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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: mai 2020 
 
 
 
 
 
 
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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Prefaţă 

Această compilaţie este un rezumat al principalelor noţiuni din Buddha-
Dharma, şi un mijloc de a-i parcurge rapid şi uşor ideile fundamentale. Ea este 
un rezumat foarte bun pentru cei care sunt deja familiarizaţi cu Dharma, şi o 
introducere rapidă şi relativ simplă pentru cei care încă nu sunt. 

 
Lucrarea de faţă a fost realizată prin combinarea mai multor surse scrise în 

limbile sanscrită şi pali, printre care şi „Dharma-Saṅgraha” („Colecţia de 
Dharma”) atribuită lui Ārya Nāgārjuna. De asemenea, bazându-mă strict pe Sutre 
din canonul budist, am adăugat câteva liste folositoare laicilor. 

 
În general, după cuvintele în limba română veţi găsi echivalentul expresiei în 

limba sanscrită, sau uneori numai al unor cuvinte esenţiale. În unele locuri unde 
nu am găsit un echivalent general adoptat în limba sanscrită am folosit un 
cuvântul din pali, pentru a nu modifica înţelesul sursei. 

 
Explicaţiile şi adnotările sunt realizate de mine, şi sunt în general bazate pe 

comentarii sau adnotări ale unor surse calificate. Numai enumerările de noţiuni 
fac parte din textele originale; toate celelalte completări îmi aparţin. 

 
Împărţirea în capitole este făcută de mine (sursele originale neavând  

asemenea delimitări) şi este aproximativă, deoarece multe dintre noţiunile din 
liste se întrepătrund. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ordinea listelor de 
noţiuni, pe care am încercat să o întocmesc urmând un fir logic şi, în linii mari, 
ordinea în care Tathāgata Śākyamuni a predat noţiunile din Dharma. 

 
Pe parcursul textului am explicat unele noţiuni în mai multe feluri, din dorinţa 

de a ajuta cât mai mulţi cititori să le înţeleagă. Este posibil ca unii dintre 
dumneavoastră să găsească unele explicaţii mai relevante decât altele. 

 
Pe aceeaşi pagină web puteţi găsi atât o variantă cu explicaţii şi adnotări cât 

şi una care conţine doar listele. 
 
Nu am inclus un dicţionar la sfârşitul textului, deoarece multe dintre noţiuni 

sunt explicate chiar de listele din care fac parte, sau sunt lămurite prin adnotări. 
Totuşi, dacă aveţi nevoie de lămuriri despre anumiţi termeni, vă rog să consultaţi 
dicţionarele din „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete” sau din „Ghirlanda 
de nestemate (Ratnāvalī)”, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest 
text.  



3 

 

Liste de noţiuni esenţiale din Dharma 
 

1. Învăţături de bază 

 

Cele Trei Nestemate (Tri-Ratna) 

Cele Trei Nestemate, sau Tripla Nestemată, sunt cele mai importante noţiuni 
din Dharma. Pentru fiinţe, ele sunt sursa, baza, ajutorul şi destinaţia. Prin ele, 
fiinţele pot scăpa de suferinţă şi de ignoranţă, şi pot atinge Eliberarea şi apoi 
starea perfectă şi completă a Buddhaităţii.  

Forma de singular pentru primele două Nestemate, cu comunitatea în sens 
mai larg: 

 
1. Cel Perfect Trezit (Buddha) 
2. Învăţătura Sa despre Adevăr (Dharma) 
3. Comunitatea de practicanţi parţial Treziţi (Sangha). 
 
Forma de plural pentru primele două Nestemate, cu comunitatea în sens mai 

restrâns: 
 
1. Toţi Cei Perfect Treziţi (Buddhaşii) 
2. Învăţăturile Lor despre Adevăr (Dharma) 
3. Comunitatea de practicanţi parţial Treziţi, dar ireversibili de la Trezirea 

Perfectă (Ārya Sangha). 
 
În prima enumerare este vorba despre Buddha Śākyamuni, despre Dharma 

pe care a predat-o şi despre Sangha înfiinţată de El. În cea de-a doua enumerare 
este vorba despre toţi Buddhaşii de pretutindeni, despre toată Dharma predată 
de Ei (care este în esenţă aceeaşi cu cea predată de către Divinul1 Buddha) iar 
„comunitatea de practicanţi ireversibili” se referă la toţi Ārya Bodhisattvaşii de 
pretutindeni. 

În general, este bine să alegem cea de-a doua variantă de descriere, deoarece 
este mai precisă decât prima. 
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Cele Trei Refugii 

Cele Trei Refugii se iau în Cele Trei Nestemate. În multe traduceri este folosită 
forma la singular, însă forma mai precisă este tot la plural. Refugiul se ia în toţi 
Buddhaşii, în toate învăţăturile lor despre Realitate, şi în adevărata Sangha. 

 
1. Îmi iau refugiul în Buddha (Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi) 
2. Îmi iau refugiul în Dharma (Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi) 
3. Îmi iau refugiul în Sangha (Sanghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi). 
 
Sau: 
 
1. Îmi iau refugiul în toţi Buddhaşii (Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi) 
2. Îmi iau refugiul în Dharma (Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi) 
3. Îmi iau refugiul în Ārya Sangha (Ārya Sanghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi). 
 

Cele Patru Adevăruri Nobile (catvāri āryasatyāni) 

Aceste Adevăruri au fost enunţate de către Divinul Buddha începând chiar cu 
primul discurs ţinut după realizarea Trezirii Perfecte. Vedeţi primele două 
discursuri ale lui Buddha Śākyamuni, pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

 
1. Suferinţa (duḥkha) 
2. Cauza [suferinţei] (samudaya) 
3. Încetarea [suferinţei] (nirodha) 
4. Calea [către încetarea suferinţei]2 (mārga). 
 

Nobila Cale Octuplă, sau cu opt aspecte (Āryāṣṭāṅgikamārga) 

Această Cale care duce la Eliberare şi la Buddhaitate este cea de-a patra 
componentă a Celor Patru Adevăruri Nobile enunţate de către Divinul Buddha 
Śākyamuni, enumerate imediat mai sus. 

Primele două componente ale Căii ţin de înţelepciunea-cunoaştere (prajñā), 
următoarele trei ţin de moralitate (śīla), iar ultimele trei ţin de meditaţie sau 
concentrare (samādhi). 

Divinul Buddha a explicat în detaliu aceste membre ale Căii şi în 
„Maha-cattarisaka Sutta”. 
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1. Vederea sau înţelegerea corectă (samyak-dṛṣṭi) 
2. Intenţia corectă (samyak-saṃkalpa) 
3. Vorbirea corectă (samyak-vāk) 
4. Acţiunea corectă (samyak-karmānta) 
5. Modul corect de trai3 (samyak-ājīva) 
6. Efortul corect4 (samyak-vyāyāma) 
7. Atenţia conştientă corectă şi reamintirea corectă (samyak-smṛti) 
8. Meditaţia sau concentrarea corectă (samyak-samādhi). 
 

Cele şaisprezece aspecte ale Celor Patru Adevăruri Nobile 

Aceasta este o lămurire a Celor Patru Adevăruri Nobile. 
 
1. Patru aspecte ale Suferinţei (duḥkha-satye catvāra ākārāḥ) 

a. Suferinţa (duḥkha-ta) 
b. Nepermanenţa (anitya-tā) 
c. Vacuitatea sau absenţa5 esenţei (śūnya-tā) 
d. Absenţa sinelui (anātma-ta) 

2. Patru aspecte ale Cauzei suferinţei (samudaya-satye catvāra ākārāḥ) 
a. Cauza (hetu-ta) 
b. Apariţia [suferinţei] (samudaya-ta) 
c. Naşterea [ca proces] (prabhava-ta) 
d. Condiţiile (pratyaya-ta) 

3. Patru aspecte ale Încetării suferinţei (nirodha-satye catvāra ākārāḥ) 
a. Încetarea (nirodha-ta) 
b. Pacea (śānta-ta) 
c. Activitatea (praṇīta-ta) 
d. Scăparea6 (niḥsaraṇa-ta) 

4. Patru aspecte ale Căii care duce la încetarea suferinţei (mārga-satye 
catvāra ākārāḥ) 

a. Calea (mārga-ta) 
b. Metoda (nyāya-ta) 
c. Practica (pratipatti-ta) 
d. Eliberarea, ieşirea7 (nairyāṇika-ta). 
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Cele şaisprezece gânduri despre Cele Patru Adevăruri Nobile 
(catur-ārya-satyeṣu ṣoḍaśa kṣānti-jñāna-lakṣaṇāḥ) 

1. Adevărul Suferinţei 
a. Acceptarea8 Adevărului Suferinţei (duḥkhe dharma-jñāna-kṣāntir) 
b. Cunoaşterea9 Adevărului Suferinţei (duḥkhe dharma-jñānaṁ) 
c. Acceptarea implicaţiilor Suferinţei (duḥkhe anvaya-jñāna-kṣāntir) 
d. Cunoaşterea implicaţiilor Suferinţei (duḥkhe anvaya-jñānaṁ) 

2. Adevărul Cauzei [Suferinţei] 
a. Acceptarea Adevărului Cauzei (samudaye dharma-jñāna-kṣāntiḥ) 
b. Cunoaşterea Adevărului Cauzei (samudaye dharma-jñānaṁ) 
c. Acceptarea implicaţiilor Cauzei (samudaye anvaya-jñāna-kṣāntiḥ) 
d. Cunoaşterea implicaţiilor Cauzei (samudaye anvaya-jñānaṁ) 

3. Adevărul Încetării [Ignoranţei şi Suferinţei] 
a. Acceptarea Adevărului Încetării (nirodhe dharma-jñāna-kṣāntiḥ) 
b. Cunoaşterea Adevărului Încetării (nirodhe dharma-jñānaṁ) 
c. Acceptarea implicaţiilor Încetării (nirodhe anvaya-jñāna-kṣāntiḥ) 
d. Cunoaşterea implicaţiilor Încetării (nirodhe anvaya-jñānaṁ) 

4. Adevărul Căii [pentru Încetare] 
a. Acceptarea Adevărului Căii (mārge dharma-jñāna-kṣāntiḥ) 
b. Cunoaşterea Adevărului Căii (mārge dharma-jñānaṁ) 
c. Acceptarea implicaţiilor Căii (mārge anvaya-jñāna-kṣāntiḥ) 
d. Cunoaşterea implicaţiilor Căii (mārge anvaya-jñānaṁ). 

 

Cele patru semne sau caracteristici ale Adevărului (catvāri 
Dharma-padāni) 

Acestea descriu şi indică starea de fapt, adică Realitatea. 
 
1. Toate lucrurile condiţionate10 sunt nepermanente (anityāḥ sarva-

saṁskārā) 
2. Toate lucrurile condiţionate sunt suferinţă (duḥkhāḥ sarva-saṁskārāḥ) 
3. Toate dharmele sunt lipsite de sine, vide, lipsite de esenţă (nirātmānaḥ 

sarva-dharmāḥ) 
4. Nirvana este pace (śāntaṁ Nirvāṇaṁ). 
 
Reformulat, (1) toate dharmele apar doar în dependenţă şi sunt implicit şi 

nepermanente (2) toate dharmele apar dependent şi sunt implicit şi 
nesatisfăcătoare şi (3) toate dharmele sunt de fapt lipsite de orice esenţă sau 
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nucleu, aşadar în realitate nu apar, nu dispar şi nu există (sau nu au loc, după 
caz) ci sunt simple imaginări şi nimic mai mult, iar (4) Nirvana este încetare 
completă (a imaginării şi nu numai), ea este pace şi nu obţinere a „ceva”. 

 

Cele cinci agregate (pañca skandha) 

Aceste agregate sunt considerate sau asumate în mod greşit ca fiind „fiinţă”, 
sau „eu”, sau „sine”, sau „al meu”, sau „a mea”, sau „ale mele”, şi în general 
„lume”. Deşi ele nu sunt sub controlul fiinţelor, nu sunt proprietatea lor şi nu au 
esenţă, totuşi fiinţele cred că „mie mi-a crescut părul” sau că „părul meu e lung”, 
în condiţiile în care acest proces este independent de voinţa şi de influenţa 
fiinţei. Ca şi în exemplul cu părul, despre acelaşi lucru pot avea loc două păreri 
diferite simultan, fără ca fiinţele să înţeleagă că se exclud reciproc: „eu consider 
că” şi respectiv „părerea mea este că” - adică gândul este fie „eu”, fie „parte din 
eu”, fie „al meu”. La fel şi „mă doare piciorul” sau „piciorul meu drept”. 

De fapt agregatele nu sunt „eu”, nu sunt „al meu”, nu sunt „parte din mine” 
şi nici nu este adevărat că „eu sunt parte din ele”. De asemenea, nu este adevărat 
nici că „eu şi agregatele suntem lipiţi, combinaţi”, şi aşa mai departe. 

Totuşi, pentru că aceste lucruri simple şi evidente nu sunt înţelese sau sunt 
înţelese numai superficial, fiinţele „poartă” aceste agregate imperfecte ca pe 
nişte haine şi ca pe nişte poveri, ca şi cum ar fi „ele însele”, şi rezultatul este 
numai şi numai suferinţă. Detaşarea de agregate este începutul Eliberării. 

Pentru lămurire, vedeţi „Al Doilea Discurs al Divinului Buddha”. De 
asemenea, vedeţi „Epistolă către un prieten” şi „Ghirlanda de Nestemate” ale lui 
Ārya Nāgārjuna, iar pentru o explicaţie mai detaliată a agregatelor şi a dharmelor 
în general vedeţi prefaţa mea la „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete”. De 
asemenea, pentru a înţelege mai bine diferenţa între fiinţă şi agregate, vă invit 
să citiţi „Tathāgatagarbha Sutra”. Toate acestea se pot găsi pe aceeaşi pagină 
web cu acest text. 

 
1. Forma11 (rūpa) 
2. Senzaţia (sau senzaţiile)12 (vedanā) 
3. Percepţia (sau percepţiile)13 (saṃjñā) 
4. Formaţiunile mentale14 (saṃskāra) 
5. Conştiinţa (sau conştiinţele)15 (vijñāna). 
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Cele trei feluri de suferinţă 

Suferinţa în Samsara este omniprezentă, majoritară, covârşitoare şi 
inevitabilă. Singura cale de încetare completă a suferinţei este încetarea 
completă a rătăcirii, adică încetarea naşterii în Samsara. Aceasta se realizează 
prin încetarea ignoranţei, care duce la încetarea a tot ceea ce apare dependent 
de ignoranţă, respectiv a celorlalte unsprezece verigi ale apariţiei dependente, 
enumerate puţin mai jos. 

Cele trei feluri de suferinţă sunt „straturi” sau „aspecte” ale suferinţei 
omniprezente. Ele nu sunt suferinţe „separate”; separaţia între ele este făcută 
doar cu rol pedagogic. 

 
1. Suferinţa suferinţei16 (duḥkha duḥkhatā) 
2. Suferinţa schimbării17 (vipariṇāma duḥkhatā) 
3. Suferinţa lucrurilor condiţionate18, sau atotpătrunzătoare (saṃskāra 

duḥkhatā). 
 

Cele opt suferinţe 

Odată ce o fiinţă se naşte în Samsara, aceste suferinţe sunt inevitabile. Divinul 
Buddha le-a predat pentru ca fiinţele să le înţeleagă şi să înceteze cu totul 
naşterile. 

 
1. Suferinţa naşterii (jati-duḥkha) 
2. Suferinţa bătrâneţii (jara-duḥkha) 
3. Suferinţa bolii (vyadhi-duḥkha) 
4. Suferinţa morţii (marana-duḥkha) 
5. Suferinţa separaţiei de ceea ce ne este plăcut (priyavi-prayoga-duḥkha) 
6. Suferinţa întâlnirii cu ceea ce ne este neplăcut (apriya-saṃprayoga- 

duḥkha) 
7. Suferinţa de a nu găsi ceea ce căutăm (yad apicchaya paryesamāno na 

labhate tadapi duḥkha) 
8. Suferinţa de a însuşi cele cinci agregate19 (sathksiptena pancopadana-

skandha-duḥkha).  
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Cele douăsprezece verigi sau legături (nidana) ale Apariţiei 
Dependente [ale unei fiinţe] 

Acestea se numesc în limba sanscrită „Dvādaśāṅga-pratītya-samutpādā” şi 
sunt „etapele” unei fiinţe, ceea ce pare să genereze şi să alcătuiască o fiinţă. De 
asemenea, ele apar dependent una de cealaltă, în ordinea în care sunt 
enumerate. Repetarea lor la nesfârşit este Samsara. Încetarea lor, prin încetarea 
ignoranţei, este Nirvana sau Eliberarea. Folosind chiar cuvintele Divinului 
Buddha sau formulări complet echivalente, Ārya Nāgārjuna explică foarte bine 
aceste verigi în câteva lucrări (de exemplu în „Esenţa Apariţiei Dependente” sau 
în „Ghirlanda de Nestemate”) pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu 
acest text. 

 
1. Ignoranţa (avidyā) 
2. Formaţiunile mentale karmice sau impulsurile voliţionale (saṃskāra) 
3. Conştiinţa (vijñāna) 
4. Numele-şi-forma, sau mintea-şi-corpul (nāmarūpa) 
5. Bazele simţurilor de şase feluri (ṣaḍ-āyatana) 
6. Contactul (sparśa) 
7. Senzaţiile (vedanā) 
8. Jinduirea sau „setea” (tṛṣ́ṇā) 
9. Agăţarea, sau apucarea, sau ataşarea (upādāna) 
10.  Devenirea, sau naşterea20 (bhava) 
11.  Naşterea efectivă21 (jāti) 
12.  Bătrâneţea şi moartea (jarā-maraṇa), jalea, tristeţea, lamentarea, 

durerea, greutăţile şi disperarea (śoka-parideva-duḥkha-
daurmanasyopāyāsāś). 

 

Cele trei porţi (tridvāra) 

Acestea sunt cele trei „porţi” ale acţiunii. O fiinţă poate realiza acţiuni cu 
corpul, cu vorbirea (sau energia) şi cu mintea. 

 
1. Corp (kāya) 
2. Vorbirea (vak) 
3. Mintea (citta). 
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Cele două feluri de sensuri (ale învăţăturilor Divinului Buddha) 

1. Sens care necesită interpretare22 (neyārtha) 
2. Sens categoric, invariabil, final23 (nītārtha). 
 

Cele patru feluri de bazare (catvāri pratiśaraṇāni) 

1. Bazarea pe sens, nu pe simplele cuvinte24 (artha-pratiśaraṇatā na 
vyañjana-pratiśaraṇatā) 

2. Bazarea pe sensul direct şi clar, nu pe unul dedus25 (nītārtha-pratiśaraṇatā 
na neyārtha-pratiśaraṇatā) 

3. Bazarea pe cunoaşterea directă, nu pe [cea prin] conştiinţă sau 
intelectuală26 (jñāna-pratiśaraṇatā na vijñāna-pratiśaraṇatā) 

4. Bazarea pe Dharma, nu pe persoane27 (dharma-pratiśaraṇatā na pudgala-
pratiśaraṇatā). 
 
Sau, în altă variantă: 
 

1. Bazarea pe înţelesul mesajului, nu pe cuvinte 
2. Bazarea pe înţelesul evident, nu pe cel interpretabil 
3. Bazarea pe mintea înţelepciunii, nu pe mintea obişnuită 
4. Bazarea pe mesajul învăţătorului, nu pe persoana sa. 
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2. Despre convenţional, despre aparenţă 

 

Cele douăsprezece componente ale învăţăturilor Dharmei 
(dvādaśāṅga) 

1. Învăţături în proză (sūtra) 
2. Reformulări în versete28 (geya) 
3. Explicaţii şi profeţii făcute de către Divinul Buddha (vyākarana) 
4. Învăţături în versete (gāthā) 
5. Învăţături oferite fără solicitare din partea discipolilor29 (udāna) 
6. Descrieri ale scopurilor, cauzelor şi ocaziilor pentru predarea de învăţături 

şi de reguli (nidāna) 
7. Povestiri din vieţile anterioare ale altor persoane (avadāna) 
8. Povestiri despre evenimente anterioare, date drept exemplu (itivṛttaka) 
9. Povestiri din vieţile anterioare ale lui însuşi Buddha Śākyamuni (jātaka) 
10.  Dezvoltări ale învăţăturii Dharmei (vaipulya) 
11.  Descrieri ale unor evenimente miraculoase legate de Divinul Buddha sau 

de discipolii săi, inclusiv laude la adresa lor (adbhutadharma) 
12.  Clarificări profunde despre învăţăturile Divinului Buddha (upadeśa). 
 

Cele şase stări (gati) de existenţă 

Acestea sunt cele şase feluri de naşteri în Samsara, care includ toate 
posibilităţile de naştere ale unei fiinţe. Oamenii şi animalele au corp material. 
Aproape toate celelalte fiinţe au un corp fizic, însă mai rafinat decât unul 
material. Singura excepţie sunt zeii din Tărâmul Fără Formă, care nu au niciun fel 
de un corp fizic. 

Unii zei, semizei şi preta sunt clasificaţi drept demoni, dar aceasta nu este o 
categorie separată ci numai o denumire pentru fiinţe cu corpuri non-materiale 
care, datorită ignoranţei, au foarte multe intenţii rele şi de asemenea au şi unele 
puteri apărute din meditaţii greşite în cadrul ignoranţei. 

 
1. Zei (deva) 
2. Oameni (manuṣya) 
3. Semizei30 (asura) 
4. Fantome flămânde (preta) 
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5. Animale (tiryak) 
6. Fiinţe din infern (naraka). 
 

Cele patru feluri de naştere (catvāro yonayaḥ) 

1. Naştere din pântec (jarāyuja), ca mamiferele 
2. Naştere din ou [cu coajă tare] (aṇḍajaḥ), ca insectele mai mari, reptilele, 

păsările, ş.a.m.d. 
3. Naştere spontană (upapāduka), prin apariţie aproape instantanee, 

asemenea majorităţii zeilor, semizeilor, fantomelor şi fiinţelor din 
infernuri 

4. Naştere din căldură şi umezeală (saṁsvedaja), din ouă minuscule sau în 
alte moduri, în general caracteristică animalelor mici şi foarte mici. 

 

Cele opt feluri de naşteri inoportune, adverse practicii Dharmei 
(aṣṭāv-akṣaṇāḥ) 

1. Naşterea ca fiinţă într-un infern (naraka-upapatti) 
2. Naşterea ca animal (tiryag-upapatti) 
3. Naşterea ca fantomă flămândă (preta-upapatti) 
4. Naşterea ca zeu cu viaţă lungă31 (dīrghāyuṣa-devopapatti) 
5. Naşterea ca barbar32 (pratyanta-janapadopapatti) 
6. Naşterea cu facultăţi incomplete sau disfuncţionale33 (indriya-vikalatā) 
7. Aderarea la vederi greşite34 (mithyā-dṛṣṭiś) 
8. Naşterea într-o lume unde nu se ştie de niciun Buddha35 (tathāgatānām-

anutpādaḥ). 
 
O altă variantă conţine două diferenţe: 
 
3. Naşterea în tărâmul lui Yāma36 (Yāma-lokopapattiḥ) 
8. Naşterea cu o minte orientată către pasiunile lumeşti37 

(cittotpādarāgitatā). 
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Cele opt infernuri (sau iaduri) fierbinţi (aṣṭāu uṣṇa-narakāḥ) 

Infernurile fierbinţi sunt cele mai îngrozitoare dintre infernuri. Enumerarea 
lor se face de la cel mai puţin rău iad şi până la cel mai teribil. Este posibil ca 
acestea să nu fie doar iaduri ci categorii de iaduri, în sensul că ar putea exista mai 
multe iaduri din fiecare fel, asemănătoare între ele, aşa cum există mai multe 
stele şi mai multe planete, şi nu doar câte un singur exemplar din fiecare. 

Viaţa într-un infern are durată limitată, chiar dacă foarte mare. Nu există 
nimic „veşnic” în Samsara. 

 
1. Infernul învierii neîntrerupte38 (Sañjīva) 
2. Infernul liniilor negre39 (Kālasūtra) 
3. Infernul zdrobirii40 (Saṃghāta) 
4. Infernul urletelor41 (Raurava) 
5. Infernul urletelor şi mai mari42 (Mahāraurava) 
6. Infernul înfierbântării43 (Tapana) 
7. Infernul înfierbântării şi mai mari44 (Mahātapana sau Pratāpana) 
8. Infernul suferinţei neîntrerupte45 (Avīci). 
 

Cele opt infernuri (sau iaduri) îngheţate (aṣṭāu śīta-narakāḥ) 

Iadurile îngheţate sunt mai puţin îngrozitoare decât cele fierbinţi, în sensul 
că suferinţa este ceva mai redusă şi viaţa este ceva mai scurtă, însă oricum 
intensitatea suferinţei şi durata vieţii din ele (tot de ordinul sutelor de miliarde 
de ani) sunt inimaginabil de mari raportate la suferinţa unei vieţi umane şi la 
durata ei. Un exemplu folosit este că intensitatea suferinţei de a avea corpul 
străpuns peste tot de trei sute de suliţe simultan, aruncate cu toată puterea, este 
infimă pe lângă intensitatea minimă a suferinţei din cel mai puţin dureros iad, cu 
diferenţa că într-un iad suferinţa nu încetează, moartea nu are loc sau, dacă are, 
fiinţa învie imediat şi continuă suferinţa. Aşadar, iadurile sunt tărâmuri unde 
suferinţa este inimaginabil de intensă, cu răgazuri foarte rare şi scurte în unele 
infernuri, şi durează inimaginabil de mult. 

Ca un exemplu despre intensităţi şi cantităţi, steaua Soare este mai mică 
decât alte stele cum ar fi Betelgeuse, însă este extrem de mare faţă de un corp 
uman. În comparaţie corpul uman reprezintă suferinţa din naşterea ca om iar 
Soarele reprezintă suferinţa din infernurile îngheţate. O stea cu mult mai mare 
decât Soarele, adică Betelgeuse, reprezintă suferinţa din infernurile fierbinţi, 
însă diferenţa de mărime între cele două stele aproape că nu mai contează 
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pentru un om. În oricare caz ordinul de magnitudine al cantităţii sau intensităţii 
este imens, aproape de neînţeles pentru o fiinţă obişnuită. 

Enumerarea următoare se face de la cel mai puţin rău iad şi până la cel mai 
îngrozitor dintre ele. Ca şi la iadurile fierbinţi, este posibil şi chiar probabil ca 
acestea să fie categorii şi nu iaduri, şi să existe mai multe iaduri din fiecare 
categorie. 

 
Conform „Mahāparinirvāṇa Sūtra”: 
 
1. Hahava 
2. Atata 
3. Alala 
4. Ababa46 
5. Utpala47 (Lotusul albastru) 
6. Padma48 (Lotusul purpuriu) 
7. Kumuda49 (Lotusul roşu-aprins) 
8. Pundarika50 (Lotusul alb). 
 
Conform „Colecţiei de noţiuni din Dharma (Dharma-Saṅgraha)”: 
 
1. Arbuda (Iadul degerăturilor mari) 
2. Nirarbuda (Iadul degerăturilor imense şi adânci) 
3. Aṭaṭa 
4. Apapa 
5. Hāhāva51 
6. Utpala (Lotusul albastru) 
7. Padma (Lotusul purpuriu) 
8. Mahapadma52 (Marele lotus purpuriu). 
 

Cele douăzeci şi opt de feluri de zei 

Cu foarte puţine excepţii, respectiv cazuri în care fiinţe realizate se nasc 
intenţionat între ei (cum ar fi mai mulţi Ārya Bodhisattva din paradisul Tuṣita) 
zeii sunt fiinţe obişnuite din Samsara, dar care trăiesc în condiţii mai puţin rele 
(văzute ca fiind mai bune) decât celelalte fiinţe. Deşi vieţile zeilor sunt cu mult 
mai lungi şi mai puţin grele (văzute ca fiind mai plăcute, cu mai multe bucurii şi 
cu mai puţine suferinţe) decât cele din tărâmurile umane, totuşi şi zeii sunt 
muritori, puterile lor sunt finite şi în general nu foarte mari şi, cel mai important, 
înţelepciunea-cunoaşterea lor este limitată. Datorită stării plăcute în care se află, 
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puţini zei urmează Dharma, deoarece nu văd de ce să facă vreun efort 
suplimentar, fiindu-le relativ bine şi fiind lipsiţi de vederea corectă. De aceea 
marea majoritate a zeilor nu mai acumulează merite şi nici înţelepciune-
cunoaştere, deşi ar avea posibilitatea. Din acest motiv, după epuizarea meritelor 
care au dus la naşterea lor în această formă de zeu (adică după moartea ca zei) 
cel mai adesea acele fiinţe vor renaşte ca animale, ca fantome sau chiar ca fiinţe 
în infernuri. 

Aşa cum a explicat Divinul Buddha, nu există niciun „Creator”, şi nici zeii nu 
sunt în niciun caz creatori. Ei nu au sub control aproape nimic în plus faţă de 
oameni, şi sunt tot supuşi inevitabil karmei, la fel ca oricare altă fiinţă. În plus, 
singurele „creaţii” ale zeilor sunt de obicei restrânse la tărâmurile unde sunt 
născuţi, şi unde au puteri limitate de a face să apară obiecte imaginare (dar 
văzute drept reale) cum ar fi nectarurile sau hainele. Ārya Nāgārjuna explică 
foarte precis aceste afirmaţii în lucrările sale, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi 
pagină web cu acest text. 

Conform unor surse, zeii cei mai de jos din tărâmul Samsarei sunt Asura-şii, 
care au fost alungaţi din Tărâmul celor Treizeci şi Trei datorită comportamentului 
şi acţiunilor lor complet nedemne pentru un zeu. Aceştia încearcă deseori să 
ajungă înapoi în lumea din care au fost izgoniţi, însă nu pot trece de Cei Patru 
Mari Regi, care sunt deasupra lor şi le blochează accesul în tărâmurile celorlalţi 
zei. Aşadar, primii din listă ar trebui să fie aceşti Asura, care însă sunt zei atât de 
decăzuţi încât uneori sunt consideraţi semizei sau chiar demoni, şi nu zei. 

Enumerarea paradisurilor zeieşti se face în ordine ascendentă, de la lumile 
inferioare la cele superioare. Toate aceste lumi sunt parte din Samsara, aşadar 
sunt nepermanente, nesatisfăcătoare şi nu au esenţă. Cu excepţia Locurilor Pure, 
naşterea în niciun paradis zeiesc nu este de dorit. Până şi în acest caz, Tărâmurile 
Pure create de Buddhaşi sunt infinit preferabile Locurilor Pure din Samsara. 

În marea lor majoritate zeii sunt interesaţi de propriile activităţi şi nu de 
lumile umane, animale sau cu fantome. Zeii din Tărâmul Dorinţei interacţionează 
foarte rar cu oamenii, iar zeii din Tărâmul lui Brahma extrem de rar. În afară de 
aceste categorii de zei, ceilalţi zei nu interacţionează aproape deloc cu lumile 
fără zei. Ei o fac numai în ocazii foarte, foarte rare, în general doar atunci când 
un Ārya Bodhisattva se naşte intenţionat într-una dintre ele şi eventual devine 
un Buddha. 

 
Zeii din Tărâmul Dorinţei (Kāmadhātu) 
 
1. Zeii din Tărâmul celor Patru Mari Regi53 (Cāturmahārājikakāyika) 
2. Zeii din Tărâmul celor Treizeci şi Trei54 (Trāyastriṃśa) 
3. Zeii fără lupte şi eforturi55 (Yāma) 
4. Zeii bucuroşi (sau mulţumiţi)56 (Tuṣita) 
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5. Zeii care se bucură de propriile creaţii57 (Nirmāṇarati) 
6. Zeii care se bucură de creaţiile altora58 (Parinirmita-vaśavartin). 
 
Zeii din Tărâmul Formei (Rūpadhātu) 
 
Zeii din prima dhyāna - Tărâmul lui Brahma (Brahmā-kāyika) 
 
7. Sfetnicii lui Brahmā59 (Brahmā-pāriṣadya) 
8. Însoţitorii lui Brahmā60 (Brahmā-purohita) 
9. Cei din lumea Marelui Brahmā61 (Mahā-brahmā) 
 
Zeii din cel de-a doua dhyāna (Ābhāsvara) 
 
10.  Zeii cu lumină limitată62 (Parīttābha) 
11.  Zeii cu lumină nelimitată63 (Apramāṇābha) 
12.  Zeii splendizi64 (Ābhāsvara) 
 
Zeii din cel de-a treia dhyāna (Śubhakṛtsna) 
 
13.  Zeii cu frumuseţe limitată (Parīttaśubha) 
14.  Zeii cu frumuseţe nelimitată (Apramāṇaśubha) 
15.  Zeii cu frumuseţe imensă65 (Śubhakṛtsna) 
 
Zeii din cel de-a patra dhyāna (Bṛhatphala) 
 
16.  Zeii „fără nori” (Anabhraka) 
17.  Zeii „copii meritului” (Puṇyaprasava) 
18.  Zeii „având un fruct minunat”66 (Bṛhatphala) 
 
Zeii din Locurile Pure67 (Śuddhāvāsa) 
 
19.  Zeii „ai căror curent merge în sus”68 (Avṛha) 
20.  Zeii netulburaţi (Atapa) 
21.  Zeii minunaţi pentru privire (Sudṛśa) 
22.  Zeii care văd limpede (Sudarśana) 
23.  Zeii cei mai sus, şi egali între ei69 (Akaniṣṭha). 
 
Zeii din Tărâmul Fără Formă70 (Ārūpyadhātu) 
 
24.  [Cei din] sfera spaţiului nemărginit71 (Ākāśānantyāyatana) 
25.  [Cei din] sfera conştiinţei infinite72 (Vijñānānantyāyatana) 



17 

 

26.  [Cei din] sfera lipsită de orice73 (Ākiṃcanyāyatana) 
27.  [Cei din] sfera nici percepţiei şi nici non-percepţiei74 (Naivasaṃjñānā-

saṃjñāyatana). 
 
Zeii de dincolo de Tărâmul Fără Formă 
 
28.  Sfera încetării senzaţiilor şi percepţiilor75 (Saṃjña-vedita-nirodha). 
 

Cei patru mari regi 

Aceştia sunt conducătorii zeilor din Tărâmurile Celor Patru Mari Regi, 
tărâmurile de zei de pe primul nivel dintre cele douăzeci şi opt. Ei sunt şi 
protectori ai Dharmei, şi protejează după puterile lor lumea (în special tărâmurile 
zeilor) împotriva asaltului multor fiinţe malefice (în special contra Asura-şilor). 

 
1. Regele Dhṛtarāṣṭra din Est 
2. Regele Virūḍhaka din Sud 
3. Regele Virūpākṣa din Vest 
4. Regele Vaiśravaṇa din Nord. 
 

Cei patru Māra 

Primii trei „Māra” din această listă sunt aspecte ale ignoranţei, ale 
perturbărilor sau murdăriilor mentale şi ale suferinţelor, iar cel de-al patrulea 
este un zeu deosebit de malefic. Dacă fiinţele se eliberează de primii trei „Māra” 
(şi mai ales de perturbările mentale, care duc la încetarea celorlalţi doi), atunci 
acel zeu numit Māra nu mai are nicio influenţă sau putere asupra lor. 

 
1. Al agregatelor (skandhamāra) 
2. Al perturbărilor mentale (kleśamāra) 
3. Al morţii (mṛtyumāra) 
4. Fiul zeilor76 (devaputramāra). 

  



18 

 

3. Despre ignoranţă şi perturbări mentale 

 

Cele cinci degenerări sau murdării (pañca kaṣāyāḥ) 

Epoca actuală este numită Kali Yuga sau epoca decăderii. Ea a început acum 
aproximativ 5.100 de ani şi durează în total cel puţin 24.000 de ani77. Aceasta 
este cea mai nefavorabilă şi mai dificilă dintre cele patru perioade ale ciclului 
erelor. Cele cinci caracteristici în curs de degenerare ale epocii actuale sunt 
obstacole pe calea practicilor spirituale, pe Calea atingerii Eliberării şi a Trezirii 
Perfecte. Condiţiile favorabile vor fi tot mai puţine, şi înrăutăţirea condiţiilor va 
continua până la sfârşitul erei. Apoi va începe o altă eră, mai lungă şi mult mai 
bună (Satya Yuga), iar condiţiile se vor îmbunătăţi treptat, până când vor deveni 
excelente. Fiind vorba despre Samsara, acest lucru nu înseamnă că nu va mai 
exista suferinţă, ci doar că va fi mai redusă prin comparaţie cu momentul actual. 

Pentru a înţelege cât de potrivnică este epoca actuală putem face o 
comparaţie: în această eră numită Kali Yuga a apărut Divinul Buddha Śākyamuni, 
cel de-al patrulea Buddha în această lume, iar Divinul Buddha Kāśyapa, cel de-al 
treilea Buddha în această lume, a apărut mai devreme, pe când condiţiile nu erau 
încă atât de nefavorabile. Din momentul în care a renunţat la lume, Buddha 
Kāśyapa a avut nevoie de numai şapte zile pentru a atinge Trezirea Perfectă, şi a 
făcut-o meditând în palatul său. Deşi viitorul Buddha Śākyamuni avea acelaşi 
nivel şi potenţial cu viitorul Buddha Kāśyapa, datorită degenerărilor, viitorului 
Buddha Śākyamuni i-au trebuit şase ani de căutări, de austerităţi şi de eforturi 
extreme pentru a atinge Trezirea Perfectă, pe care a atins-o după ce şi-a dat 
seama că cea mai mare parte a acelor eforturi şi austerităţi erau de fapt inutile. 
După ce şi-a părăsit palatul, viitorul Buddha a plecat în sălbăticie şi a încercat mai 
multe căi, care însă nu l-au dus suficient de departe. Într-un final a hotărât că fie 
va muri, fie va atinge Trezirea Perfectă, însă nu se va mai ridica din postura de 
meditaţie. Făcând aceste eforturi extreme şi evident supraomeneşti, prinţul 
Gautama Siddhartha sau Ārya Bodhisattva Svetaketu a atins Buddhaitatea şi a 
devenit Buddha Śākyamuni. Aceste greutăţi au fost cauzate de epoca actuală, şi 
numai însuşirile şi meritele extraordinare de Ārya Bodhisattva de pe cel de-al 
zecelea bhūmi au condus această fiinţă măreaţă la Trezirea Perfectă. 

Ca o altă metaforă, este ca şi cum în epocile bune vântul adie uşor sau chiar 
suflă din spate, facilitând înaintarea, iar în epocile rele suflă cu putere din faţă, 
îngreunând înaintarea către scopul Eliberării şi Trezirii Perfecte. 

Datorită acestor dificultăţi, multe persoane susţin că pe durata Kali Yuga una 
dintre puţinele căi uşoare şi accesibile fiinţelor pentru a atinge Eliberarea de 
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suferinţă, ireversibilitatea ca Bodhisattva şi apoi Trezirea Perfectă este 
renaşterea în Sukhāvatī, în Tărâmul Pur al Divinului Buddha Amitābha. Pe aceeaşi 
pagină web cu acest text puteţi găsi cele două Sutre despre Buddha Amitābha în 
care este descris Sukhāvatī şi este explicat precis modul foarte uşor de a renaşte 
acolo după viaţa actuală. 

Cele cinci degenerări sunt: 
 
1. Degenerarea sau scurtarea lungimii vieţii78 (āyuḥ-kaṣāya) 
2. Degenerarea vederilor, care ajung să fie greşite79 (dṛṣṭi-kaṣāya) 
3. Degenerarea virtuţilor, care ajung să fie perturbări mentale80 (kleśa-

kaṣāya) 
4. Degenerarea stării fiinţelor81 (sattva-kaṣāya) 
5. Degenerarea generală dată de eră82 (kalpa-kaṣāya). 
 

Cele trei otrăvuri sau cele trei rădăcini nevirtuoase (trīṇy-akuśala-
mūlāni) 

Acestea mai sunt numite şi „cele trei otrăvuri ale minţii”, şi alături de 
ignoranţă, care este cauza lor, ele sunt considerate cauzele principale ale 
suferinţei. 

 
1. Lăcomia (lobha) sau dorinţa (kama-rāga). 
2. Ura (dveṣa) 
3. Iluzia, confuzia (moha). 
 

Cele şase perturbări sau mizerii mentale (ṣaṭ kleśāḥ) 

Dintre acestea, ignoranţa este cea mai gravă şi duce la apariţia dependentă a 
celorlalte cinci. Toate cele şase duc la acţiuni greşite, care duc la rândul lor la 
suferinţă, care duce, prin absenţa condiţiilor bune, la rămânerea în starea de 
ignoranţă. Acesta este un cerc vicios care poate fi rupt doar prin eliminarea 
ignoranţei, adică prin înlocuirea ei cu o cunoaştere corectă, ceea ce necesită 
efort. 

 
1. Lăcomia sau pasiunea (rāga) 
2. Repulsia (pratigha) 
3. Mândria (māna) 
4. Ignoranţa (avidyā) 
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5. Vederile greşite (kudṛṣṭi) 
6. Îndoiala (vicikitsā). 
 

Cele zece acţiuni rele, non-virtuoase (daśākuśala) 

Aceste acţiuni generează suferinţă atât pentru celelalte fiinţe, care resimt 
efectele lor, cât şi pentru fiinţele care fac acele fapte rele şi care resimt efectele 
săvârşirii lor, adică efectele generate de efectele pe care le-au avut asupra 
celorlalte fiinţe (legea cauzei şi a efectului, sau a karmei). De exemplu, uciderea 
scurtează viaţa fiinţei ucise şi va duce şi la scurtarea vieţii fiinţei care a ucis, şi 
apoi, tot pentru fiinţa care a ucis, poate duce şi în general va duce şi la una sau 
mai multe renaşteri în condiţii rele, în funcţie de caz. 

 
1. Ale corpului (kāyasucaritam) 

a. Uciderea fiinţelor (prāṇātipāto pariyāti) 
b. A lua ceea ce nu este dat, sau a fura (adattādānaṁ pariyāti) 
c. Activităţile sexuale greşite (kāma-mithyācāro pariyāti) 

2. Ale vorbirii (vaksucaritam) 
a. Minciuna83 (mrṣāvāda pariyāti) 
b. Vorbirea aspră, dură (pāruṣyaṁ pariyāti) 
c. Vorbirea cu intenţie rea84 (paiśunyaṁ pariyāti) 
d. Flecăreala, bârfa, discuţiile irelevante (sambhinna-pralāpo pariyāti) 

3. Ale minţii (manasucaritam) 
a. Lăcomia (abhidhyā pariyāti) 
b. Reaua intenţie (vyāpādo pariyāti) 
c. Vederile greşite85 (mithyā-dṛṣṭi pariyāti). 

 

Cele patru vederi greşite (catur dṛṣṭaya) 

1. A vedea nepermanentul drept permanent (Anitya nityam) 
2. A vedea suferinţa drept fericire (Duḥkha sukham) 
3. A vedea drept sine ceea ce nu este sine86 (Anatmani atman) 
4. A vedea drept plăcut ceea ce este dezgustător87 (Aśubhā sukham). 
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Cele cinci feluri de vederi [greşite] (pañca dṛṣṭaya) 

Toate acestea sunt vederi şi atitudini greşite, şi sunt obstacole care blochează 
atingerea Eliberării. 

 
1. Vederea agregatelor (sat-kāya-dṛṣṭi) ca fiind „eu” şi/sau „al meu” 
2. Vederi extreme (antagrāha-dṛṣṭi) ca nihilismul şi eternalismul 
3. Vederi greşite (mithyā-dṛṣṭi) despre virtute şi non-virtute88 
4. Agăţarea de vederi (dṛṣṭi-parāmarśaḥ), credinţa că avem supremaţia 

ideologică89 
5. Agăţarea de anumite reguli „morale” şi de practicile asociate (śīla-vrata-

parāmarśaḥ)90. 
 

Cele două vederi extreme 

În opera „Ghirlanda de nestemate (Ratnāvalī)”, pe care o puteţi găsi pe 
aceeaşi pagină web cu acest text, Ārya Nāgārjuna a explicat foarte bine atât 
erorile din aceste vederi extreme cât şi consecinţele lor. 

 
1. Nihilism91 (ucchedanta sau divyanta) 
2. Eternalism92 (sasvatanta sau antadvaya). 
 

Cele cinci ofense capitale (pañcānantaryāṇi) 

Acestea sunt cele cinci acţiuni atât de rele încât duc imediat la consecinţe 
teribile în viaţa actuală (care se şi scurtează dramatic), şi mai duc inevitabil şi la 
renaşterea în infernuri, imediat după viaţa actuală. Sunt atât de grave încât, 
împreună cu defăimarea şi persecutarea Dharmei (acţiune care este cel puţin la 
fel de gravă), sunt şi singurele şase motive pentru care Divinul Buddha Amitābha 
refuză unei fiinţe naşterea în Sukhāvatī, în Tărâmul Pur creat de El, chiar dacă 
acea fiinţă îl roagă să fie primită acolo şi îi rosteşte Numele (adică Amitābha) de 
multe ori93. În multe cazuri, oricare dintre aceste cinci respectiv şase acţiuni 
extrem de negative duc la moartea în decurs de câteva zile sau săptămâni, şi la 
renaşterea în cel mai crunt infern, în Avīci. 

 
1. Uciderea tatălui (pitṛ-vadho) 
2. Uciderea mamei (mātṛ-vadha) 
3. Uciderea unui Arhat (arhad-vadha) 
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4. Provocarea din răutate a vărsării sângelui din corpul unui Buddha94 
(Tathāgata-duṣṭa-citta-rudhirotpādaḥ) 

5. Cauzarea unei schisme în Sangha95 (Saṅgha-bheda). 
 

Cele cinci ofense aproape capitale 

În funcţie de caz, şi acestea pot duce la consecinţe extrem de rele, însă nu 
întotdeauna la unele atât de rele ca în cazul celor cinci ofense capitale. 
Bineinţeles, şi aceste acţiuni trebuie neapărat evitate, la fel ca ofensele capitale 
şi ca oricare alte acţiuni negative, indiferent de gravitatea lor. 

 
1. Rele tratamente aplicate mamei, [tatălui,] sau unui Arhat 
2. Uciderea unui Bodhisattva care a ajuns la un anumit stadiu (bhūmi) 
3. Uciderea învăţătorului sau studentului96 
4. Desfiinţarea locului de adunare a Sangha97 
5. Distrugerea unei Stupe. 
 

Cele şase feluri de mândrie (māna) 

1. Mândria excesivă98 (adhimāna) 
2. Mândria atroce99 (manatimāna) 
3. Mândria de sine100 (asmimāna) 
4. Mândria arogantă101 (abhimāna) 
5. Mândria arogantă modestă102 (unamāna) 
6. Mândria arogantă distorsionată103 (mithyamāna). 
 

Cele opt dharme lumeşti (aṣṭau loka-dharmāḥ) 

Fiinţele încearcă mereu să le obţină pe cele de pe poziţiile impare din listă şi 
să le evite pe cele de pe poziţiile pare. Ele mai sunt enumerate şi ca perechi de 
opusuri, respectiv câştigul şi pierderea, plăcerea şi neplăcerea, faima şi dizgraţia, 
şi lauda şi dispreţul. Fuga după şi respectiv de aceste dharme este bineînţeles un 
obstacol major în calea Eliberării, deoarece o fiinţă preocupată de aceste aspecte 
nu poate obţine vederea corectă şi nu poate face eforturile corecte, motiv 
pentru care nu va obţine rezultatele corecte. 
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1. Câştigul (lābho) 
2. Pierderea (alābho) 
3. Plăcerea (sukha) 
4. Suferinţa, sau neplăcerea (duḥkha) 
5. Faima (yaśo) 
6. Dizgraţia (ayaśo) 
7. Lauda (praśaṁsā) 
8. Critica, sau dispreţul (nindā). 
 

Cele zece lanţuri sau legături (daṣa saṃyojanā) 

Acestea ţin fiinţele captive în Samsara. Ele nu sunt propriu-zis lanţuri, şi nu 
există „cineva” sau „ceva” care le ţine captive pe fiinţe, ci sunt chiar defecte ale 
minţilor lor. 

 
1. Credinţa într-un sine, sau în materialism104 (satkāyadṛṣṭi) 
2. Îndoiala sau scepticismul105 (vicikitsā) 
3. Agăţarea de reguli şi ritualuri106 (śīlavrataparāmarśa) 
4. Ataşarea de şi din dorinţă (kāmacchanda) 
5. Relele intenţii (vyāpāda) 
6. Ataşarea de Tărâmurile Formei107 (rūparāga) 
7. Ataşarea de Tărâmurile Fără Formă108 (arūparāga) 
8. Mândria (māṇa) 
9. Agitaţia (auddhatya) 
10.  Ignoranţa, necunoaşterea (avidyā). 
 
O altă variantă: 
 
1. Dorinţele senzuale (kāma-rāga) 
2. Ostilitatea (paṭigha) 
3. Mândria sau aroganţa (māna) 
4. Vederile [greşite] (dṛṣṭi) 
5. Îndoiala sau scepticismul (vicikitsā) 
6. Ataşarea de rituri şi ritualuri109 (śīlavrata-paramārśa) 
7. Dorinţa pentru existenţă sau devenire110 (bhava-rāga) 
8. Lăcomia invidioasă, sau invidia (īrṣyā) 
9. Zgârcenia (mātsarya) 
10.  Ignoranţa (avidyā). 
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Cele două obscuraţii sau întunecări (varaṇe dve) 

Fiinţele obişnuite au ambele feluri de obscuraţii, fiinţele Eliberate le mai au 
numai pe cele din a doua categorie, iar Buddhaşii nu mai au niciuna dintre ele. 

 
1. Obscuraţiile emoţionale, datorate murdăriilor, perturbărilor111 

(kleśāvaraṇa) 
2. Obscuraţiile din calea cunoaşterii112 (jñeyāvaraṇa). 
 

Cele cinci obstacole (pañca nivāraṇa) pe Cale 

Acestea împiedică o fiinţă să parcurgă Calea şi să ajungă la Eliberare şi la 
Trezirea Perfectă. 

 
1. Dorinţele după obiectele simţurilor113 (kāmacchanda) 
2. Reaua voinţă, intenţiile rele (vyāpāda) 
3. Lenea şi toropeala (thīna-middha) 
4. Agitaţia şi îngrijorarea (auddhatya-kaukritya) 
5. Îndoiala, ezitarea114 (vicikitsā). 
 

Cele cinci frici (pañca bhayāni) 

Aceste cinci frici sunt caracteristice oricărei fiinţe nerealizate din Samsara, şi 
sunt cel mai mult caracteristice oamenilor. 

 
1. Frica pentru mijloacele de trai (ājīvikā-bhayam) 
2. Frica de întristare, necaz, jelire (śoka-bhayaṁ) 
3. Frica de moarte (maraṇa-bhayaṁ) 
4. Frica de o destinaţie rea [în vieţile următoare] (durgati-bhayaṁ) 
5. Frica din timiditate (parṣadaśādya-bhayaṁ). 
 

Cei patru curenţi sau cei patru constituenţi care produc (catur-
ogha) 

Aceşti patru curenţi constituie revărsările, sau „āsrava” în limba sanscrită, şi 
sunt cauza apariţiei activităţilor greşite şi de aceea şi a suferinţelor. Ei întreţin 
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ciclul samsaric, iar eliberarea de aceştia este chiar Eliberarea, adică starea de 
Arhat. Ignoranţa este cel mai important dintre ei, şi îi cauzează pe ceilalţi trei. 

 
1. Dorinţa (kāma) 
2. Devenirea sau existenţa (bhava) 
3. Vederile115 (dṛṣṭi) 
4. Ignoranţa (avidyā). 
 

Cele patru feluri de hrană (chatvaari ahārā) 

Deşi sunt văzute de către fiinţele ignorante ca fiind plăcute şi satisfăcătoare, 
acestea sunt de fapt neplăcute şi nesatisfăcătoare pe termen lung. 

 
1. Hrana materială116 (kapāṭikāhārā) 
2. Hrana pentru simţuri117 (sparśahārā) 
3. Hrana pentru minte118 (mana-sarim cetanāhārā) 
4. Hrana pentru conştiinţă119 (vijñānahārā). 
 

Cele cinci feluri de nutrimenţi (pañcāhārā) 

1. Nutrimentul absorbirii (dhyānāhārā) 
2. Nutrimentul mâncării (kavalīkār-āhārā) 
3. Nutrimentul retragerii, detaşării (pratyāhārā) 
4. Nutrimentul contactului (sparśāhārā) 
5. Nutrimentul intenţiei (sañcetanikāhārā). 
 

Cele patru moduri de a trăi ca om 

1. A trăi ca laic, ca gospodar (garhastha) 
2. A trăi o viaţă „pură” (brahma-caryaśrama)  
3. A trăi într-o pădure sau într-o mănăstire (vana-prastha) 
4. A trăi ca un [ascet] rătăcitor (bhikṣuka, bhikṣuki). 
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Cele cinci feluri de afaceri rele 

În „Discursul despre afaceri (Vaṇijjā Sutta)” (AN 5:177), care este un discurs 
foarte scurt, Divinul Buddha enumeră explicit felurile de afaceri care trebuie 
neapărat evitate de către un laic ce urmează Dharma, adică de către cineva care 
vrea să urmeze un mod de viaţă corect, un mod de a-şi câştiga existenţa în acord 
cu cel de-al cincilea aspect al Nobilei Căi Octuple descrisă în acest text, un mod 
moral, un mod virtuos, care duce la efecte bune. 

Discipolii laici (deoarece călugărilor le este complet interzisă implicarea în 
orice fel de afaceri, în politică, şi aşa mai departe) trebuie să nu se implice deloc 
în cinci feluri de afaceri, care toate fac rău sau ajută la a face rău fiinţelor, şi 
implicit şi inevitabil au consecinţe rele şi pentru cei care sunt părtaşi la ele. Ei 
trebuie să nu deruleze asemenea afaceri, să nu ajute şi să nu contribuie la 
asemenea afaceri (de exemplu fiind furnizor, sau client, sau prin prestări de 
servicii cum ar fi transportul, etc.), şi aşa mai departe. 

Armele sunt folosite pentru ucidere şi pentru asuprire, afacerile cu sclavi sau 
cu animale (de exemplu de povară sau pentru experimente) duc la chinuri şi de 
multe ori la moarte pentru fiinţele folosite, afacerile cu carne presupun ucidere 
şi ele, intoxicanţii (cum sunt alcoolul, tutunul, drogurile, halucinogenele şi aşa 
mai departe) modifică în rău starea mentală a fiinţelor şi le împiedică să urmeze 
Dharma, iar otrăvurile (chiar şi pentru agricultură, dezinsecţie sau deratizare) 
ucid fiinţe, deşi uciderea lor ar putea fi evitată prin schimbarea unor proceduri. 

Iată cele cinci feluri de afaceri de evitat: 
 
1. Afaceri cu arme 
2. Afaceri cu fiinţe vii (animale şi oameni) 
3. Afaceri cu carne 
4. Afaceri cu intoxicanţi 
5. Afaceri cu otrăvuri. 
 

Cei cincizeci şi unu de factori mentali (citta saṃskāra) 

Această listă este o variantă din Abhidharma din Mahayana. Alte liste 
menţionează între patruzeci şi şase şi cincizeci şi doi de factori mentali, dar 
diferenţele între ele sunt nesemnificative din punct de vedere al ideii centrale. 

 
1. Cinci mereu prezenţi sau universali (sarvatraga) 

a. Senzaţia (vedanā) 
b. Percepţia sau discriminarea (saṃjña) 
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c. Intenţia sau voinţa (cetanā) 
d. Contactul (sparśa) 
e. Atenţia (manaskāra) 

2. Cinci care determină obiectul atenţiei [minţii] (viṣayaniyata) 
a. Intenţia (chanda) 
b. Interesul, convingerea (adhimokṣa) 
c. Conştientizarea sau atenţia conştientă (smṛti) 
d. Concentrarea (samādhi) 
e. Înţelepciunea-cunoaştere sau înţelegerea profundă (prajñā) 

3. Unsprezece factori virtuoşi (ekadaśa kuśala) 
a. Credinţa (śraddhā) 
b. Demnitatea120 (hrī) 
c. Ruşinea, atenţia la consecinţe121 (apatrāpya) 
d. Non-ataşarea (alobha) 
e. Non-agresiunea (adveṣa) 
f. Non-confuzia (amoha) 
g. Efortul, vigoarea (vīrya) 
h. Flexibilitatea, adaptabilitatea (praśrabdhi) 
i. Conştiinciozitatea (apramāda) 
j. Ecuanimitatea, viziunea uniformă (upekṣā) 
k. Non-rănirea (avihiṃsā) 

4. Şase sentimente sau defecte destructive de bază (mūlakleśa) 
a. Ignoranţa (avidyā) 
b. Dorinţa (rāga) 
c. Aversiunea, ostilitatea, furia122 (pratigha) 
d. Mândria (māna) 
e. Îndoiala (vicikitsā) 
f. Vederile greşite123 (dṛṣṭi) 

5. Douăzeci de sentimente sau defecte destructive secundare (upakleśa) 
a. Furia intensă124 (krodha) 
b. Resentimentul (upanāha) 
c. Duşmănia (pradāśa) 
d. Cruzimea, reaua intenţie (vihiṃsā) 
e. Invidia (īrśya) 
f. Ipocrizia (śāṭhya) 
g. Minciuna privind propriile calităţi125 (māyā) 
h. Lipsa demnităţii, neruşinarea126 (āhrīkya) 
i. Neruşinarea nepăsătoare127 (anapatatrāpya) 
j. Ascunderea propriilor defecte (mrakśa) 
k. Zgârcenia (mātsarya) 
l. Mulţumirea sau mândria de sine128 (mada) 
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m. Lipsa credinţei129 (āśraddhya) 
n. Lenea (kausīdya) 
o. Neatenţia nepăsătoare130 (pramāda) 
p. Uitarea131 (muṣitasmṛtitā) 
q. Neatenţia132 (asaṃprajanya) 
r. Letargia133 (styāna) 
s. Agitaţia, excitarea mentală134 (auddhatya) 
t. Distragerea135, pierderea de vreme136 (vikṣepa) 

6. Patru care variază în funcţie de motivaţie137 (aniyata) 
a. Somnul138 (middha) 
b. Regretul139 (kaukṛtya) 
c. Conceptul, conceperea140 (vitarka) 
d. Discernământul141 (vicāra). 
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4. Despre virtute şi acţiuni pozitive 

 

Cele patru condiţii de existenţă ideale ale zeilor şi oamenilor 

Orice zeu şi orice om, odată născut(ă) într-o lume sau regiune armonioasă, 
fără lipsuri şi fără conflicte (inclusiv militare), aşa cum este menţionat în prima 
condiţie, trebuie să caute să genereze celelalte trei condiţii ale existenţei ideale 
din Samsara. Acestea sunt repetate şi de către Ārya Nāgārjuna în „Ghirlanda de 
Nestemate” şi în „Epistolă către un prieten”, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi 
pagină web cu acest text. 

 
1. A trăi într-un tărâm în armonie (prāti rūpa-deśa-vasa) 
2. A te baza pe fiinţe Realizate142 (sat-puruṣa pasrayam)  
3. A-ţi stabili scopuri şi aspiraţii altruiste (ātmanas samyak-praṇidhānam) 
4. A construi pe meritul din vieţile anterioare143 (purve cakrta puṇyāta). 
 

Cele trei antrenamente (tisraḥ śikṣāḥ) 

1. Antrenamentul în mintea144 superioară (adhicitta-śikṣā) 
2. Antrenamentul în moralitatea superioară (adhiśīla-śikṣā) 
3. Antrenamentul în înţelepciunea-cunoaştere superioară (adhiprajñā-

śikṣā). 
 

Cei patru factori pentru credinţa-încredere (catvāri śraddhāṅgāni) 

1. Cele Patru Adevăruri Nobile (ārya-satyam) 
2. Cele Trei Nestemate (tri-ratnam) 
3. Acţiunile (karma) 
4. Efectele sau fructele acţiunilor (karma-phalaṁ). 
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Cele trei rădăcini virtuoase (trīṇi kuśala-mūlāni) 

Acestea nu sunt simpla lipsă a celor trei rădăcini nevirtuoase, ci sunt atât 
absenţa celor trei rădăcini nevirtuoase cât şi prezenţa rădăcinilor opuse, 
virtuoase. 

 
1. Non-lăcomia145 (alobha) 
2. Non-ura146 (adveṣo) 
3. Non-iluzia, non-confuzia147 (amoha). 
 

Cele zece acţiuni virtuoase 

Acestea sunt evitarea celor zece acţiuni non-virtuoase (enumerate în acest 
text), realizarea acţiunilor opuse celor zece non-virtuoase, precum şi încurajarea 
celorlalte fiinţe să facă la fel. 

Nu există o asemenea listă, însă am realizat o variantă prin interpolarea mai 
multor liste şi învăţături. Aceasta are doar rol de exemplu, de ghidare pentru 
cititor, şi este singura din acest text care nu se regăseşte explicit în Dharma. 

 
1. A evita uciderea fiinţelor, a salva vieţile fiinţelor aflate în primejdie şi a 

încuraja toate celelalte fiinţe să facă la fel 
2. A nu fura, a fi generos (generoasă) şi a încuraja toate celelalte fiinţe să 

facă la fel 
3. A fi moral(ă) şi corect(ă) în ceea ce priveşte conduita sexuală, şi a încuraja 

toate celelalte fiinţe să facă la fel 
4. A spune întotdeauna adevărul şi a încuraja toate celelalte fiinţe să facă la 

fel 
5. A vorbi întotdeauna blând şi a încuraja toate celelalte fiinţe să facă la fel 
6. A vorbi mereu cu intenţii bune (mai ales din punct de vedere al Dharmei), 

şi a încuraja toate celelalte fiinţe să facă la fel 
7. A vorbi numai despre chestiuni importante şi benefice (mai ales din punct 

de vedere al Dharmei) şi numai atunci când este necesar, precum şi a 
încuraja toate celelalte fiinţe să facă la fel 

8. A evita atitudinile lacome, a fi generos (generoasă), şi a încuraja toate 
celelalte fiinţe să facă la fel 

9. A fi întotdeauna bine intenţionat(ă), a realiza acţiuni numai din intenţii 
bune (mai ales după criteriile Dharmei), şi a încuraja toate celelalte fiinţe 
să facă la fel 



31 

 

10.  A evita şi a corecta vederile greşite prin studiu, lămurire, analiză, 
investigaţie, meditaţie etc., a cultiva vederile corecte conform Adevărului 
(adică Dharmei), tot prin studiu ş.a.m.d., a acţiona întotdeauna numai 
conform vederilor corecte, şi a încuraja toate celelalte fiinţe să facă la fel. 

 

Cele cinci precepte (virtuoase, pentru laici) 

Respectarea acestor precepte duce la acumularea de merite, iar respectarea 
lor strictă de-a lungul vieţii, chiar dacă nu este însoţită şi de alte practici din 
Dharma, duce cel puţin la renaşterea ca zeitate din Tărâmul Dorinţei. 

 
1. Nu ucide148 (prāṇātipāta-virati) 
2. Nu fura (adattādāna-virati) 
3. Nu fi impur(ă) din punct de vedere sexual149 (kāmamithyācāra-virati) 
4. Nu minţi (mṛṣāvāda-virati) 
5. Nu deveni intoxicat(ă)150 (madyapāna-virati). 
 

Cele opt precepte (virtuoase, pentru laici) 

Cele opt precepte sunt cele cinci de mai sus, urmate de încă trei. Dacă nu este 
însoţită şi de alte practici din Dharma, respectarea tuturor celor opt precepte 
duce tot la o renaştere ca zeitate în Tărâmul Dorinţei, dar într-o condiţie mai 
bună decât în cazul respectării strict a primelor cinci precepte virtuoase. O 
asemenea fiinţă renaşte ca zeu (sau zeiţă) mai strălucitor (strălucitoare), va avea 
o viaţă mai lungă, un palat mai frumos, podoabe mai elegante, etc. 

Simpla urmare a preceptelor este calea fiinţei cu aspiraţii modeste, deoarece 
naşterea ca zeu sau ca zeiţă din Samsara nu este un obiectiv prea înalt şi nici nu 
duce la Eliberare fără practica Dharmei. Totuşi, respectarea preceptelor este 
bună pentru orice om deoarece duce la acumularea de merite, însă ar fi ideal să 
fie însoţită şi de studiu, analiză, practică, meditaţie etc., aşa cum au fost explicate 
de către Divinul Buddha. 

Pe de altă parte, aprofundarea înţelepciunii-cunoaştere duce inevitabil la un 
comportament mult mai bun, şi printre altele şi la respectarea acestor precepte. 
De exemplu, un Arhat urmează toate cele opt precepte fără niciun efort, în mod 
natural, din convingere profundă şi nu din disciplină sau autocontrol. 

 
6. Abţinerea de la folosirea parfumurilor, cosmeticelor, unguentelor151 

(gandhā-malya-vilepana-varṇaka-dhāraṇā-virati) 
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7. Abţinerea de la a dormi pe un pat prea înalt sau prea mare152 (uccāsayana 
mahasayana-virati) 

8. Abţinerea de la mâncare atunci când nu este momentul potrivit153 
(vikālabhojana-virati). 

 

Cele patru cunoaşteri analitice (catasraḥ pratisaṁvidaḥ) 

1. Înţelegerea precisă a Adevărului sau Dharmei (Dharma-pratisaṁvid) 
2. Înţelegerea precisă a sensurilor (artha-pratisaṁvid) 
3. Înţelegerea precisă a limbilor (nirukti-pratisaṁvid) 
4. Cunoaşterea precisă a vorbirii potrivite154 (pratibhāna-pratisaṁvid). 
 

Cele patru strădanii corecte (catvāri samyakprahāṇāni) 

Acestea sunt enumerate şi în „Daśabhūmika Sūtra”, discursul despre cele 
zece trepte ale Bodhisattvaşilor, şi sunt incluse în cele Treizeci şi şapte de ramuri 
(sau aripi) pentru Trezire. 

 
1. Strădania de a nu porni acţiuni non-virtuoase care nu au fost încă 

înfăptuite 
2. Strădania de a abandona acţiunile non-virtuoase care au fost deja 

înfăptuite155 
3. Strădania de a iniţia şi realiza acţiunile virtuoase care nu au fost încă 

înfăptuite 
4. Strădania de a menţine, de a repeta, de a face mai puternice, de a spori, 

stabiliza şi perfecţiona virtuţile şi acţiunile bune deja generate156. 
 

Cele zece feluri de practici religioase 

1. Transcrierea învăţăturilor (lekhana) 
2. Venerarea şi ritualurile (pujana) 
3. Generozitatea157 (dāna) 
4. Ascultarea învăţăturilor (śravana)  
5. Citirea învăţăturilor (vacana) 
6. Înţelegerea învăţăturilor (udgrahana) 
7. Instruirea celorlalţi (prakaśana) 



33 

 

8. Recitarea învăţăturilor şi a operelor sfinte (svadhyayana) 
9. Analizarea, investigarea, contemplarea (cintana) 
10.  Meditaţia (bhāvana). 
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5. Despre Eliberare 

 

Cele Trei Căi (din punct de vedere al aspiraţiilor) 

În funcţie de aspiraţiile unei fiinţe, se pot discerne sau diferenţia trei feluri de 
Căi, respectiv trei moduri de a acţiona, care depind de amploarea viziunii şi 
motivaţiei unei fiinţe. 

 
1. Calea fiinţei cu aspiraţii reduse158 
2. Calea fiinţei cu aspiraţii medii159 
3. Calea fiinţei cu aspiraţii măreţe.160 
 

Cele Trei Vehicule sau Căi (yāna) 

Cuvântul sanscrit „yāna” înseamnă atât „cale” cât şi „vehicul”. Divinul Buddha 
a explicat în mai multe ocazii că acestea sunt de fapt o singură Cale sau un singur 
Vehicul, şi anume cea sau cel care duce la Buddhaitate, doar că este împărţit(ă) 
în trei din punct de vedere pedagogic şi emoţional. 

De exemplu, anumite fiinţe pot crede în mod greşit că Buddhaitatea este prea 
mult pentru ele, că ele nu ar fi capabile să o realizeze, şi atunci Divinul Buddha 
le-a oferit varianta de a se Elibera măcar de suferinţă şi de ignoranţa emoţională. 
Când au ajuns la acest „popas” ele se pot odihni, şi vor continua pe Cale atunci 
când şi-au „recăpătat puterile”. 

Rezultatele primelor două „Căi” sunt starea de Arhat şi de Pratyekabuddha, 
însă acestea nu sunt finale ci doar temporare. La un moment dat, chiar şi după 
zeci de mii de ere cosmice, acele fiinţe vor continua pe Calea către Buddhaitate, 
care este singura stare finală şi perfectă. 

 
1. Vehiculul sau Calea Ascultătorilor (Śrāvaka-yāna) 
2. Vehicului sau Calea Treziţilor Solitari (Pratyekabuddha-yāna) 
3. Vehiculul sau Calea fiinţelor foarte înţelepte şi altruiste (Bodhisattva-

yāna). 
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Cele opt Eliberări (aṣṭau vimokṣāḥ) 

Acestea sunt opt etape succesive prin care, după ce le parcurge pe toate, o 
fiinţă obţine Eliberarea. Ele sunt eliberări treptate de fiecare dintre agăţările de 
vreo formă interioară şi vreo formă exterioară, de frumuseţe, de fericire şi de 
realizări din Samsara, oricât ar părea de înalte sau de rafinate. Ultimele cinci sunt 
paralele cu ultimele cinci dintre cele nouă Dhyāna (pe care le puteţi găsi în acest 
text), şi sunt aşadar transcenderea celor cinci. 

 
1. Cineva care are formă161 vede sau percepe forma ca vacuitate162 (rūpī 

rūpāṇī paśyati śūnyaṁ) 
2. Nemaipercepând forme interioare, percepe formele exterioare drept 

vacuitate (ādhyātmā-rūpa-sañjñī bahirdhā-rūpāṇi paśyati śūnyaṁ) 
3. Percepe înclinaţia către frumuseţe ca fiind vacuitate (śubham-eva 

adhimukto paśyati śūnyaṁ) 
4. Percepe sfera163 spaţiului infinit drept vacuitate (ākāśānanty-āyatanaṁ 

paśyati śūnyaṁ) 
5. Percepe sfera conştiinţei infinite drept vacuitate (vijñānānanty-āyatanaṁ 

paśyati śūnyaṁ) 
6. Percepe sfera nimicului drept vacuitate (ākiñcany-āyatanaṁ paśyati 

śūnyaṁ) 
7. Percepe sfera nici percepţiei şi nici non-percepţiei drept vacuitate (naiva-

saṁjñā-nāsaṁjñāyatanaṁ paśyati śūnyaṁ) 
8. Percepe sfera încetării percepţiei şi senzaţiei drept vacuitate (saṁjñā-

vedayita-nirodhaṁ paśyati śūnyaṁ). 
 

Cele două feluri de absenţă a sinelui sau esenţei (nairātmyaṁ dvi-
vidham) 

1. Absenţa sinelui persoanelor164 (pudgala-nairātmya) 
2. Absenţa sinelui sau esenţei tuturor dharmelor165 (dharma-nairātmyam). 
 

Cele Trei Uşi (sau porţi) către Eliberare (trayo vimokṣāḥ) 

Meditaţia corectă la oricare dintre aceste trei adevăruri profunde duce la 
Eliberare. Puteţi găsi o explicaţie mai detaliată a lor în operele lui Ārya Nāgārjuna, 
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şi informaţii generale în prefaţa mea de la „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de 
versete”, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

 
1. Vacuitatea sau Lipsa Esenţei (śūnyata) 
2. Lipsa Semnelor sau caracteristicilor (ānimitta) 
3. Lipsa Dorinţelor sau Absenţa Scopurilor (apraṇihitaś). 
 

Cele treizeci şi şapte de ramuri sau aripi ale Trezirii (ṣapta-triṁśad-
bodhi-pākṣikā dharmāḥ) 

Acestea sunt necesare pentru Trezire, şi sunt împărţite în şapte subcategorii. 
 
1. Patru aplicaţii şi stabiliri ale atenţiei conştiente şi reamintirii (catvāri smṛti-

upasthānāni)  
a. Atenţia conştientă la corp (kayā kāyānudarśa) 
b. Atenţia conştientă la senzaţii (vedanāyāṁ vedanānudarśa) 
c. Atenţia conştientă la stările mentale (citte cittānudarśa) 
d. Atenţia conştientă la însuşirile mentale (dharme dharmānudarśa) 

2. Patru eforturi corecte (catvāri samyak-prahāṇāni) 
a. Efortul de a preveni apariţia stărilor nevirtuoase ale minţii 

(anutpannānāṁ punar-anutpādaś) 
b. Efortul de a abandona stările nevirtuoase deja apărute 

(utpannānām-akuśalānāṁ dharmāṇāṁ prahāṇam) 
c. Efortul de a face să apară stările virtuoase încă neapărute 

(anutpannānāṁ samutpādaḥ) 
d. Efortul de a menţine stările virtuoase deja apărute (utpannānāṁ 

kuśala-mūlānāṁ saṁrakṣaṇaṁ) 
3. Patru baze pentru puterile mentale [supranaturale]166 (catvāra ṛddhi-

pādāḥ) 
a. Voinţa, intenţia hotărâtă (chanda) 
b. Energia sau vigoarea (vīrya) 
c. Starea mentală (citta) 
d. Capacitatea de analiză, de investigare, de discriminare (mimāṃsā) 

4. Cinci însuşiri puternice (pañca indriya) 
a. Convingerea sau credinţa (śraddhā) 
b. Vigoarea, elanul, energia (vīrya) 
c. Atenţia conştientă şi reamintirea (smṛti) 
d. Concentrarea (samādhi) 
e. Înţelepciunea-cunoaştere (prajñā) 
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5. Cinci puteri167 (pañca bala) 
a. Convingerea sau credinţa (śraddhā) 
b. Vigoarea, elanul, energia (vīrya) 
c. Atenţia conştientă şi reamintirea (smṛti) 
d. Concentrarea sau meditaţia (samādhi) 
e. Înţelepciunea-cunoaştere (prajñā) 

6. Şapte factori pentru Trezire (sapta bodhyanga) 
a. Atenţia conştientă şi reamintirea (smṛti) 
b. Investigarea, analiza, discriminarea (dharmapravicaya) 
c. Vigoarea, elanul, energia (vīrya) 
d. Bucuria sau beatitudinea (prīti) 
e. Calmul liniştit şi flexibil (praśrabdhi) 
f. Concentrarea sau meditaţia (samādhi) 
g. Viziunea uniformă sau ecuanimitatea (upekṣā) 

7. Nobila Cale Octuplă sau cu opt ramuri (āryāṣṭāṅgikamārga) 
a. Vederea sau înţelegerea corectă (samyak-dṛṣṭi) 
b. Intenţia corectă (samyak-saṃkalpa) 
c. Vorbirea corectă (samyak-vāk) 
d. Acţiunea corectă (samyak-karmānta) 
e. Modul corect de trai168 (samyak-ājīva) 
f. Efortul corect169 (samyak-vyāyāma) 
g. Atenţia conştientă corectă şi reamintirea corectă (samyak-smṛti) 
h. Meditaţia sau concentrarea corectă (samyak-samādhi). 

 

Cele opt practici pentru abandonarea condiţionatului (pratipatti-
āṣṭau prahāṇa-saṁskārāḥ) 

Este vorba despre practicile pentru abandonarea suferinţei, a dharmelor, a 
Samsarei. 

 
1. Credinţa-încredere (śraddhā) 
2. Inteligenţa (buddho170) 
3. Efortul, activitatea (vyāyāma) 
4. Calmul (prasrabdhi) 
5. Atenţia conştientă (smṛti) 
6. Cunoaşterea deplină (samprajanya) 
7. Intenţia, voinţa (cetanā) 
8. Ecuanimitatea, viziunea uniformă (upekṣā). 
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Cele patru stadii ale Eliberării (cele patru „căi”) 

1. Intrarea-în-Curent171 (Śrotāpanna) 
2. Întoarcerea o singură dată172 (Sakṛdāgāmin) 
3. Ne-întoarcerea173 (Anāgāmin) 
4. Eliberarea174 (Arhat). 
 

Cele opt feluri de persoane [care merg pe Calea Eliberării] 
(tatrāṣṭau pugdalāḥ) 

1. Cea pe calea care duce la fructul (sau efectul) „Intrării în curent” (Srota-
āpanna-phala-pratipannakaḥ) 

2. Cea „Intrată în curent”175 (Srota-āpannaḥ) 
3. Cea pe calea care duce la fructul „Întoarcerii o singură dată” (Sakṛdāgāmi-

phala-pratipannakaḥ) 
4. Cea „Care se întoarce o singură dată” (Sakṛdāgāmi) 
5. Cea pe calea care duce la fructul „Non-întoarcerii [în Tărâmul Dorinţei]” 

(Anāgāmi-phala-pratipannako) 
6. Cea „Care nu se mai întoarce [în Tărâmul Dorinţei]” (Anāgāmi) 
7. Cea pe calea care duce la fructul de „A fi demnă de ofrande” [sau Arhatul] 

(Arhat-phala-pratipannako) 
8. Cea „Demnă de ofrande” (Arhat). 
 

Cele nouă evenimente care însoţesc Marea Bucurie [a Eliberării] 

Primele şapte au loc înaintea Eliberării, sunt precursoarele ei şi sunt şi o 
metodă sau cale de meditaţie, iar cel de-al nouălea are loc după Eliberare. În mai 
multe scrieri sunt relatate asemenea succesiuni de stări care, imediat sau în 
foarte scurt timp au dus la Eliberare, şi implicit şi la apariţia multor puteri şi a 
cunoaşterii Eliberării. 

 
1. Din marea încântare, apare bucuria (pramuditasya prītir jāyate) 
2. Printr-o minte bucuroasă, apare calmul (prīti-manasah kayak 

praśrabhyate) 
3. Prin calm, apare experienţa bucuriei sau fericirii (praśrabdha-kayak 

sukharn vedayati) 
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4. Când este fericire, mintea este adunată şi liniştită (sukhitasya cittam 
samādhīyate) 

5. Când mintea este adunată şi liniştită, are loc cunoaşterea Realităţii aşa 
cum este ea (samādhīta-citto yathā-bhutarim prajānāti yathā-bhūtam 
paśyati) 

6. Când lucrurile sunt văzute aşa cum sunt, apare regretul176 (yathā-bhūta- 
darśī-nirvidyate) 

7. Când este regret, apare eliberarea de ataşare177 (nirviṇṇo virajyate) 
8. Prin lipsa ataşării, are loc Eliberarea (virakto vimucyate) 
9. Când are loc Eliberarea, apare înţelepciunea-cunoaştere, şi cunoaşterea 

că a avut loc Eliberarea178 (vimuktasya vimukto asmitā jñāna-darśanam 
bhavatī). 

 

Cei şaisprezece Mari Arhaţi 

Aceştia sunt discipoli măreţi ai lui Buddha Śākyamuni, înzestraţi cu însuşiri şi 
cu virtuţi deosebite. Divinul Buddha a ajutat sute de mii de fiinţe să atingă 
Eliberarea, şi toate sunt demne de ofrande şi au însuşiri extraordinare, însă 
aceste şaisprezece care urmează sunt excepţionale chiar şi printre Arhaţi. 

 
1. Aṅgaja  
2. Ajita 
3. Vanavāsin 
4. Kālika 
5. Vajriputra 
6. Śrībhadra 
7. Kanakavatsa 
8. Kanaka Bhāradvāja 
9. Bakula 
10.  Rāhula179 
11.  Cudapanthaka 
12.  Piṇḍola Bhāradvāja 
13.  Panthaka 
14.  Nāgasena 
15.  Gopaka 
16.  Subinda. 
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Cele două stadii ale unui Pratyekabuddha 

1. Ca un unicorn sau rinocer, singuratic (khāḍga-visāṇa-kalpa) 
2. Care se duce printre ceilalţi (vargā-cārin). 
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6. Despre fiinţe şi despre activităţi 

 

Cele trei feluri de discriminare (tri-vidhā vikalpāḥ) 

„Discriminare” are sensul de percepere, înţelegere, delimitare, sesizare, 
vedere, suprapunere, imaginare mai bine delimitată a unor dharme. 
Discernământul este ultimul dintre „Cei cincizeci şi unu de factori mentali” 
enumeraţi în acest text. 

 
1. Discriminarea prin reamintire (anusmaraṇa-vikalpaḥ) 
2. Discriminarea prin investigare (saṁtīrana-vikalpaḥ) 
3. Discriminarea naturală, intrinsecă (sahaja-vikalpaś). 
 

Cele cinci feluri de ochi (pañca cakṣūṁṣī) 

O fiinţă neantrenată (în particular un om) are doar ochii fizici, însă pe măsură 
ce se antrenează dobândeşte treptat şi următorii „ochi”. 

 
1. Ochiul fizic (māṁsa-cakṣuś) 
2. Ochiul divin (divya-cakṣuś) 
3. Ochiul înţelepciunii (prajñā-cakṣuś) 
4. Ochiul Dharmei (Dharma-cakṣuś) 
5. Ochiul de Buddha (Buddha-cakṣuś). 
 

Cele Două Adevăruri (dve satye) 

Singurul Adevăr este cel numit „ultim”, dar este inexprimabil şi inconceptibil, 
şi trebuie realizat direct. 

Deşi Divinul Buddha a afirmat de mai multe ori că adevărul convenţional este 
numai iluzie, totuşi El a folosit această iluzie care este pe înţelesul fiinţelor 
ignorante, cu scopul de a le ajuta să transceandă iluzia, să se elibereze de ea. 

Dacă Divinul Buddha nu ar fi folosit noţiunile, imaginarea, ignoranţa pentru a 
explica fiinţelor pe înţelesul lor (adică indirect, prin noţiuni, prin imaginare) cum 
să realizeze Adevărul, ele nu ar putea şti cum să ajungă să îl realizeze, şi nici 
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măcar nu ar înţelege că au potenţialul de a înţelege, vedea sau cunoaşte direct, 
fără ajutorul imaginării. 

Aşadar, în cadrul ignoranţei fiinţelor, „adevărul convenţional” este un simplu 
mijloc folosit de Buddhaşi pentru salvarea fiinţelor de ignoranţă şi implicit şi de 
suferinţă. La fel cum un antidot pentru venin sau un vaccin sunt făcute chiar din 
veninul, din virusurile sau din bacteriile pe care le combate sau împedică, iar 
rezultatul vaccinării este eliberarea de chiar acele boli şi suferinţe, antidotul 
învăţăturilor Dharmei este făcut din ignoranţă, şi aplicarea lui duce la eliberarea 
de ignoranţă şi implicit şi de suferinţă – cu diferenţa că un vaccin poate să nu fie 
întotdeauna eficient, sau poate avea efecte secundare, însă Dharma aplicată şi 
urmată corect nu are niciun fel de neajunsuri. 

Aşadar convenţionalul, aparenţa, imaginatul este acceptat de către Buddhaşi 
doar din compasiune şi numai pentru a putea confecţiona din el un antidot 
eficient contra bolii imaginării sau ignoranţei, şi nu pentru că ar fi real. Un antidot 
imaginar elimină o problemă imaginară, care însă pare foarte reală atunci când 
Adevărul (ultim şi singurul) nu este nici măcar întrevăzut. 

 
1. Adevărul relativ, convenţional, aparent (saṁvṛti-satyam) 
2. Adevărul ultim (paramārtha-satyam). 
 

Cele şase facultăţi ale simţurilor (ṣaḍ indriya) 

În Occident este larg acceptat faptul că un om are cinci simţuri, însă de fapt 
şi mintea are, printre altele, şi un rol de organ de simţ. Obiectele mentale, adică 
imaginile mentale, noţiunile, ideile, construcţiile mentale, imaginările, amintirile, 
emoţiile, proiecţiile, speranţele ş.a.m.d. (adică dharmele) sunt ceea ce este 
simţit de minte. 

 
1. Facultatea simţului ochiului, sau văzul (cakṣurindriya) 
2. Facultatea simţului urechii, sau auzul (śrotrendriya) 
3. Facultatea simţului nasului, sau mirosul (ghrāṇendriya) 
4. Facultatea simţului limbii, sau gustul (jihvendriya) 
5. Facultatea simţului corpului, sau simţul tactil (kāyendriya) 
6. Facultatea simţului minţii, sau simţul mental (manendriya). 
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Cele douăsprezece câmpuri ale simţurilor (dvādaśāyatanāni) 

Acestea mai sunt numite şi „bazele simţurilor”, deoarece senzaţiile apar în 
dependenţă de simţuri şi de obiectele lor. 

 
1. Câmpul de simţ al ochiului (cakṣurāyatāna) 
2. Câmpul de simţ al formei180 (rūpaāyatāna) 
3. Câmpul de simţ al urechii (śrotrāyatāna) 
4. Câmpul de simţ al sunetului (śabdāyatāna) 
5. Câmpul de simţ al nasului (ghranāyatāna) 
6. Câmpul de simţ al mirosurilor (gandhāyatāna) 
7. Câmpul de simţ al limbii (jihvāyatāna) 
8. Câmpul de simţ al gusturilor (rasāyatāna) 
9. Câmpul de simţ al corpului181 (kāyāyatāna) 
10.  Câmpul de simţ al tangibilelor (spraśtavyāyatāna) 
11.  Câmpul de simţ al minţii (manāyatāna) 
12.  Câmpul de simţ al dharmelor sau obiectelor mentale (dharmāyatāna). 
 

Cele optsprezece elemente sau câmpuri (aṣṭādaśa dhātava) 

Acestea sunt cele şase simţuri, obiectele lor precum şi conştiinţele asociate 
lor, care apar în dependenţă de simţuri şi de obiecte. 

 
1. Elementul ochiului sau văzului (cakṣurdhātu) 
2. Elementul formei (rūpadhātu) 
3. Elementul conştiinţei ochiului sau văzului (cakṣurvijñānadhātu) 
4. Elementul urechii sau auzului (śrotradhātu) 
5. Elementul sunetului (śabdadhātu) 
6. Elementul conştiinţei urechii sau auzului (śrotravijñānadhātu) 
7. Elementul nasului sau mirosului (ghranadhātu) 
8. Elementul mirosurilor (gandhadhātu) 
9. Elementul conştiinţei nasului sau mirosului (ghranavijñānadhātu) 
10.  Elementul limbii sau gustului (jihvādhātu) 
11.  Elementul gusturilor (rasadhātu) 
12.  Elementul conştiinţei limbii sau gustului (jihvavijñānadhātu) 
13.  Elementul corpului sau pipăitului (kāyadhātu) 
14.  Elementul tangibilelor (spraśtavyadhātu) 
15.  Elementul conştiinţei corpului sau pipăitului (kayavijñānadhātu) 
16.  Elementul minţii (manodhātu) 
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17.  Elementul dharmelor182 (dharmadhātu) 
18.  Elementul conştiinţei mentale (manovijñānadhātu). 
 

Cele trei feluri de senzaţii (vedanā tri-vidhā) 

1. Plăcute (sukhā) 
2. Neplăcute (duḥkhā) 
3. Nici plăcute şi nici neplăcute (aduḥkhāsukhā). 
 

Cele trei feluri de acţiuni, sau de karma (tri-vidhaṁ karma) 

În general, efectele acţiunilor fiinţelor se manifestă în viaţa actuală şi în vieţi 
ulterioare, care pot fi atât apropiate cât şi extrem de îndepărtate în viitor, chiar 
şi peste multe ere. 

Anumite acţiuni pe care le realizează fiinţele au efecte în viaţa aceasta sau în 
cea imediat următoare. Printre acestea sunt cele foarte pozitive cum ar fi unele 
legate de Dharma sau de fiinţe care sunt cel puţin Intrate-în-Curent, sau foarte 
negative cum ar fi cele cinci sau şase ofense capitale. De asemenea, şi alte acţiuni 
făcute repetat şi consecvent cu motivaţie foarte bună sau foarte rea, cum ar fi 
salvarea sau uciderea unui număr mare de fiinţe, se încadrează în acest caz. Tot 
aici mai sunt incluse şi anumite tipuri de activităţi sau meditaţii cum ar fi cele 
pentru renaşterea în Tărâmurile Fără Formă, care au drept unic rezultat 
renaşterea ca zei semi-conştienţi cu viaţă foarte lungă, de obicei în viaţa imediat 
următoare celei în care au fost făcute acele meditaţii, dar numai dacă acea fiinţă 
nu a săvârşit vreuna dintre cele cinci sau şase ofense capitale, caz în care va 
renaşte într-un infern. 

Ca un caz particular extrem de bun (cel mai bun posibil în afară de atingerea 
Buddhaităţii) dorinţa de a renaşte în Sukhāvatī, în Tărâmul Pur al lui Buddha 
Amitābha, precum şi repetarea numelui lui Buddha Amitābha au efecte şi în viaţa 
actuală în sensul prelungirii şi îmbunătăţirii ei, şi de asemenea au efecte şi în cea 
imediat următoare prin renaşterea acolo în locul renaşterii în Samsara potrivit 
karmei. Vedeţi Sūtrele despre Sukhāvatī şi Buddha Amitābha, de pe aceeaşi 
pagină web cu acest text. 

 
1. Ale căror consecinţe vor fi trăite în această viaţă (dṛṣṭa-dharma-

vedanīyam) 
2. Ale căror consecinţe vor fi trăite în viaţa imediat următoare (utpadya-

vedanīyam) 
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3. Ale căror consecinţe vor fi trăite într-o viaţă ulterioară celei următoare 
(apara-vedanīyaṁ). 

 

Cele paisprezece întrebări nerăspunse (catur-daśāvyākṛta-
vastūni) 

Atunci când a fost întrebat oricare dintre aceste paisprezece întrebări, Divinul 
Buddha Śākyamuni a răspuns că ele nu se aplică, că întrebările nu sunt valabile, 
că niciunul dintre răspunsurile „da” sau „nu” nu este corect, că răspunsurile la 
aceste întrebări sunt inutile, că premisele acestor întrebări sunt complet greşite, 
că orice răspuns la ele nu ajută deloc şi nu face decât ca cel (sau cea) care 
întreabă să se încurce şi mai tare în hăţişul noţiunilor şi în mizeria suferinţei, sau 
chiar a rămas tăcut (în acele timpuri tăcerea unei fiinţe realizate însemna că 
răspunsul era inutil pentru fiinţa care punea întrebarea). 

De exemplu, să analizăm întrebarea „Universul (sau lumea) este sau nu 
etern(ă)?”. Din moment ce „universul”, „lumea” sau orice „dharma” în general 
este strict pură imaginare şi nimic mai mult, cum s-ar putea răspunde cu „da” 
sau cu „nu”, şi la ce s-ar referi acel „da” sau „nu”? Nicio dharma identificată, 
adică niciun obiect, fenomen, fiinţă, ş.a.m.d. nu este identică cu ceea ce se 
consideră o stare anterioară a ei, aşadar nu se poate spune că acea dharma 
durează şi nici că nu durează, din moment ce existenţa ei este numai presupusă 
pe baza unei continuităţi aproximative de senzaţii şi percepţii similare, şi nu este 
reală. Universul nu este nici etern nici non-etern, ci este doar imaginare, nu 
există de fapt niciun „univers”, nicio „fiinţă”, şi aşa mai departe. În afară de a 
părea că există, nu este nimic „interior”, şi de asemenea nimic „exterior” care să 
se „reflecte” într-o senzaţie, percepţie sau noţiune „interioară”. Astfel, 
întrebările sunt atât de greşite încât răspunsurile sunt cel mult inutile, şi în plus 
niciunul dintre răspunsurile „da” sau „nu” nu ajută fiinţa să se elibereze de 
percepţii, de noţiuni, de idei, de suprapuneri, ci o înfundă şi mai tare în idei 
greşite. Divinul Buddha nu a dorit să lase fiinţele să se implice în exerciţii inutile 
sau vătămătoare de imaginare sau filosofare, ci a vorbit numai când era util şi 
adevărat. Pentru a putea înţelege mai bine această scurtă explicaţie vă invit să 
citiţi textele lui Ārya Nāgārjuna de pe aceeaşi pagină web cu acest text, precum 
şi comentariile la ele. 

În discursul „Aggi-Vacchagotta Sutta”, Divinul Buddha a folosit metafora unui 
foc care se stinge (ca în: unde „se duce” acel foc atunci când încetează?) pentru 
a explica faptul că nimic nu „vine”, nu „pleacă”, nu „apare”, nu „dispare”, 
ş.a.m.d. şi că venirea, plecarea, apariţia şi dispariţia sunt doar iluzii care par reale 
şi care nu se aplică la ceva real. 
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Sau, în discursul „Cūḷamālukya Sutta”, Divinul Buddha a spus că a ne 
preocupa de asemenea chestiuni este ca şi cum am fi fost loviţi de o săgeată 
otrăvită (ignoranţa şi agregatele, care duc inevitabil la suferinţă şi la moarte) şi 
ţinem morţiş ca înainte de a o scoate (adică înainte de a ne Elibera) să aflăm cine 
a tras săgeata, ce meserie avea, când era născut, din ce lemn erau făcute arcul şi 
săgeata, ce fel de pene avea montate, de la ce pasăre, ce culoare avea pasărea, 
din ce specie făcea parte, şi aşa mai departe. 

Iată cele paisprezece întrebări: 
 
1. Lumea este eternă (śāśvato lokaḥ)? 
2. Lumea nu este eternă (aśāśvato lokaḥ)? 
3. Lumea este şi eternă şi non-eternă (śāśvataś-cāśāśvataś-ca)? 
4. Lumea nu este nici eternă şi nici non-eternă (naiva śāśvato nāśāśvataś-

ca)? 
5. Lumea este limitată sau finită183 (antavāṁlloko)? 
6. Lumea este nelimitată sau infinită (anantavāṁlloko)? 
7. Lumea este atât limitată cât şi nelimitată (antavāṁś-cānantavāṁllokaś-

ca)? 
8. Lumea nu este nici limitată şi nici nelimitată (naivāntavānnānantavāṁś-

ca)? 
9. Tathāgata există după moarte (bhavati Tathāgataḥ paraṁ maraṇāc-ca)? 
10.  Tathāgata nu există după moarte (na bhavati Tathāgataḥ paraṁ 

maraṇāc-ca)? 
11.  Tathāgata atât există cât şi nu există după moarte (bhavati na ca bhavati 

ca Tathāgataḥ paraṁ maraṇāt)? 
12.  Tathāgata nici există şi nici nu există după moarte184 (naiva bhavati na na 

bhavati Tathāgataḥ paraṁ maraṇāt)? 
13.  Sinele este identic cu corpul (sa jīvastac-charīram)? 
14.  Sinele este diferit de corp185 (anyo jīvo anyac-charīraṁ)? 
 

Cele trei feluri de meditaţie (dhyānaṁ tri-vidhaṁ) 

1. Meditaţia greşită, care duce la decădere186 (sadoṣāpakarṣa-dhyānaṁ) 
2. Meditaţia care este o sălăşluire bucuroasă (sukha-vaihārika-dhyānam) 
3. Meditaţia care este complet extraordinară (aśeṣa-vaibhūṣita-dhyānaṁ). 
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Cele patru meditaţii dhyāna cu formă (catvāri dhyānāni) 

Starea de Arhat, adică Eliberarea, este după aceste Dhyāna, şi nu vreuna 
dintre ele. 

 
1. Prima dhyāna are gândire, reflexie şi bucuria dată de detaşare sau izolare 

(savitarkaṁ savicāraṁ vivekajaṁ prīti-sukham-iti prathama-dhyānaṁ) 
2. A doua dhyāna are claritate interioară, fericire şi bucurie (adhyātma-

pramodanāt-prīti-sukham-iti dvitīyaṁ) 
3. A treia dhyāna este atentă şi este însoţită de cunoaştere şi de vedere 

echilibrată (upekṣā-smṛti-samprajanyaṁ sukham-iti tṛtīam)  
4. A patra dhyāna are puritatea atenţiei conştiente şi a vederii uniforme, cu 

o senzaţie care nu este nici plăcută şi nici neplăcută (upekṣā-smṛti-
pariśuddhir-aduḥkhāsukhā vedaneti caturthaṁ dhyānam-iti). 

 

Cele patru meditaţii (dhyāna) fără formă (arūpajhāna) 

Acestea duc la naşterea în Tărâmul Fără Formă, într-una dintre cele patru 
feluri de zei semi-conştienţi cu viaţă lungă enumerate la punctele 24-27 din acea 
listă. 

Aceste meditaţii trebuie practicate de o fiinţă numai după ce intră pe Calea 
Bodhisattvaşilor, deoarece altfel au consecinţa renaşterii ca un asemenea zeu 
aproape inactiv. Deşi nu suferă decât suferinţa cea mai fină dintre cele trei feluri, 
adică cea omnipenetrantă, o fiinţă născută într-o asemenea stare este incapabilă 
să urmeze Dharma, să înveţe, să analizeze, să contemple, să mediteze şi aşa mai 
departe. În termeni umani, o asemenea naştere este asemănătoare unui somn 
aproape complet profund, dar relativ plăcut; este o simplă pauză care, atunci 
când se termină, continuă de obicei cu o renaştere rea (aşa cum am explicat la 
zei) deoarece în acest tip de viaţă karma pozitivă se epuizează, şi nu se mai 
generează noi merite. 

 
5. [Meditaţia la] spaţiul infinit (ākāśānantyāyatana) 
6. [Meditaţia la] conştiinţa infinită (vijñānānantyāyatana) 
7. [Meditaţia la] nimicnicia infinită (ākiṃcanyāyatana) 
8. Nici percepţie şi nici non-percepţie (naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana). 
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Cea de-a noua meditaţie (dhyāna) 

Nici această încetare nu este încă Eliberarea (de exemplu, formaţiunile 
mentale sunt încă active şi apar dependent). Eliberarea este dincolo şi de această 
dhyāna. Intrarea în ea va duce doar la naşterea ca un zeu în Tărâmul Fără Formă, 
din categoria de la punctul 28 din lista felurilor de zei. 

 
9. Încetarea senzaţiilor, percepţiilor şi conştiinţelor (nirodha-samāpatti). 
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7. Despre activităţi şi despre însuşiri pozitive 

 

Cele patru cazuri de renaştere (din punct de vedere al suferinţei) 

La fel ca cele patru feluri de persoane care sunt enumerate în lista imediat 
următoare acesteia, cele patru cazuri de renaştere nu sunt cazuri caracteristice 
unei fiinţe, ci doar unui singur context, unei singure naşteri. O fiinţă se poate afla 
într-o viaţă într-un caz şi într-o altă viaţă într-un alt caz dintre cele patru, 
depinzând de cauze, de condiţii şi de acţiuni. Cineva poate merge de la fericire la 
suferinţă şi apoi din nou la fericire, şi din nou la suferinţă, şi aşa mai departe. 
Cazul cel mai bun din Samsara este de la fericire la fericire, însă pentru acesta o 
fiinţă trebuie să înţeleagă cauzele fericirii şi să le cultive în mod corect. Desigur, 
cazul cel mai bun, infinit mai bun decât naşterile fericite succesive, este 
Eliberarea şi apoi Trezirea Perfectă. 

 
1. Fericirea din această viaţă care se coace ca suferinţă în vieţile 

următoare187 (pratyutpanna-sukham ayatyam duḥkha-vipakam) 
2. Suferinţa din această viaţă care se coace ca fericire în vieţile următoare188 

(pratyutpanna-duḥkham ayatyam sukha-vipakam) 
3. Fericirea din această viaţă care se coace ca fericire în vieţile următoare189 

(pratyutpanna-sukham ayatyam sukha-vipakam) 
4. Suferinţa din această viaţă care se coace ca suferinţă în vieţile 

următoare190 (pratyutpanna-duḥkham ayatyam duḥkha-vipakam). 
 

Cele patru feluri de persoane 

Această descriere este făcută de către Divinul Buddha în „Tamonata Sutta” 
(AN 4.85) şi este repetată de către Ārya Nāgārjuna în câteva dintre operele sale 
pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. Ea este similară cu lista 
de mai sus a celor patru cazuri de renaştere din punct de vedere al suferinţei. 

 
1. Cineva care merge de la întuneric la întuneric191 (tamas-tamah-parayana) 
2. Cineva care merge de la întuneric la lumină192 (tamo-jyotis-parayana) 
3. Cineva care merge de la lumină la întuneric193 (jyotis-tama-parayana) 
4. Cineva care merge de la lumină la lumină194 (jyotir-jyotis-parayana). 
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Cele trei, patru sau zece feluri de merit (puṇya) 

Primele trei categorii de merit sunt ordonate în ordinea crescătoare a 
dificultăţii de a le obţine şi în acelaşi timp în ordinea crescătoare a valorii lor, iar 
cea de-a patra este pentru a acoperi celelalte cazuri. 

 
1. Merit apărut din [acte de] generozitate (dāna-maya) 
2. Merit apărut din moralitate şi virtute (sīla-maya) 
3. Merit apărut din meditaţie195 (bhāvanā-maya) 
4. Merite apărute în alte feluri (upadhika-maya). 
 
Conform unor clasificări, cea de-a patra categorie conţine şapte subcategorii, 

făcând ca în total să fie deosebite zece feluri de merit: primele trei din lista de 
mai sus şi cele şapte din lista de mai jos. 

 
1. Merit apărut din a-i onora pe alţii (apacāyana-maya) 
2. Merit apărut din a oferi servicii sau din a sluji (veyyāvaca-maya) 
3. Merit apărut din a dedica sau din a oferi merit celorlalţi 

(puṇyapariṇāmanā) 
4. Merit apărut din bucurarea pentru meritul celorlalţi (pattānumodanā-

maya) 
5. Meritul apărut din ascultarea (sau citirea) învăţăturilor Dharmei 

(Dharmassavana-maya) 
6. Meritul apărut din instruirea altora în Dharma (Dharmadesanā-maya) 
7. Meritul apărut din corectarea sau îndreptarea vederilor, pentru a fi 

conform Dharmei (diṭṭhujukamma). 
 
Conform unor comentarii cele şapte subcategorii din lista de mai sus se pot 

încadra în primele trei categorii din prima listă. Subcategoriile 3 şi 4 pot fi incluse 
în categoria 1, subcategoriile 1 şi 2 pot fi incluse în categoria 2, iar subcategoriile 
5, 6 şi 7 pot fi incluse în categoria 3, ceea ce înseamnă că s-ar putea deosebi trei 
feluri principale de merit. 

Cauze importante pentru acumularea de merit sunt şi rostirea numelor 
Buddhaşilor (cum ar fi Buddha Amitābha) şi ale Ārya Bodhisattvaşilor (cum ar fi 
Ārya Avalokiteśvara), precum şi procedeul jubilării şi dedicării aşa cum este 
descris în „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete”, pe care o puteţi găsi pe 
aceeaşi pagină web cu acest text. 
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Cele trei feluri de înţelepciune-cunoaştere (prajñā tri-vidhā) 

Acestea sunt enumerate în ordinea crescătoare a profunzimii şi a stabilităţii 
lor, şi în ordinea în care apar pentru un practicant al Dharmei. 

 
1. Înţelepciunea acumulată prin ascultare, citire, învăţare (śrutamayī prajñā) 
2. Înţelepciunea acumulată prin analiză, contemplare, gândire (cintāmayī 

prajñā) 
3. Înţelepciunea acumulată prin meditaţie (bhāvanāmayī prajñā). 
 

Cele trei feluri de capacităţi miraculoase (tri-vidhaṁ prātihāryaṁ) 

1. Manifestări miraculoase ale puterilor (kāya-ṛddhi-prātihāryaṁ), asociate 
corpului 

2. Manifestări miraculoase de predare a Dharmei (vak-anuśāsanī-
prātihāryaṁ), asociate vorbirii 

3. Manifestări miraculoase de citire a minţilor (citta-ādeśanā-prātihāryaṁ), 
asociate minţii. 

 

Cele patru caracteristici ale celor care sunt pricepuţi în virtuţi şi în 
acumularea de merite 

1. Deşi insultat(ă), nu răspunde cu insultă (akruṣtena na pratyakroṣtavyam) 
2. Deşi tratat(ă) cu furie, nu răspunde cu furie (rositena na pratiroṣitavyam) 
3. Deşi criticat(ă), nu răspunde cu critică (bhanditena na pratibhanditavyam) 
4. Deşi lovit(ă), nu loveşte înapoi (taditena na pratitaditavyam). 
 

Cele patru stări bune nemăsurabile (catvāro brahma-vihārā) 

1. Iubirea binevoitoare (maitrī) 
2. Compasiunea (karuṇā) 
3. Bucuria (muditā) 
4. Vederea uniformă sau ecuanimitatea (upekṣā). 
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Cele patru baze ale simpatiei 

Acestea atrag simpatia fiinţelor, duc la apropierea de ele, şi în particular şi la 
decizia anumitor fiinţe de a deveni discipolii cuiva care are aceste patru însuşiri 
şi mai predă şi Dharma. Cultivarea lor corectă şi sinceră aduce merite, iar 
simularea lor (fără a le avea sau a le dori) pentru obţinerea uşoară de beneficii 
generează karma negativă. 

 
1. Generozitatea (dāna) 
2. Vorbirea frumoasă (priyā-vacanā) 
3. Consecvenţa între vorbe şi fapte196 (samānārthatā) 
4. Intenţia şi acţiunea de a ajuta (artha-caryā). 
 

Cele şase atenţii conştiente sau reamintiri 

1. Atenţia la Buddha (Buddhānusmṛti) 
2. Atenţia la Dharma (Dharmānusmṛti) 
3. Atenţia la Sangha197 (Samghānusmṛti) 
4. Atenţia la generozitate (tyagānusmṛti) 
5. Atenţia la moralitate (śilānusmṛti) 
6. Atenţia la zeităţi198 (devānusmṛti). 
 

Cele zece atenţii conştiente sau reamintiri 

Acestea sunt cele şase atenţii conştiente de mai sus, urmate de: 
 
7. Conştientizarea respiraţiei199 (ānāpānanusmṛti) 
8. Conştientizarea agitaţiei (udveganusmṛti) 
9. Conştientizarea morţii şi a inevitabilităţii ei (marananusmṛti) 
10.  Conştientizarea corpului (kāyagatanusmṛti). 
 

Cele cinci agregate neîntrecute 

Deoarece acestea duc la fericirea transcendentă, ele au fost descrise de către 
Divinul Buddha ca fiind o alternativă excelentă la „Cele cinci agregate (skandha)” 
enumerate tot în acest text, care sunt suferinţă. 
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1. Agregatul practicii morale (śīla-skandha) 
2. Agregatul contemplării (samādhi-skandha) 
3. Agregatul înţelepciunii (prajñā-skandha) 
4. Agregatul Eliberării (vimukti-skandha) 
5. Agregatul vederii înţelepciunii-cunoaştere a Eliberării (vimukti-jñāna-

darśana-skandhā). 
 

Cele şapte mari bogăţii (sapta-dhana) 

Acestea sunt adevăratele bogăţii, deoarece ele fac ca în această viaţă şi în 
următoarele, chiar dacă încă nu este atinsă Eliberarea, fiinţa să aibă parte de 
condiţii bune de viaţă şi de progres pe Cale. 

 
1. Credinţa (śraddhā [-dhanam]) 
2. Disciplina sau moralitatea (śīla [-dhanam]) 
3. Generozitatea (dāna [-dhanam]) 
4. Ascultarea Dharmei (śruta [-dhanam]) 
5. Ruşinea, atenţia la consecinţe (apatrāpya [-dhanam]) 
6. Demnitatea (hrī [-dhanam]) 
7. Înţelepciunea-cunoaştere (prajñā [-dhanam]). 
 

Cele patru purităţi 

1. Puritatea completă a corpului (kāya-viśuddha)  
2. Puritatea completă a percepţiei (upālaṃbha-viśuddha) 
3. Puritatea completă a minţii (citta-viśuddha) 
4. Puritatea completă a înţelepciunii-cunoaştere (jñāna-viśuddha). 
 

Cele trei feluri de măreaţă prietenie sau iubire binevoitoare (tri-
vidhā mahāmaitrī) 

Acestea sunt enumerate în ordinea crescătoare a profunzimii. Cea de-a treia 
este obţinută odată cu atingerea etapei de ireversibilitate de la Trezirea Perfectă, 
atunci când percepţiile încetează şi nu mai are loc vederea de dharme, nu mai 
are loc nici vederea de dharme ca fiind reale şi nici vederea de dharme ca fiind 
ireale. 
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1. Înrădăcinată în adevăr (satyālambanā) 
2. Înrădăcinată în Dharma (Dharmālambanā) 
3. Fără rădăcină (anālambanā). 
 

Cele şase lucruri incomparabile 

1. Viziunea incomparabilă (darśananuttaryam) 
2. Ascultarea incomparabilă a învăţăturilor Dharmei (śravaṇanuttaryam) 
3. Realizările incomparabile200 (lābhanuttaryam) 
4. Învăţarea incomparabilă (śikṣānuttaryam) 
5. Practica incomparabilă (paricāryanuttaryam) 
6. Atenţia conştientă incomparabilă (anusmṛti-anuttaryam). 
 

Cele şase feluri de super-cunoaşteri sau puteri (ṣatābhijñāḥ)  

1. Ochiul divin201 (divya-cakṣur) 
2. Urechea divină202 (divya-śrotraṁ) 
3. Pătrunderea minţilor celorlalţi (para-citta-jñānaṁ) 
4. Reamintirea vieţilor anterioare (pūrva-nivāsānusmṛtir) 
5. Super-puterile miraculoase (ṛddhi-vidhā) 
6. Încetarea perturbărilor mentale203 (āsavakkhaya). 
 

Cele trei cunoaşteri sau puteri (triabhijñā) 

Acestea trei se regăsesc şi printre cele şase super-cunoaşteri de mai sus. 
 

1. Reamintirea vieţilor anterioare (pūrva-nivāsānusmṛtir) 
2. Ochiul divin (divya-cakṣur) 
3. Încetarea perturbărilor mentale (āsavakkhaya). 
 

Cele patru binecuvântări 

1. Binecuvântarea adevărului (satyādhiṣṭhāna) 
2. Binecuvântarea generozităţii (dānādhiṣṭhāna) 
3. Binecuvântarea liniştii şi pacificării (upaśamādhiṣṭhāna) 
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4. Binecuvântarea înţelepciunii-cunoaştere (prajñādhiṣṭhāna). 
 

Cele zece feluri de cunoaştere (daśa jñānāni) 

Primele patru feluri de (înţelepciune-)cunoaştere se referă la Cele Patru 
Adevăruri Nobile. Cea de-a zecea cunoaştere este cea mai profundă dintre 
acestea zece, şi este caracteristică etapei de ireversibilitate de la Trezirea 
Perfectă. 

 
1. Cunoaşterea suferinţei (duḥkha-jñāna) 
2. Cunoaşterea cauzei suferinţei (samudaya-jñāna) 
3. Cunoaşterea încetării suferinţei (nirodha-jñāna) 
4. Cunoaşterea Căii (mārga-jñāna) 
5. Cunoaşterea Dharmei (Dharma-jñāna) 
6. Cunoaşterea prin inferenţă (anvaya-jñāna) 
7. Cunoaşterea obişnuită (saṃvṛti-jñāna) 
8. Cunoaşterea minţilor celorlalţi (paracitta-jñāna) 
9. Cunoaşterea extincţiei sau încetării (kṣaya-jñāna) 
10.  Cunoaşterea non-apariţiei (anutpāda-jñāna). 
 

Cele unsprezece înţelegeri sau cunoaşteri 

Aceasta este o clasificare alternativă la cele zece feluri de cunoaştere de mai 
sus, cu interpretări uşor diferite. În aceste contexte, cuvântul „jñāna” are sensul 
de cunoaştere directă, înţelepciune clară sau înţelegere directă, adică nu prin 
intermediul noţiunilor. Faţă de lista de mai sus, în afară de primele patru 
înţelegeri care sunt aceleaşi, celelalte sunt enumerate într-o altă ordine. 

Ultima cunoaştere (adică înţelegerea Realităţii ultime) apare numai în 
această listă şi este cea mai profundă dintre cele unsprezece. Ea este 
caracteristică numai Buddhaşilor. 

 
1. Înţelegerea suferinţei (duḥkha-jñāna) 
2. Înţelegerea cauzei suferinţei (samudaya-jñāna) 
3. Înţelegerea încetării suferinţei (nirodha-jñāna) 
4. Înţelegerea Căii204 (mārga-jñāna) 
5. Înţelegerea încetării sau extincţiei205 (kṣaya-jñāna) 
6. Înţelegerea non-apariţiei206 (anutpāda-jñāna) 
7. Înţelegerea dharmelor (dharma-jñāna) 
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8. Înţelegerea prin inferenţă (anvaya-jñāna) 
9. Înţelegerea convenţiilor lumeşti (saṁvṛiti-jñāna) 
10.  Înţelegerea minţilor celorlalţi (paracitta-jñāna) 
11.  Înţelegerea Realităţii (yathābhūta-jñāna). 
 

Cele douăzeci de feluri [de exemple] de Vacuitate (viṁśati 
śūnyatā) 

Acestea sunt particularizări ale ideii de vacuitate (deoarece nu există de fapt 
nici o singură vacuitate şi nici mai multe), iar meditaţia la ele sau contemplarea 
lor elimină pe rând ideile greşite despre existenţa unei esenţe a aparenţelor şi 
despre existenţa aparenţelor în general. Toate cele douăzeci se pot realiza direct, 
prin practicarea perfecţiunii transcendente a înţelepciunii-cunoaştere 
(prajñāpāramitā), aşa cum este descris în Sūtrele din ciclul „Prajñāpāramitā”, 
dintre care unele se pot găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

 
1. Vacuitatea dharmelor interioare sau a interiorului (adhyātmaśūnyatā) 
2. Vacuitatea dharmelor exterioare sau a exteriorului (bahirdhāśūnyatā) 
3. Vacuitatea dharmelor interioare şi exterioare, sau a interiorului şi a 

exteriorului207 (adhyātmabahirdhāśūnyatā) 
4. Vacuitatea condiţionatului sau a compusului (saṃskṛtaśūnyatā) 
5. Vacuitatea necondiţionatului sau a necompusului (asaṃskṛtaśūnyatā) 
6. Vacuitatea nelimitată (atyantaśūnyatā) 
7. Vacuitatea extremelor (anavargraśūnyatā) 
8. Vacuitatea fără început şi fără sfârşit (avakāraśūnyatā) 
9. Vacuitatea naturală (prakṛtiśūnyatā) 
10.  Vacuitatea tuturor dharmelor (sarvadharmaśūnyatā) 
11.  Vacuitatea cu semne sau caracteristici (lakṣaṇaśūnyatā) 
12.  Vacuitatea fără semne sau caracteristici (alakṣaṇaśūnyatā) 
13.  Vacuitatea existenţei [şi a naturii ei]208 (bhāvaśūnyatā) 
14.  Vacuitatea non-existenţei [şi a naturii ei]209 (abhāvaśūnyatā) 
15.  Vacuitatea existenţei ca existenţă a existenţei (bhāvasvabhāvaśūnyatā) 
16.  Vacuitatea existenţei ca altceva [decât existenţă] a existenţei 

(parabhāvaśūnyatā) 
17.  Vacuitatea existenţei proprii, a existenţei în sine (svabhāvaśūnyatā) 
18.  Vacuitatea vacuităţii (śūnyatāśūnyatā) 
19.  Marea Vacuitate (mahāśūnayatā) 
20.  Vacuitatea realităţii absolute, sau ultimă (paramārthaśūnyatā). 
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În plus faţă de acestea, în unele texte mai este menţionată şi „Vacuitatea 
non-construcţiilor, non-percepţiilor (anupalambhaśūnyatā)”. 

 

Cele trei feluri de vigoare sau energie (vīryaṁ tri-vidhaṁ) 

1. Vigoarea ca armură210 (saṁnāha-vīryaṁ) 
2. Vigoarea ca practică211 (prayoga-vīryaṁ) 
3. Vigoarea ca realizare sau obţinere212 (pariniṣṭhā-vīryaṁ). 
 

Cele trei feluri de virtute (śīlaṁ tri-vidhaṁ) 

1. Virtutea de a avea însuşirile necesare (sambhāra-śīlaṁ) 
2. Virtutea de a face numai fapte bune, virtuoase (kuśala-saṅgrāha-śīlaṁ) 
3. Virtutea de a căuta binele fiinţelor213 (sattvārtha-kriyā-śīlaṁ). 
 

Cele trei antrenamente superioare (trīṇi śikṣāṇi) 

Dintre aceste trei antrenamente cel mai important este ultimul (cel referitor 
la înţelepciunea supremă), care este şi cel care le susţine şi orientează pe 
celelalte două. Totuşi, fără baza dată de practica morală şi de meditaţie, cel de-al 
treilea antrenament nu poate avea loc. Practica moralităţii duce la apariţia 
dependentă a meritului şi a condiţiilor bune, care înlesnesc meditaţia şi practica 
înţelepciunii. Meditaţia aprofundează cunoaşterea şi generează merit, şi de 
aceea uşurează celelalte două practici. Aşadar, aceste trei antrenamente 
superioare sunt inseparabile, nu se pot practica separat şi nici succesiv, adică 
într-o anumită ordine. 

 
1. Antrenamentul în cea mai înaltă practică morală (adhiśīlam śikṣāṇi) 
2. Antrenamentul în cea mai înaltă meditaţie (adhicittam śikṣāṇi) 
3. Antrenamentul în cea mai înaltă înţelepciune (adhiprajñām śikṣāṇi). 
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8. Despre Bodhisattvaşi, perfecţiuni transcendente şi 
Buddhaşi 

 

Cele şapte ofrande supreme (sapta-vidhānuttara-pūjā) 

1. Venerarea (vandanā) 
2. Slujirea (pūjanā) 
3. Recunoaşterea defectelor şi a greşelilor (pāpa-deśanā) 
4. Bucurarea214 (numodanā) 
5. Solicitarea de învăţături [pentru a le urma, aplica] (dhyeṣaṇā) 
6. Generarea aspiraţiei la Trezirea Perfectă215 (Bodhicittotpāda) 
7. Dezvoltarea [adică parcurgerea Căii, conform aspiraţiei] (pariṇāmanā). 
 

Cele trei rădăcini ale binelui (trīṇi kuśala-mūlāni) 

1. Generarea aspiraţiei la Trezirea Perfectă (Bodhicittotpāda) 
2. Purificarea „sălaşului”216 (āśaya-viśuddhir) 
3. Abandonarea conceperii lui „eu” (ahaṁ-kāra-mama-kāra-parityāgaś). 
 

Cele trei feluri de daruri sau de generozitate (dānaṁ tri-vidhaṁ) 

Acestea sunt enumerate de la cel mai preţios şi până la cel mai puţin preţios 
(dar tot foarte preţios) dintre ele. 

 
1. Darul Dharmei217 (Dharma-dānam) 
2. Darul lucrurilor materiale218 (āmiṣa-dānaṁ) 
3. Darul prieteniei binevoitoare219 (maitrī-dānaṁ). 
 

Cele cinci feluri de cunoaştere (pañca jñānāni) 

1. Cunoaşterea întinderii Sferei Adevărului Absolut, sau a Tărâmului 
Realităţii Absolute, sau a Elementului Perfect Pur al Dharmei (suviśuddha-
dharmadhātu-jñāna) 
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2. Cunoaşterea ca o oglindă (ādarśana-jñāna) 
3. Cunoaşterea non-deosebirii, a egalităţii identice220 (samatā-jñāna) 
4. Cunoaşterea investigativă atotcuprinzătoare (pratyavekṣaṇā-jñāna) 
5. Cunoaşterea care realizează totul, a acţiunii (kṛtyānuṣṭhāna-jñāna). 
 

Cele Cinci Căi 

Aceste cinci etape sau stadii sunt un mod de a descrie „treptele” către 
Trezire, care se parcurg succesiv. Aceasta este o categorisire întâlnită mai des în 
Mahayana. 

 
1. Calea acumulării221 (sambhāramārga) 
2. Calea aplicării222 (prayogamārga) 
3. Calea vederii223 (darśanamārga) 
4. Calea meditaţiei224 (bhāvanāmārga) 
5. Calea nemaiînvăţării225 (aśaikṣamārga). 
 

Cele şase perfecţiuni transcendente (ṣaṭ pāramitā) 

Aceste perfecţiuni sunt descrise pe larg în „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de 
versete”, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text, şi sunt ţelul 
suprem al Bodhisattvaşilor. Bineînţeles, un Buddha le are pe toate, şi în cel mai 
complet mod. 

Ultima dintre ele (adică prajñā-pāramitā) este cea esenţială, şi este cea care 
duce atât la apariţia primelor cinci perfecţiuni transcendente, cât şi a tuturor 
celorlalte perfecţiuni secundare. Totuşi, apariţia ei este dependentă şi de 
meritele, înţelepciunea şi efectele generate de practicarea şi generarea parţială 
a primelor cinci perfecţiuni. 

 
1. Generozitatea (dāna-pāramitā) 
2. Moralitatea (śīla-pāramitā) 
3. Răbdarea (kṣānti-pāramitā) 
4. Vigoarea, energia sau elanul (vīrya-pāramitā) 
5. Concentrarea sau meditaţia (dhyāna-pāramitā) 
6. Înţelepciunea-cunoaştere transcendentă (prajñā-pāramitā). 
 



60 

 

Cele zece perfecţiuni transcendente (daṣa pāramitā) 

În „Sutra despre cele zece stadii ale unui Bodhisattva” (Daśabhūmika Sūtra) 
mai sunt enumerate încă patru perfecţiuni transcendente secundare, care derivă 
din primele şase principale: 

 
7. Mijloacele pricepute (upāya) 
8. Determinarea, aspiraţia sau jurământul (praṇidhāna) 
9. Puterile (bala) 
10.  Cunoaşterea sau înţelegerea directă (jñāna). 
 

Cele două acumulări necesare [pentru progres pe Cale până la 
Buddhaitate] (sambhāro dvi-vidhaḥ) 

Între acestea două, înţelepciunea-cunoaştere este cea primordială. Treptat, 
de la nivelul de simplă cunoaştere intelectuală şi până la înţelepciunea-
cunoaştere transcendentă, o fiinţă poate şti cum să acumuleze mai multă 
înţelepciune-cunoaştere şi mai mult merit, şi să avanseze pe Cale. Invers, meritul 
nu duce inevitabil la acumularea de înţelepciune-cunoaştere, dar este o condiţie 
care facilitează foarte mult obţinerea ei, de exemplu prin condiţii bune de viaţă 
(adică în lumi cu paşnice şi cu resurse, sau şi mai bine în Tărâmuri Pure), prin 
întâlnirea (datorită meritului) cu Arhaţi, cu Bodhisattvaşi şi cu Buddhaşi, şi în 
multe alte feluri. 

Acumularea de merit se referă atât la meritul obişnuit cât şi la cel 
transcendent care este lipsit de noţiuni cum ar fi fiinţele, iar acumularea de 
înţelepciune-cunoaştere înseamnă şi aprofundarea ei, realizarea tot mai clară şi 
mai precisă a Realităţii. 

 
1. [Acumularea de] merit (puṇyasambhāra) 
2. [Acumularea de] înţelepciune-cunoaştere (prajñā-sambhāra sau jñāna-

sambhāra). 
 

Cele zece stadii (bhūmi) de Bodhisattva 

Acestea sunt descrise în „Sutra despre cele zece stadii de Bodhisattva” 
(Daśabhūmika Sūtra) şi rezumate de către Ārya Nāgārjuna în opera „Ratnāvalī”, 
pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. 
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Ele sunt stadiile pe care le parcurge o fiinţă pe „Calea Meditaţiei”, începând 
cu vederea iniţială directă a Realităţii şi terminând cu Realizarea completă şi 
perfectă, cu Buddhaitatea. Deşi sunt traduse la genul masculin, Bodhisattvaşii 
pot fi atât de sex masculin (cum este Ārya Avalokiteśvara) cât şi de sex feminin 
(cum este Ārya Tāra). 

 
1. Cel foarte bucuros (pramuditā [-bhūmi]) 
2. Imaculatul (vimalā [-bhūmi]) 
3. Cel care luminează (prabhākarī [-bhūmi]) 
4. Radiantul (arciṣmatī [-bhūmi]) 
5. Greu de învins (sudurjayā [-bhūmi]) 
6. Manifestarea [înţelepciunii transcendente] (abhimukhī [-bhūmi]) 
7. Cel care ajunge departe (dūraṃgamā [-bhūmi]) 
8. Neclintitul226 (acalā [-bhūmi]) 
9. Cel cu discernământ fin (sādhumatī [-bhūmi]) 
10.  Norul Dharmei227 (dharmameghā [-bhūmi]). 
 
În unele texte mai sunt enumerate încă trei stadii, aflate între cel de-al 

zecelea şi Buddhaitate, stadii care sunt incluse în alte texte în cel de-al zecelea: 
 
11.  Lumina deplină (samanta-prabhā [-bhūmi]) 
12.  Incomparabilul (nirupamā [-bhūmi]) 
13.  Cunoscătorul priceput (jñānavatī [-bhūmi]). 
 

Cei opt Bodhisattvaşi măreţi 

Toţi Bodhisattvaşii sunt măreţi, însă unii dintre ei se remarcă prin 
înţelepciune, compasiune şi/sau putere, sau prin faptul că sunt mai importanţi 
pentru o anumită lume sau anumite lumi. 

La fel ca oricare dharma, aceasta nu este o listă „eternă” ci, pe măsură ce 
fiecare dintre ei va atinge Buddhaitatea, adică vor deveni Buddhaşi, lista se va 
modifica. De exemplu, pe unele liste de acest fel se găsea cândva şi Bodhisattva 
Dharmakāra (care este acum Buddha Amitābha) şi, cu siguranţă, în câteva 
milioane de ani tereştri va ieşi din listă şi Bodhisattva Nātha, atunci când va 
deveni Buddha Maitreya. 

Ordinea din listă nu reflectă o ierarhie sau un clasament. Ideal ar fi ca toţi 
Bodhisattvaşii de mai jos să fie menţionaţi simultan, însă acest lucru nu este 
posibil în limbajul sau în ideile secvenţiale ale fiinţelor. 
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1. Mañjuśrī228 
2. Mahāsthāmaprāpta229, sau Vajrapāṇi230 în şcolile tibetane 
3. Avalokiteśvara231 
4. Kṣitigarbha232 
5. Sarvanivāraṇaviṣkambhin233 
6. Ākāśagarbha234 
7. Nātha sau Nāthadeva (Maitreya)235 
8. Samantabhadra236. 
 

Cele zece capacităţi puternice ale unui Bodhisattva 
(Bodhisattvānāṁ daśa balāni) 

În diversele surse sunt enumerate mai multe liste de câte zece puteri, toate 
având aceeaşi idee centrală. Cele de mai jos sunt doar două dintre variante. 

 
1. Puterea hotărârii (adhimukti-balaṁ) 
2. Puterea studierii şi urmării [Dharmei] (pratisaṅkhyāna-balaṁ) 
3. Puterea comportamentului sau acţiunii (bhāva-balaṁ) 
4. Puterea răbdării (kṣānti-balaṁ) 
5. Puterea cunoaşterii directe (jñāna-balaṁ) 
6. Puterea renunţării (prahāṇa-balaṁ) 
7. Puterea concentrării (samādhi-balaṁ) 
8. Puterea vorbirii inspirate237 (pratibhāna-balaṁ) 
9. Puterea meritului (puṇya-balaṁ) 
10.  Puterea practicii (pratipatti-balaṁ). 
 
O altă listă: 
 
1. Puterea de reflecţie, de pătrundere în cunoaşterea directă (āśaya-bala) 
2. Puterea hotărârii superioare (adhyāśaya-bala) 
3. Puterea efortului energic (prayoga-bala) 
4. Puterea înţelepciunii-cunoaştere (prajñā-bala) 
5. Puterea aspiraţiei (praṇidhāna-bala) 
6. Puterea Vehiculului [sau Căii care duce la Buddhaitate] (yāna-bala) 
7. Puterea activităţii (cāryā-bala) 
8. Puterea transformării (vikurvāṇa-bala) 
9. Puterea Trezirii (bodhi-bala) 
10.  Puterea învârtirii Roţii Dharmei (Dharmacakra-pravartanā-bala). 
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Cele zece însuşiri puternice ale unui Bodhisattva (Bodhisattvānāṁ 
daśa vaśitāḥ) 

1. Puterea [asupra] minţii (citta-vaśitā) 
2. Puterea [asupra] disciplinei (pariṣkāra-vaśitā) 
3. Puterea [asupra] vieţii (āyur-vaśitā) 
4. Puterea [asupra] acţiunii şi a efectului, adică [asupr]a karmei (karma-

vaśitā) 
5. Puterea [asupra] naşterii (janma-vaśitā) 
6. Puterea [asupra] gândurilor bune (adhimukti-vaśitā) 
7. Puterea Dharmei (Dharma-vaśitā) 
8. Puterea [asupra] aspiraţiei altruiste (praṇidhāna-vaśitā) 
9. Puterea [asupra] puterilor miraculoase (ṛddhi-vaśitā) 
10.  Puterea înţelepciunii-cunoaştere (jñāna-vaśitā sau prajñā-vaśitā). 
 

Cele patru baze ale încrederii sau cutezanţei unui Buddha (catvāri 
vaiśāradyāni) 

Împreună cu altele, aceste baze au fost predate de către Divinul Buddha în 
discursul numit „Maha-sihanada Sutta” (Măreţul discurs despre Răgetul Leului). 

 
1. Trezirea Sa este perfectă, nu există nimic faţă de care să nu fie Trezit, nimic 

nerealizat, nimic necunoscut (abhisambodhi-vaiśāradyam) 
2. Toate murdăriile Sale au fost distruse, niciuna nu a mai rămas (āsrava-

kṣaya-jñāna-vaiśāradyaṁ) 
3. Tot ceea ce El vede că sunt obstacole sunt chiar obstacole238 (antarāyika-

dharmānanya-thātva-niścita-vyākaraṇa-vaiśāradyaṁ) 
4. Atunci El când predă Dharma cuiva, întotdeauna când acea persoană o şi 

practică, acea Dharma o conduce cu siguranţă la încetarea (sau 
distrugerea) completă a ignoranţei şi suferinţei. Cunoaşterea şi încrederea 
în cunoaşterea perfectă şi completă a Căii care duce la Trezirea Perfectă 
(nairvāṇika-mārgāvataraṇa-vaiśāradyam). 
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Cele treizeci şi două de semne ale corpului unei fiinţe măreţe 
(dvātriṁśal-lakṣaṇāni) 

Aceste semne sau caracteristici ale corpului fizic sunt foarte pronunţate în 
cazul unui Ārya Bodhisattva aflat pe al zecelea bhūmi şi care va deveni în scurt 
timp un Buddha, aşa cum este Buddha Śākyamuni, şi sunt prezente într-o formă 
cu mult mai puţin pronunţată pe corpul unei fiinţe născute ca zeu de tip Monarh 
Universal. De asemenea, în funcţie de merite şi de realizările transcendente, o 
fiinţă poate avea un corp cu unul sau cu mai multe asemenea semne. Totuşi, 
toate semnele sunt prezente la un loc şi evidente numai pe corpul unei fiinţe 
care atinge Buddhaitatea în acea viaţă. 

Semnele sunt descrise în „Lakkhaṇa Sutta”, în „Brahmāyu Sutta” şi în alte 
câteva texte. De asemenea, ele sunt enumerate cu tot cu cauze de către Ārya 
Nāgārjuna în opera „Ratnāvalī”, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu 
acest text. 

Există mai multe versiuni de liste ale acestor semne, traducerea, 
interpretarea şi gruparea lor fiind uşor diferită. 

 
1. Semne de forma unor roţi239 pe palme şi pe tălpi (cakrāṅkita-pāṇipāda-

talatā) 
2. Palmele şi tălpile sunt plate (supratiṣṭhita-pāṇi-pāda-talatā) 
3. Degetele de la mâini şi de la picioare sunt legate prin tegumente240 (jālā-

baddhāṅguli-pāṇi-pāda-talatā) 
4. Palmele şi tălpile sunt moi şi fine (mṛdu-taruṇa-hasta-pāda-talatā) 
5. Şapte semne sau zone proeminente241 (saptotsadatā) 
6. Degete lungi [la mâini şi la picioare] (dīrghāṅgulitā) 
7. Călcâie lungi şi bine conturate (āyata-pārṣṇitā) 
8. Membre drepte, armonioase (ṛju-gātratā) 
9. Glezne înalte (utsaṅga-pādatā) 
10.  Păr care stă perpendicular pe piele242 (urdhvāgra-romatā) 
11.  Gambe ca de antilopă [, lungi şi fine] (aiṇeyajaṅghatā) 
12.  Braţe care ajung până la genunchi (pralamba-bāhutā) 
13.  Părţile intime sunt acoperite de cute de piele243 (koṣa-gata-vasti-

guhyatā) 
14.  Piele de culoare aurie (suvarṇa-varṇatā) 
15.  Piele fină, netedă, frumoasă (śuklac-chavitā) 
16.  Fiecare fir de păr este singur într-o rădăcină244, şi [după porţiunea 

perpendiculară pe piele, văzut de sus] se cârlionţează spre dreapta 
(pradakṣiṇāvartaika-romatā) 
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17.  Un fir cârlionţat [tot spre dreapta] se află pe centrul frunţii245 
(ūrṇalaṅkṛta-mukhatā) 

18.  Un piept de leu, ca cel al unui leu (siṁha-pūrvānta-kāyatā) 
19.  Partea de sus a spatelui este dreaptă peste tot246 (susaṁvṛtta-skandhatā) 
20.  Partea de sus a spatelui este fermă între umeri (citāntarāṁsatā) 
21.  Papilele sale gustative sunt extrem de sensibile247 (rasa-rasāgratā) 
22.  Corpul său este foarte bine proporţionat, ca un arbore banian248 

(nyagrodha-parimaṇḍalatā) 
23.  O protuberanţă pe creştetul capului (uṣṇīṣa-śiras-katā) 
24.  Limba sa este mare249 (prabhūta-jivhatā) 
25.  Fălcile sale sunt ca ale unui leu (siṁha-hanutā) 
26.  Fălcile sale sunt armonioase (śukla-hanutā) 
27.  Are mersul asemenea unei păsări hamsa250 (haṁsa-vikrānta-gāmitā) 
28.  Are patruzeci de dinţi251 (sama-dantatā) 
29.  Dinţii nu au spaţii între ei (avirala-dantatā) 
30.  Dinţii sunt netezi, nu zimţaţi (sama-catvāriṁśad-dantatā) 
31.  Ochii sunt foarte întunecaţi la culoare252 (abhinīla-netratā) 
32.  Ochii au gene ca cele ale unui taur253 (gopakṣa-netratā). 
 
Alte caracteristici mai includ, fie grupate între caracteristicile de mai sus, fie 

altfel aranjate: degete fine; mâini şi picioare flexibile; laba piciorului arcuită în 
partea de sus; înălţimea corpului egală cu distanţa dintre vârfurile degetelor de 
la mâinile întinse în lateral; o aură vizibilă de trei metri în jurul său; piele atât de 
fină încât nici praful nu aderă la ea; cei patru canini sunt perfect albi; voce 
profundă şi cu rezonanţă adâncă. 

În afară de lista cu cele treizeci şi două de semne principale mai există câteva 
variante uşor diferite de câte optzeci de semne secundare. Totuşi, trebuie să ne 
amintim că, aşa cum spune Divinul Buddha în „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de 
versete”, deşi aceste semne sunt caracteristice corpului unui Tathāgata, corpul 
şi semnele sunt numai efecte ale înţelepciunii şi meritului unui Tathāgata, şi nu 
ceva ce trebuie venerat în sine, separat de Dharma. De asemenea, a vedea corpul 
fizic (sau Nirmanakaya) al unui Buddha nu înseamnă a-l vedea pe (acel) Buddha, 
tot la fel cum a vedea corpul unei fiinţe obişnuite nu înseamnă a vedea fiinţa. 

 

Cele zece puteri ale unui Buddha (Tathāgatasya daśa balāni) 

Aceste puteri, precum şi altele, au fost predate de către Divinul Buddha în 
discursul numit „Maha-sihanada Sutta” (Măreţul discurs despre Răgetul Leului). 
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1. Puterea de a cunoaşte aşa cum este, ceea ce este posibil şi ceea ce este 
imposibil (sthānāsthāna-jñāna-balaṁ) 

2. Puterea de a cunoaşte aşa cum sunt, toate acţiunile şi rezultatele lor, din 
trecut, din prezent şi din viitor, cu tot cu posibilităţi şi cauze (karma-
vipāka-jñāna-balaṁ) 

3. Puterea de a cunoaşte aşa cum sunt, toate acţiunile şi destinaţiile în care 
renasc fiinţele254 (sarvatra-gāminī-pratipatti-jñāna-balaṁ) 

4. Puterea de a cunoaşte aşa cum este, lumea şi toate componentele sale255 
(nānā-dhātu-jñāna-balaṁ) 

5. Puterea de a cunoaşte aşa cum sunt, fiinţele şi înclinaţiile lor de toate 
felurile (nānādhimukti-jñāna-balaṁ) 

6. Puterea de a cunoaşte aşa cum sunt, fiinţele şi capacităţile lor de toate 
felurile (sattvendriya-parāpara-jñāna-balaṁ) 

7. Puterea de a cunoaşte aşa cum sunt, absorbirile, eliberările, concentrările, 
realizările, purificările şi eliberarea de murdării, de perturbări (dhyāna-
vimokṣa-samādhi-samāpatti-saṅkleśa-vyavadāna-vyutthāna-jñāna-
balaṁ) 

8. Puterea de a cunoaşte toate vieţile sale anterioare, pe o durată infinită de 
timp (pūrvanivāsānusmṛti-jñāna-balaṁ) 

9. Puterea de a cunoaşte toate acţiunile tuturor fiinţelor şi de a cunoaşte 
toate efectele lor, inclusiv locul şi condiţiile renaşterii lor datorită acestor 
acţiuni256 (cyutyutpatti-jñāna-balam) 

10.  Puterea de a fi realizat direct, prin cunoaştere directă, şi de a sălăşlui 
[neîntrerupt] în starea de eliberare a minţii şi de eliberare prin 
înţelepciune-cunoaştere [transcendentă], care în cazul său sunt 
imaculate, pentru că toate petele au fost [deja] distruse (āsravakṣaya-
jñāna-balaṁ). 

 

Cele optsprezece calităţi specifice numai unui Buddha 
(aṣṭādaśāveṇikā Buddha-dharmāḥ) 

Toate aceste calităţi derivă de fapt din Trezirea Perfectă, sunt efecte sau 
aspecte ale Trezirii Perfecte. Ele se suprapun parţial cu altele din listă deoarece 
toate sunt numai aspecte evidenţiate separat din motive pedagogice, şi nu 
calităţi separate, independente. Separarea lor, discriminarea lor se face numai 
pe baza ideilor şi noţiunilor aproximative imaginate de fiinţe, şi nu pe baza 
vreunui criteriu real şi valid. 

Ca o comparaţie, deşi Soarele şi strălucirea lui sunt enumerate separat şi sunt 
considerate dharme sau entităţi separate, totuşi ele sunt inseparabile, nu sunt 
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de fapt diferite, iar identificarea sau numirea lor se face strict pe baza unor 
criterii imaginate, relative şi temporare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
lumină şi căldură, pentru ocean şi valurile sale, şi aşa mai departe. 

Aşadar, însuşirile extraordinare care urmează sunt de fapt nediferenţiate, aşa 
cum sunt toate dharmele. 

 
1. Activitatea fizică este fără greşeală (nāsti Tathāgatasya skhalitaṁ) 
2. Vorbirea este fără impedimente şi imprecizii (nāsti ravitaṁ) 
3. Nu pierde niciodată conştienţa [perfectă] (nāsti muṣita-smṛṭitā) 
4. Mintea Sa este mereu în calmul meditativ echilibrat perfect (nāsty-

asamāhita-cittaṁ) 
5. Nu are niciodată percepţii257 (nāsti nānātva-saṁjñā) 
6. Nu are niciodată stări neutre datorate lipsei de conştienţă şi 

discernământ258 (nāsty-apratisaṅkhyāyopekṣā) 
7. Nu are niciodată sincope în determinare (nāsti chanda-parihāṇiḥ) 
8. Nu are niciodată sincope în efortul viguros, în energie259 (nāsti vīrya-

parihāṇiḥ) 
9. Nu rămâne niciodată fără vederea perfect clară a tuturor dharmelor260 

(nāsti smṛṭi-parihāṇiḥ) 
10.  Nu are niciodată sincope în concentrarea perfectă (nāsti samādhi-

parihāṇiḥ) 
11.  Nu are niciodată sincope în înţelepciunea-cunoaştere transcendentă 

perfectă (nāsti prajñā-parihāṇiḥ) 
12.  Nu are niciodată sincope în Eliberarea perfectă261 (nāsti vimukti-

parihāṇiḥ) 
13.  Toate activităţile sale cu corpul sunt precedate de cunoaştere [perfectă] 

şi în acord cu cunoaşterea [perfectă] (sarva-kāya-karma-jñāna-
pūrvaṅgam-jñānānuparivṛttiḥ) 

14.  Toate activităţile sale cu vorbirea sunt precedate de cunoaştere 
[perfectă] şi în acord cu cunoaşterea [perfectă] (sarva-vāk-karma-jñāna-
pūrvaṅgam-jñānānuparivṛttiḥ) 

15.  Toate activităţile sale cu mintea sunt precedate de cunoaştere [perfectă] 
şi în acord cu cunoaşterea [perfectă] (sarva-manas-karma-jñāna-
pūrvaṅgam-jñānānuparivṛttiḥ) 

16.  Are cunoaştere [perfectă,] independentă şi neobstrucţionată despre 
trecut (atīte adhvany-asaṅgama-pratihata-jñānaṁ) 

17.  Are cunoaştere [perfectă,] independentă şi neobstrucţionată despre 
prezent (pratyutpanne adhvanya-saṅgama-pratihata-jñāna-darśanaṁ) 

18.  Are cunoaştere [perfectă,] independentă şi neobstrucţionată despre 
viitor262 (anāgate adhvany-asaṅgama-pratihata-jñānaṁ). 
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În alte enumerări mai apar, în plus sau în locul altor calităţi: 
 
1. Nu are niciodată sincope în cunoaşterea şi pătrunderea Eliberării (nāsti 

vimukti-jñāna-darśana-parihāṇiḥ) 
2. Nu are niciodată văluri emoţionale sau cognitive. 
 

Cele trei corpuri ale unui Buddha (trikāya) 

1. Corpul Adevărului, Realităţii sau Dharmei263 (Dharmakāya) 
2. Corpul bucuriei perfecte264 (Saṃbhogakāya) 
3. Corpul manifestării265 (Nirmāṇakāya). 
 

Cele cinci familii de Buddhaşi (pañcakula) 

Aceasta este o noţiune specifică Mahayanei. 
Se consideră că lumile oamenilor fac parte din familia Padma, adică lotus, a 

lui Buddha Amitābha. În Tărâmul Său Pur numit Sukhāvatī se află şi Ārya 
Bodhisattva Avalokiteśvara, a cărui mantra principală este „Om Mani Padme 
Hum”, în traducere aproximativă „Omagiu suprem nestematei din lotus”. De 
asemenea, în descrierile făcute de către Divinul Buddha Śākyamuni despre 
Sukhāvatī, El a afirmat de mai multe ori că florile din acel Tărâm sunt flori de 
lotus, dar cu mult mai minunate decât cele din această lume. 

  
1. Vairocana266 (sau Vajradhara) 
2. Akṣobhya267 (sau Vajrasattva268) 
3. Ratnasambhava269 
4. Amitābha270 
5. Amogasiddhi271. 
 
O altă enumerare, paralelă cu cea de mai sus: 
 
1. Buddha, primordial (tathāgatakula) 
2. Vajra, indestructibil (vajrakula) 
3. Ratna, nestemată (ratnakula) 
4. Padma, lotus (padmakula) 
5. Karma, acţiune (karmakula). 
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9. Alte noţiuni 

 

Cele trei lucruri necondiţionate (trīṇy-asaṁskṛtāni) 

1. Spaţiul (ākāśaḥ) 
2. Încetarea272 atinsă, obţinută, văzută (pratisaṅkhyā-nirodha) 
3. Încetarea neatinsă, neobţinută, nevăzută (apratisaṅkhyā-nirodha). 
 

Cele trei feluri de naturi [ale dharmelor] 

1. Presupusă, imaginată, suprapusă (parikalpita) 
2. Dependentă de altceva (paratantra) 
3. Absolută (pariniṣpanna). 
 

Cele nouă contemplări sau percepţii ale dezagreabilului 

Aceste contemplări reduc sau chiar elimină ataşarea de corpul uman şi de 
multe dintre activităţile legate de el, deoarece dezvăluie fiinţei realitatea (sau 
adevărul) că viitorul corpului este chiar acesta, şi nu altul. Din acest motiv, corpul 
nu trebuie văzut drept comoară sau obiect extrem de important al grijii, obiect 
care trebuie mereu îngrijit, preţuit şi considerat primordial, drept „eu” sau „al 
meu”, ci trebuie văzut doar ca pe un vehicul sau ca pe un mijloc folositor 
temporar. 

Corpul trebuie îngrijit pentru a fi funcţional, dar nu trebuie îngrijit în mod 
exagerat. Activităţile orientate către Eliberarea de suferinţă şi implicit şi către 
eliberarea de renaşterile cu şi fără corpuri trebuie să fie cu mult mai importante 
decât cele pentru întreţinerea corpului actual. Corpul actual este valoros numai 
în măsura în care ajută la săvârşirea de fapte bune (acumularea de merit) şi la 
studiul şi urmarea Dharmei (acumularea de înţelepciune-cunoaştere), deoarece 
numai aceste două activităţi duc la Eliberare şi la Trezirea Perfectă, şi în cel mai 
rău caz duc la renaşterea în condiţii mai bune, cu corpuri mai bune, mai 
frumoase, mai folositoare, aşadar având la dispoziţie condiţii mai bune pentru 
urmarea Dharmei. 

Pentru exerciţiul din continuare, dacă nu putem vedea asemenea cadavre 
atunci ni le putem imagina.  
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1. Percepţia unui cadavru albăstrui, care intră în putrefacţie (vinīlaka-
saṃjñā) 

2. Percepţia unui cadavru putred (vipūyaka-saṃjñā) 
3. Percepţia unui cadavru mâncat de viermi (vipaḍumaka-saṃjñā) 
4. Percepţia unui cadavru umflat (viādhmātaka-saṃjñā) 
5. Percepţia unui cadavru însângerat (vilohitaka-saṃjñā) 
6. Percepţia unui cadavru care este devorat273 (vikhāditaka-saṃjñā) 
7. Percepţia împrăştierii oaselor unui cadavru (vikṣiptaka-saṃjñā) 
8. Percepţia unui cadavru în curs de ardere sau deja ars (vidagdhaka-

saṃjñā) 
9. Percepţia oaselor uscate (asthi-saṃjñā). 
 

Cele şapte comori ale unui zeu de tip Monarh Universal 
(cakravartināṁ sapta ratnāni) 

1. Roata de aur (cakraratna) 
2. Nestemata care împlineşte dorinţele (maṇiratna) 
3. Regina (strīratna) 
4. Sfetnicul (pariṇāyaka) 
5. Elefantul (hastiratna) 
6. Calul (aśvaratna) 
7. Generalul, sau sabia, sau rinocerul (khaḍgaratna sau khaṅgaratna). 
 

Cele opt semne sau simbouri favorabile, de bun augur 
(aṣtamangala) 

Aceasta este lista conform tradiţiei nepaleze a Buddhismului. Diferitele 
tradiţii au liste uşor diferite. 

 
1. Nodul infinit (śrīvatsa) 
2. Floarea de lotus (padma) 
3. Steagul victoriei (kundadhvaja) 
4. Roata (suvarṅacakra) 
5. Vasul (kumbha) 
6. Peştişorul de aur (suvarnamatsa) 
7. Umbrela (sitātapatra) 
8. Scoica [pentru cântat] (śaṅkhavarta). 
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Cele şase feluri de cauze (ṣaḍhetu) 

Acestea sunt feluri de cauze care duc la apariţia de efecte specifice. Desigur, 
o cauză poate fi şi efect, un efect poate fi şi cauză. Nu există la modul absolut 
cauze şi efecte, nici categorii de cauze şi nici apariţie dependentă. Aceasta este 
o listă bazată pe adevărul convenţional, pe aparenţă, la fel ca şi celelalte liste. 

Ārya Nāgārjuna explică cauzele, condiţiile şi efectele în numeroase opere, pe 
care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

 
1. Cauza principală sau efectivă (kāraṇahetu) 
2. Cauza [care apare în dependenţă] reciprocă (sahabhūhetu) 
3. Cauza asemănătoare cu rezultatul său (sabhāgahetu) 
4. Cauza simultană (saṃprayuktahetu) 
5. Cauza care generează totul (sarvatragahetu) 
6. Cauza care este împlinire sau coacere (vipākahetu). 
 

Cele patru feluri de condiţii (pratayaya) 

1. Condiţia cauzală sau cauza ca şi condiţie (hetupratyaya) 
2. Condiţia imediată sau care precede imediat [apariţia] 

(samanantarapratyaya) 
3. Condiţia cu rol de suport (ālamabanapratyaya) 
4. Condiţie cu influenţă predominantă (adhipatipratyaya). 
 

Cele cinci feluri de efecte sau de fructe (pañca phala) 

1. Efectul care seamănă cu cauza (niṣyanda-phala) 
2. Efectul principal sau dominant (adhipati-phala) 
3. Efectul [în plan] personal (pūruṣa-kāra-phala) 
4. Efectul care s-a maturat, al coacerii (vipāka-phala) 
5. Efectul absenţei274 (visāra-phala sau visaṃyoga-phala). 
 

Cele patru epoci (catvāri yugāni) 

Aceste epoci (nu ere) se repetă ciclic în cadrul erelor, adică atunci când se 
termină ultima începe din nou prima. Ele sunt enumerate de la cea mai benefică 
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la cea mai nefastă. Momentan ne aflăm cea de-a patra, adică în cea mai nefastă, 
în care toate însuşirile degenerează, aşa cum este explicat în „Cele cinci 
degenerări sau murdării” din acest text. 

 
1. Epoca împlinirii (Kṛta-yuga)  
2. Epoca triplă (Tretā-yuga) 
3. Epoca dublă (Dvāparaṁ-yuga) 
4. Epoca întunecată (Kali-yuga). 
 

Cele douăsprezece practici ascetice 

Acestea sunt considerate virtuţi numai printre asceţi. Înainte de Trezirea 
Perfectă, viitorul Buddha Śākyamuni adică prinţul Gautama Siddhartha a 
practicat ascetismul şi a realizat toate aceste practici ascetice, la care dealtfel a 
fost neîntrecut. Acest lucru s-a întâmplat nu doar în ultima viaţă, ci şi în unele 
anterioare. Totuşi, aceste practici nu l-au ajutat la realizarea Buddhaităţii, aşa 
cum a explicat însuşi Divinul Buddha cu mai multe ocazii, inclusiv în Primul 
Discurs (la prima învârtire a Roţii Dharmei), pe care îl puteţi găsi pe aceeaşi 
pagină web cu acest text. 

Aşadar, acestea nu sunt virtuţi buddhiste ci ascetice. Ascetismul nu este 
proclamat de către Divinul Buddha ca fiind demn de urmat, deoarece nu duce la 
Realizare, la Eliberare. Ascetismul şi răsfăţul în plăceri sunt două extreme 
nedemne şi care duc doar la suferinţă. 

 
1. A mânca numai mâncare de căpătat (paiṇḍapātika) 
2. A avea şi purta numai trei rânduri de robe (traicīvarika) 
3. A nu mai accepta mâncare în dar după ce ai început să mănânci 

(khalupaścād-bhaktika) 
4. A nu te aşeza jos şi/sau a nu te întinde pe jos niciodată (naiṣadyika) 
5. A accepta orice fel de cazare oferită, oricât de sărăcăcioasă sau de 

incomodă ar fi, sau a dormi peste noapte unde s-ar întâmpla să te afli 
(yathāsaṃstarika) 

6. A trăi la rădăcina unui copac (vṛkṣamūlika) 
7. A mânca într-o singură repriză275 (ekāsanika) 
8. A locui într-un loc pustiu (ābhyavakāśika) 
9. A locui în sălbăticie (āraṇyaka) 
10.  A locui într-un cimitir sau într-un loc de cremaţie (śmāśānika) 
11.  A purta numai robe făcute din resturi (pāṃśūkūlika) 
12.  A purta numai veşminte făcute din fetru aspru (nāmatika). 
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Cele şase elemente (śat-dhātu) 

Aceasta este o clasificare specifică altor învăţături, nu Dharmei. Despre 
aceste elemente se afirmă în unele învăţături non-buddhiste că sunt elemente 
fundamentale în construcţia „lumii”. 

Rezumând fidel învăţăturile Divinului Buddha, Ārya Nāgārjuna a arătat că 
aceste elemente nu sunt „cărămizi” ale unei „existenţe”, şi că nu au nici ele 
existenţă reală, aşa cum nu are nici „existenţa”. Pe aceeaşi pagină web cu acest 
text puteţi găsi mai multe opere care conţin aceste explicaţii şi demonstraţii. 

 
1. Elementul pământ (prṭhvy-dhātu) 
2. Elementul apă (āpas-dhātu) 
3. Elementul foc (tejo-dhātu) 
4. Elementul aer sau vânt (vāyur-dhātu) 
5. Elementul spaţiu (ākāśo-dhātu) 
6. Elementul conştiinţă (vijñāṇa-dhātu).  
 

Cele cinci ştiinţe 

Aceasta este o clasificare indiană de pe vremea când Divinul Buddha 
Śākyamuni trăia în India. Fiecare dintre ştiinţe are bineînţeles mai multe 
subdiviziuni, care însă nu sunt detaliate aici. 

 
1. Ştiinţa limbajului (sabdavidya) 
2. Ştiinţa logicii (hetuvidya) 
3. Ştiinţa filosofiei (adhyatmavidya) 
4. Ştiinţa medicinii (cikitsavidya) 
5. Ştiinţa artelor (silpakarmasthanavidya). 
 

Cele zece direcţii (daśadiga) 

Atunci când este folosită expresia „în toate cele zece direcţiile”, ea înseamnă 
„pretutindeni, pe o întindere infinită”.  

 
1. Est (pūrva) 
2. Sud (dakṣiṇa) 
3. Vest (paścima) 
4. Nord (uttara) 



74 

 

5. Sud-Est (pūrva-dakṣiṇā) 
6. Sud-Vest (paścima-dakṣiṇā) 
7. Nord-Vest (paścima-uttarā sau paścimottarā) 
8. Nord-Est (uttara-pūrvā) 
9. Dedesubt, nadir (adhas) 
10.  Deasupra, zenit (ūrdhva). 
 

Cele patru continente şi cele opt subcontinente [mitice] 

Acestea sunt noţiuni specifice Indiei, nu Dharmei. Deşi Divinul Buddha le-a 
folosit uneori pentru a explica ceva legat de Dharma unor interlocutori ignoranţi 
care aveau nevoie de exemple cu rol de sprijin, El nu a făcut decât să se 
folosească o convenţie răspândită printre oamenii din acel loc pentru a vorbi pe 
înţelegerea lor cu scopul de a-i ajuta, şi nu să o aprobe sau să o valideze. În unele 
Sutre Divinul Buddha a vorbit şi despre întinderea infinită a Universului (din care 
regiunea observabilă de către oameni este doar o parte infimă), despre o 
infinitate de lumi locuite, materiale sau nu, de planete, de sisteme solare, galaxii, 
roiuri de galaxii, şi aşa mai departe, care reflectă realitatea convenţională şi 
contrazic în unele locuri teoria indiană. 

Deşi nu au un corespondent precis cu continentele de pe Pământ, totuşi ele 
se pot aproxima, în ordinea listei, cu peninsula arabă şi cu Africa în est (faţă de 
India), cu India în sud, cu Americile în vest şi cu partea de nord a Eurasiei în nord. 

 
1. În Est: Continentul mare (Pūrvavideha), cu subcontinentele Uscat şi 

Marele Uscat (Deha şi Videha) 
2. În Sud: Continentul copacului Jambu sau gherghin (Jambudvīpa)276, cu 

subcontinentele Coada şi Coada mică (Camara şi Apara-camara) 
3. În Vest: Continentul bovinelor (Aparagodānīya), cu subcontinentele 

Înşelăciune şi Mare Trecere (Satha şi Uttaramantrina) 
4. În Nord: Continentul sunetelor aspre (Uttarakuru), cu subcontinentele 

Sunete aspre şi Adepţi ai sunetelor aspre (Kurava şi Kaurava). 
 

Cele nouă corpuri cereşti 

Acestea sunt tot noţiuni specifice Indiei din acea perioadă, pe care Divinul 
Buddha le-a acceptat şi folosit uneori pentru a explica fiinţelor Calea. Ele nu sunt 
noţiuni înfiinţate sau validate de către Buddha Śākyamuni (sau de către alţi 
Buddhaşi, bineînţeles). 
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1. Soarele (Sūrya sau Aaditya) 
2. Luna (Soma) 
3. Marte (Maṅgala sau Angāraka) 
4.  Mercur (Budha277) 
5. Jupiter (Bṛhaspati) 
6. Venus (Śukra) 
7. Saturn (Śanaiścara) 
8. Umbra278 (Rāhu) 
9. Cometă şi/sau umbră279 (Ketu). 
 

Cele douăzeci şi opt de constelaţii importante în astrologia 
indiană (Nakṣatra) 

Acestea sunt tot specifice Indiei şi nu Dharmei, şi sunt considerate a fi şi 
zeităţi. Ele sunt constelaţii sau grupuri de stele prin faţa cărora pare că trece Luna 
în cele douăzeci şi opt de zile ale ciclului lunar, al perioadei necesare pentru a 
înconjura complet Pământul. Deşi sunt trecute douăzeci şi opt în listă, în unele 
texte acestea sunt numite „cele douăzeci şi şapte”, deoarece ultima dintre ele 
este considerată foarte nenorocoasă şi este ignorată cât mai mult posibil. Pentru 
a oglindi această tradiţie am scris ultima constelaţie cu culoarea gri. 

Aceste constelaţii sunt importante în astrologia hindusă, însă nu au niciun fel 
de rol în Dharma. În învăţăturile Sale, Divinul Buddha nu a luat în considerare 
niciodată şi în niciun fel condiţii sau contexte care ţin de astrologie, şi nu le-a 
considerat niciodată ca fiind factori care pot uşura sau îngreuna urmarea Căii. 

 
1. Aṣvini 
2. Bharani 
3. Kṛttikā 
4. Rohini 
5. Mrigaṣīra 
6. Ardra 
7. Punarvasu 
8. Puṣya 
9. Āṣleṣā 
10.  Maghā 
11.  Pūrva Phalgunī 
12.  Uttara Phalgunī 
13.  Hasta 
14.  Chitra 
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15.  Swāti 
16.  Viṣakha 
17.  Anuradha 
18.  Jyeṣtha 
19.  Mula 
20.  Pūrva āṣāḍhā 
21.  Uttara āṣāḍhā 
22.  Sravana 
23.  Dhaniṣta 
24.  Ṣatabhiṣa 
25.  Pūrva Bhādrapadā 
26.  Uttara Bhādrapadā 
27.  Revati 
28.  Abhijit. 
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Note explicative

1 Acest titlu de „Divin” este unul dintre sensurile cuvântului sanscrit 
„Bhagavān” şi nu înseamnă că un Buddha ar fi de vreo altă „provenienţă” decât 
o fiinţă obişnuită. El este numai un termen care arată veneraţie şi respect 
profund pentru o fiinţă care a ajuns la perfecţiune în urma eforturilor pricepute, 
şi care pare „divină” prin comparaţie cu fiinţele care încă nu au depus aceste 
eforturi şi care sunt încă „scufundate” în ignoranţă şi în suferinţă. De asemenea, 
în Buddhism (sau în Dharma) până şi ideea existenţei unui „creator” este 
demonstrată ca fiind invalidă. 

2 „Calea” este Nobila Cale cu Opt Aspecte, sau Octuplă, descrisă imediat mai 
jos, este Calea către Eliberare şi către Trezirea Perfectă. 

3 Fie ca laic(ă), „cu revărsări” dar făcând acţiuni virtuoase, aşadar cultivând 
meritul, fie ca retras(ă) de la lume, „fără revărsări”, cultivând înţelepciunea-
cunoaştere. „Revărsările” includ şi dorinţele, şi sunt enumerate în secţiunea „Cei 
patru curenţi” din acest text. Vedeţi şi „Cele cinci feluri de afaceri rele” care 
trebuie evitate, tot din acest text. 

4 Include şi acţiuni morale şi corecte cu corpul, cu vorbirea şi cu mintea, dar 
este mai ales efortul de a elimina defectele minţii, de a realiza Adevărul, de a 
transcende dharmele, de a atinge Eliberarea şi Trezirea Perfectă. 

5 Sau lipsa. 
6 Sau Eliberarea. 
7 Sau încetarea suferinţei. 
8 Acceptarea se face în general treptat, de exemplu: a lua cel puţin ca ipoteză 

sau a fi receptiv(ă) la acest adevăr, apoi prin investigare şi convingere a-l 
considera drept posibilitate, apoi ca pe ceva foarte probabil, apoi ca pe ceva care 
are loc în mod evident, şi apoi ca pe ceva complet adevărat. Acceptarea se face 
pe baza convingerii derivată din investigare, şi nu a credinţei sau a autosugestiei. 
Credinţa este necesară numai pentru a lua drept ipoteză un adevăr şi a începe 
investigarea care, dacă este făcută riguros şi corect, adică este analiză, meditaţie 
etc., va duce inevitabil la convingere, la acceptare, la cunoaştere şi la realizare. 
Ca şi în cazul cunoaşterii, acceptarea poate fi nu doar indirectă, adică prin 
intermediul minţii, prin imaginare, ci şi directă. 

9 Cunoaşterea care este pătrundere sau înţelegere precisă şi corectă; nu se 
rezumă doar la cunoaşterea intelectuală, care este cea mai superficială şi care 
este numai primul pas în procesul de cunoaştere, ci se referă în special la 
cunoaşterea directă, la realizarea nemijlocită. 

10 Sau dharmele. 
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11 Materia şi energia, care de fapt sunt nediferenţiate, aşa cum sunt de 

exemplu apa lichidă, vaporii şi gheaţa. Se referă la toate felurile de corpuri, de la 
cele mai rafinate până la cele mai grosiere, adică ale celor şase feluri de fiinţe, 
care sunt enumerate tot în acest tratat în „Cele şase stări de existenţă”. 

12 Întreaga mulţime a senzaţiilor din cele şase simţuri, care sunt enumerate 
tot în acest tratat. 

13 Categorisirea şi etichetarea senzaţiilor, imaginarea de „obiecte” de orice 
fel, adică imaginarea de dharme. Un proces eronat „automat” sau „reflex”, care 
are loc din cauza obişnuinţei dobândite în vieţile anterioare şi în cea actuală. 

14 Voinţa, formaţiunile karmice, imprimările mentale etc. 
15 Discernământul, procesul de identificare şi de atenţie la o dharma anume, 

adică la o percepţie; paralelă cu cele şase facultăţi ale simţurilor, respectiv: 
conştiinţa simţului vizual, auditiv, etc. 

16 Suferinţa evidentă, cum este o durere fizică sau mentală. 
17 Nu există nimic permanent, orice situaţie bună se va sfârşi, orice obiect 

dorit va dispărea, orice fenomen considerat plăcut va înceta. Toate plăcerile sunt 
numai o uşurare a unei stări anterioare mai rele, şi nu plăceri în sine; de exemplu, 
plăcerea de a mânca are loc numai pentru că foamea (care este o stare 
anterioară mai neplăcută) se reduce în intensitate. Orice aparentă sursă de 
plăcere va deveni sursă de suferinţă odată ce are loc o schimbare: de exemplu, 
o încetare sau o dispariţie a ceva considerat plăcut este suferinţă, şi mâncatul 
dincolo de limita saţietăţii nu mai este plăcut, şi poate duce la indigestie sau chiar 
la deces. Aşadar, nicio dharma nu este doar o cauză pentru plăcere, ci este numai 
considerată astfel între anumite limite foarte restrânse, şi devine repede cauză 
pentru neplăcere. Toate dharmele sunt mai mult neplăcere decât plăcere, 
deoarece la modul general obţinerea plăcerii necesită mai mult efort (care este 
neplăcere) decât plăcerea obţinută prin acel efort. În consecinţă, „randamentul” 
activităţilor din punct de vedere al plăcerii este în cel mai bun caz subunitar, şi în 
cazurile cele mai frecvente chiar negativ, deoarece pentru obţinerea unor plăceri 
fiinţele fac din ignoranţă acţiuni negative, motiv pentru care „costul” sau 
„preţul” acelor plăceri este multă suferinţă ulterioară, invariabil cu mult mai 
mare decât plăcerea temporară obţinută prin acele acţiuni. 

18 Suferinţa omnipenetrantă a existenţei condiţionate. Din ignoranţă, fiinţele 
sunt „legate” de agregate, care sunt suferinţă. Fiinţele sunt atât de ignorante 
încât în multe cazuri nici nu cred că ar fi ignorante, nu înţeleg în ce fel sunt 
ignorante, şi nici măcar ce înseamnă acest lucru. Pentru o fiinţă ignorantă, 
ignoranţa pare greu de înţeles şi apoi greu de oprit. De asemenea, tot din 
ignoranţă fiinţele plantează neintenţionat seminţe pentru suferinţe viitoare, deşi 
nu doresc acest lucru ci dimpotrivă, doresc să evite cu totul suferinţa. Aşa cum 
am explicat mai sus, de cele mai multe ori încercarea de a evita suferinţa sau de 
a obţine plăcerea duce la plantarea de rădăcini sau cauze pentru suferinţe şi mai 
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mari, ca atunci când cineva care încearcă să scape dintr-o situaţie neplăcută sau 
încearcă să obţină plăcere generează suferinţă altor fiinţe. Acele acţiuni duc 
bineînţeles la şi mai multă suferinţă pentru fiinţa care le-a făcut, şi la suferinţă 
pentru fiinţele cărora le sunt făcute. Fiinţele mor şi renasc împotriva voinţei lor, 
sunt „împinse” implacabil de karma, suferă inevitabil efectele propriilor acţiuni 
care, fiind determinate de ignoranţă, sunt covârşitor negative. Întreaga Samsara 
este inevitabil suferinţă, micile şi rarele excepţii care par plăcere sunt numai 
uşurare temporară şi nu plăcere adevărată. Singurul mod de evitare completă a 
suferinţei este Eliberarea, încetarea naşterii în Samsara. Naşterea în Samsara 
este însoţită inseparabil şi inevitabil de suferinţă. 

19 Suferinţa de a considera cele cinci agregate drept „eu” sau „al meu”, şi de 
a trece prin toate experienţele neplăcute asociate lor, cum ar fi teama, boala şi 
moartea. A le „purta” ca şi cum ar fi „sine”, deşi nu sunt. A le considera „eu” 
deoarece, în absenţa Realizării, experienţele apărute dependent de agregate par 
inevitabile, de neoprit; senzaţiile, percepţiile, formaţiunile mentale şi 
conştiinţele apar indiferent de voinţa unei fiinţe, şi nu se pot „bloca” sau 
„suspenda” de către o fiinţă încă ignorantă. Se referă la toate neajunsurile unei 
existenţe şi în general la cele ale rătăcirii fără ţintă prin renaşteri. Vedeţi „Al 
doilea discurs” al Divinului Buddha, de pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

20 În funcţie de tipul de naştere, „intrarea” într-un embrion sau „lipirea” de 
un anumit tărâm. 

21 În funcţie de tipul de naştere, ieşirea din pântecul mamei, ieşirea din ou, 
sau apariţia aproape instantanee. Vedeţi „Cele patru feluri de naşteri” din acest 
text. 

22 Divinului Buddha a predat aceste învăţături în funcţie de persoanele 
prezente, de context, de contextul mai general, de alte învăţături anterioare, şi 
aşa mai departe; sensul unor afirmaţii ale Sale trebuie interpretate în mod 
corect, fără a fi scoase din contexte, şi trebuie înţelese potrivit împrejurărilor în 
care au fost rostite. 

23 Aceste afirmaţii ale lui Buddha Śākyamuni nu necesită nicio interpretare, 
discursul trebuie înţeles exact aşa cum a fost predat. Un exemplu este afirmaţia 
că dharmele nu au nicio esenţă, adică explicarea Vacuităţii. Acest adevăr nu 
depinde de niciun context. 

24 Învăţăturile Dharmei trebuie înţelese şi urmate, aplicate. Memorarea şi 
recitarea cuvintelor este aproape inutilă dacă nu este însoţită de înţelegere şi de 
aplicare. 

25 Evitarea deducţiilor, evitarea elaborării, interpretării, combinării, deoarece 
acestea duc aproape întotdeauna la eroare. Sau: bazarea pe învăţăturile cu sens 
categoric, şi nu pe cele care necesită interpretare. 

26 Deşi cunoaşterea intelectuală are rolul ei în etapele iniţiale ale înţelegerii 
totuşi, la fel cum nu trebuie să ne rezumăm la cuvinte ci să le înţelegem sensul şi 
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să îl urmăm, nu trebuie nici să ne rezumăm la simpla cunoaştere intelectuală ci 
trebuie să o aprofundăm prin exerciţiu şi meditaţie, până când ajungem la 
înţelegerea directă. 

27 Este prea puţin important cine predă Dharma, este important ce predă, 
adică Dharma. Dharma predată corect este cea pe care trebuie să se bazeze o 
fiinţă; ea nu trebuie să se bazeze pe persoana care o predă. Dharma este 
esenţialul, ajutorul, şi nu cei care o răspândesc. Desigur, în general aceste 
persoane au meritele lor şi merită respect, însă bazarea se va face pe Dharma şi 
nu pe cei care o expun. 

28 În numeroase Sutre, Divinul Buddha vorbeşte în proză şi apoi rezumă sau 
reformulează în versete învăţătura tocmai predată. 

29 Unele învăţături sunt rostite de către Divinul Buddha drept răspuns la 
întrebările unor fiinţe, iar aceste învăţături sunt rostite din iniţiativa Lui. 

30 Conform unor surse, şi/sau demoni. Cu toate acestea, şi unele fantome, 
unele fiinţe din infern şi chiar unii zei pot fi consideraţi demoni. Cel mai malefic 
dintre ei, Māra, este un zeu născut într-un paradis destul de înalt din Samsara. 

31 Fiinţele născute ca zei de anumite feluri sunt mai puţin dispuse să urmeze 
Dharma deoarece condiţiile lor temporare sunt bune, vieţile le sunt mai lungi 
decât îşi pot aminti, şi de aceea se cred nemuritoare şi perfecte. Ele nu realizează 
că starea lor este temporară şi imperfectă, şi că după terminarea acestei 
„vacanţe” (care este naşterea ca zeu) le aşteaptă destine rele. 

32 În sensul de a fi născut(ă) ca om dar a nu avea acces la Dharma, de exemplu 
născut(ă) în ţinuturi sălbatice, necivilizate, decăzute, sau acolo unde Dharma nu 
a ajuns sau este puternic alterată, etc. 

33 A nu avea toate facultăţile umane obişnuite, de exemplu a fi lipsit(ă) de 
simţul văzului, sau auzului, sau a avea creierul insuficient dezvoltat, etc. Acestea 
sunt piedici în calea urmării Dharmei. 

34 Acestea pot împiedica până şi studiul Dharmei. Ca exemple: credinţa 
într-un creator, sau în faptul că acţiunile nu au inevitabil rezultate. 

35 A trăi într-o lume în care încă nu a apărut niciun Buddha, sau în care cel mai 
recent apărut Buddha a fost uitat (cu tot cu Dharma predată de El) şi încă nu a 
apărut următorul. O asemenea perioadă va urma în această lume înainte de 
apariţia lui Buddha Maitreya. 

36 Nu se referă la paradisul în care trăieşte zeul Yama, ci la cele trei lumi 
inferioare, care au condiţii rele de viaţă: lumile animalelor, lumile fantomelor şi 
infernurile. 

37 În acest caz, indiferent dacă Dharma predată de un Buddha există sau nu 
în acea lume, sau chiar dacă în acel moment în acea lume există un Buddha care 
predă Dharma, nu are nicio importanţă pentru acea fiinţă. Ea este orientată către 
fuga inutilă după dorinţe şi nu către eliberarea de suferinţă. O asemenea fiinţă 
care încă nu a înţeles Samsara va ignora prezenţa unui Buddha, sau chiar va 
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considera că învăţătura Sa este greşită deoarece îi contrazice înclinaţiile complet 
eronate de a face eforturi şi acţiuni negative pentru împlinirea dorinţelor. 

38 În acest iad al cărui sol este făcut din fier mereu încins de un foc imens, 
fiinţele sunt ucise de gardieni sau de alte fiinţe de acolo, însă învie imediat doar 
pentru a fi ucise din nou în diverse feluri. Conform unor surse, durata estimată a 
vieţii unei fiinţe într-un asemenea iad este de aproximativ 1,62 mii de miliarde 
de ani tereştri. Prin „durata vieţii” se înţelege intervalul de timp după care o fiinţă 
care moare acolo nu mai învie imediat tot acolo pentru a fi chinuită din nou, ci 
renaşte în altă parte, într-una dintre cele şase destinaţii. În multe cazuri acea 
destinaţie poate fi un alt infern, dacă karma sa negativă nu a fost încă epuizată 
sau dacă, pentru a scăpa de chinurile din acel infern, a rănit alte fiinţe născute 
tot acolo, deoarece prin aceasta a acumulat karma negativă. Datorită lungimii 
imense a vieţii într-un infern, cantitatea de karma negativă care poate fi 
acumulată este imensă şi ea. Aşadar, naşterea într-un infern poate duce la un 
cerc vicios de naşteri în infernuri, în cadrul cercului vicios mai larg al naşterilor în 
Samsara. 

39 Acest iad seamănă cu cel descris anterior, însă pe corpul fiinţelor sunt 
desenate linii negre pe care gardienii le folosesc drept reper pentru a le tranşa 
în bucăţi, folosind fierăstraie şi topoare foarte ascuţite. Durata vieţii acolo este 
de aproximativ 1,3 zeci de mii de miliarde de ani. 

40 Stânci imense zdrobesc fiinţele din aceste iaduri până le aduc în starea unei 
paste însângerate cu particule mai fine decât are făina. Apoi stâncile se 
îndepărtează, fiinţele învie, şi procesul se repetă imediat. Durata vieţii acolo este 
de aproximativ 1,04 sute de mii de miliarde de ani. 

41 Fiinţele urlă în timp ce fug fără o ţintă precisă, doar încercând în mod inutil 
să scape de contactul cu solul arzând. Atunci când găsesc aparente sălaşuri mai 
sigure, acestea le închid în ele, le fac prizoniere şi iau foc cu totul, iar fiinţele urlă 
de durere, mor, şi procesul se repetă imediat. Durata vieţii acolo este de 
aproximativ 8,29 sute de mii de miliarde de ani. 

42 Este similar cu iadul descris anterior şi în el ajung în general fiinţele care, 
pentru a-şi menţine corpul viu şi în stare bună în viaţa anterioară, au făcut să 
sufere alte fiinţe; mâncatul cărnii, care înseamnă uciderea altor fiinţe pentru a 
întreţine corpurile oamenilor sau animalelor de pradă, poate fi un exemplu 
pentru unele cazuri. În acest iad, nişte animale numite kravyāda le torturează şi 
le mănâncă corpurile. Bineînţeles, ca şi în celelalte iaduri, după moarte fiinţele 
reînvie imediat tot acolo, şi procesul se repetă de foarte, foarte multe ori, până 
când mor „de tot” şi vor renaşte în funcţie de karma lor într-una dintre cele şase 
feluri de existenţă. Durata vieţii acolo este de aproximativ 6,64 milioane de 
miliarde de ani. 
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43 În acest iad gardienii trag fiinţele în ţepe de fier înroşite în foc, atât de 

fierbinţi încât din nările şi gurile fiinţelor ies flăcări. Durata vieţii acolo este de 
aproximativ 5,31 zeci de milioane de miliarde de ani. 

44 Similar cu iadul anterior, doar că în loc de ţepe fiinţele sunt împunse cu 
tridente de fier înroşite în foc, ceea ce le provoacă o suferinţă triplă ca 
intensitate. Durata vieţii acolo este de aproximativ 4,25 sute de milioane de 
miliarde de ani. 

45 Cel mai îngrozitor iad. Fiinţele ard ca vreascurile în flăcări imense, ca într-un 
cuptor încins la foarte multe miliarde de grade, şi suferă extrem de intens şi fără 
niciun răgaz. Durata vieţii acolo este de aproximativ 3,40 miliarde de miliarde de 
ani. „Cantitatea” de suferinţă pe care o resimte o fiinţă acolo într-o fracţiune 
infimă de secundă este cu mult mai mare decât suferinţa totală a tuturor 
oamenilor născuţi acum pe planetă, de-a lungul întregilor lor vieţi. Durata şi 
intensitatea suferinţei din Avīci sunt dincolo de limitele imaginaţiei umane. Cu 
toate acestea, necunoscând acţiunile care le pot duce la naşterea în Avīci, fiinţele 
săvârşesc acele acţiuni fără să ştie ce le aşteaptă în viitorul apropiat, fără să ştie 
că din cauza acelor acţiuni destinul lor este pecetluit pentru o perioadă 
inimaginabilă de timp, şi că le aşteaptă suferinţe inimaginabil de mari. 

46 Primele patru feluri de infernuri îngheţate sunt denumite după sunetele pe 
care le scot fiinţele născute în ele în timp ce tremură necontrolat, suferind de un 
frig foarte intens, un interval imens de timp. 

47 Fiinţele născute aici au degerături extrem de dureroase de forma florilor 
de lotus, cu ţesuturile îngheţate având culoarea albastră. 

48 Fiinţelor din acest infern degerăturile li se şi deschid, se crapă de la frigul 
extrem, iar sângele începe să şiroiască din ele lăsând o urmă asemănătoare unei 
flori de lotus purpurii. 

49 Degerăturile se deschid sau crapă şi mai tare faţă de cele din infernul 
anterior, şi sângele se scurge şi mai mult înainte de a îngheţa. 

50 Aici degerăturile şi sângele sunt atât de îngheţate încât capătă culoarea 
albă. Suferinţele sunt foarte intense şi durează foarte mult. 

51 Infernurile de la 3 la 5 din această listă sunt denumite tot după sunetele pe 
care le scot acele fiinţe în iaduri, în frigul insuportabil. 

52 Suferinţele cu rănile îngheţate sunt similare cu ultimele patru iaduri din 
enumerarea precedentă, doar că grupate în numai trei categorii. Indiferent de 
varianta de descriere, ideea centrală este aceeaşi. 

53 Durata aproximativă a vieţii unor fiinţe de acest fel este de nouă milioane 
de ani tereştri. 

54 Durata aproximativă a vieţii acestor zei este de treizeci şi şase de milioane 
de ani. 

55 Durata aproximativă a vieţii acolo este de 144 de milioane de ani. 
Conducătorul din prezent este un zeu numit „Suyāma”. 
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56 Acolo a locuit, adică acolo a fost născut în penultima viaţă şi viitorul Buddha 

Śākyamuni. În viaţa imediat anterioară Trezirii Perfecte (în ultima s-a născut ca 
prinţ numit Gautama Siddhārtha), viitorul Buddha era încă un Bodhisattva pe 
nume Śvetaketu (Drapel Alb). Tot acolo locuieşte în prezent şi viitorul Buddha 
Maitreya (acum numit Bodhisattva Nātha sau Nāthadeva), care imediat după 
viaţa actuală ca zeu din Tuṣita va renaşte tot printre oamenii din această lume, 
va purta numele de Ajita şi va deveni tot un Buddha, Perfect Trezit, numit 
Maitreya sau „Prietenul”. Conform unor surse, Bodhisattva Śvetaketu era 
conducătorul acestui tărâm, şi înainte de a pleca voluntar de acolo pentru a 
renaşte pe Pământ El şi-a predat coroana viitorului Buddha Maitreya, care la 
rândul său o va preda altui Bodhisattva, şi aşa mai departe. Conform altor surse, 
deşi Ārya Bodhisattvaşii din Tuṣita care vor deveni Buddhaşi în viaţa imediat 
următoare sunt cei mai minunaţi din acest tărâm, totuşi conducătorul tărâmului 
este un alt zeu numit Santuṣita. Puţini zei din acest paradis sunt şi Bodhisattvaşi, 
majoritatea sunt zei obişnuiţi, adică fiinţe încă prizoniere în Samsara dar aflate 
într-o naştere relativ bună. Durata aproximativă a vieţii în acest paradis este de 
576 de milioane de ani. 

57 Aceşti zei pot crea manifestări prin propriile puteri, cum ar fi cupe cu 
nectar, haine frumoase, podoabe şi aşa mai departe, pe care le pot folosi, purta, 
etc. Durata aproximativă a vieţii este de 2,304 miliarde de ani. 

58 Deşi ar putea, aceşti zei nu îşi creează propriile apariţii aşa cum fac zeii din 
Nirmāṇarati, ci ele sunt create pentru ei de către alţi zei care le doresc favorurile, 
sau care sunt servitorii lor. Prin simplul lor statut, aceşti zei primesc din partea 
altor zei foarte multe cadouri încântătoare. Acolo este născut şi Māra, un zeu 
malefic al cărui scop este să ţină fiinţele captive în Tărâmul Dorinţelor. Durata 
unei vieţi în acest paradis este de aproximativ 9,216 miliarde de ani tereştri. În 
Sutrele despre Buddha Amitābha, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web 
cu acest text, acest paradis a fost dat ca un exemplu de asemănare palidă cu 
Sukhāvatī: aşa cum alţi zei se întrec în a oferi plăceri zeilor din acest tărâm, aşa 
şi Divinul Buddha Amitābha face pe placul fiinţelor din Tărâmul Pur Sukhāvatī. 
Asemănarea se opreşte însă aici, un simplu paradis zeiesc este imposibil de 
comparat cu un Tărâm Pur creat de un Tathāgata, şi în particular cu Sukhāvatī, 
unde condiţiile sunt infinit mai bune şi durata de viaţă este efectiv infinită. 

59 Durata aproximativă a vieţii acolo este de o jumătate de kalpa, de eră. 
60 Durata aproximativă a vieţii acolo este între o jumătate de kalpa şi o kalpa. 
61 Conducătorul acestor zei, numit Marele Brahmā, se crede în mod greşit 

creator şi nemuritor. Şi ceilalţi zei născuţi în acel tărâm îl cred tot astfel. În 
„Brahmajāla Sutta” Divinul Buddha povesteşte cum s-a dus până la el şi i-a 
explicat în ce mod a ajuns să se nască acolo după ce şi-a epuizat meritele printr-o 
naştere într-un paradis mai înalt (Ābhāsvara), şi deoarece era singurul născut 
acolo în acel moment, şi fiind lipsit de amintirea vieţilor anterioare, a crezut că 
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s-a născut fără cauză, şi că toţi cei care s-au născut ulterior acolo sunt apariţii 
făcute de el. De asemenea, acest zeu nu vede zeii din paradisurile superioare 
(care sunt enumerate în continuare în listă), şi de aceea se crede suprem. Aşadar, 
concluziile sale greşite se datorează ignoranţei. Durata aproximativă a vieţii 
acolo este de o kalpa mare. Aceste lumi sau tărâmuri sunt distruse la sfârşitul 
unei mahākalpa, aşa cum sunt şi toate lumile inferioare acestora, inclusiv cele 
umane şi animale (aşa cum sunt planetele), a căror durată de existenţă este 
totuşi cu mult mai scurtă decât o kalpa mare. Faţă de planete, lumile zeilor nu 
mai sunt locuite în momentul distrugerii lor, deoarece toţi zeii au murit între timp 
din cauze cum ar fi epuizarea duratei lor de viaţă. Aşadar, nu are loc nicio 
„apocalipsă” pentru zei, aşa cum poate avea loc pentru lumile umane sau 
animale, de exemplu în cazul ciocnirii a două galaxii şi a distrugerii unor stele sau 
planete prin impact, sau a exploziei stelelor ca parte a ciclului lor de existenţă. Şi 
la fel cum planetele apar din resturile altor sisteme de lumi, aceste lumi zeieşti 
apar din nou. Excepţie fac perioadele imens de lungi când aproape întreaga 
Existenţă este inactivă, adică nu are loc, atunci când toate lumile până la 
paradisurile Bṛhatphala au dispărut deja şi fiinţele ne-Trezite care nu sălăşluiesc 
în paradisurile Bṛhatphala sau în Locurile Pure sunt complet inconştiente. După 
acea perioadă, are din nou loc Existenţa, şi ciclul acesta absolut imens se repetă. 

62 Durata aproximativă a vieţii acestor zei este de două kalpa mari (ere lungi, 
mahākalpa). 

63 Aceşti zei nu emit lumină limitată sau nelimitată, ci meditează asupra 
acestor concepte. Durata aproximativă a vieţii acestor zei este de patru 
mahākalpa. 

64 Durata aproximativă a vieţii acolo este de opt mahākalpa, care este şi 
intervalul dintre două distrugeri ale acestor feluri de lumi. 

65 Durata aproximativă a vieţii acestor trei feluri de zei din Śubhakṛtsna este 
de 16, de 32 şi respectiv de 64 mahākalpa. Aceste lumi sunt distruse la fiecare 64 
de ere lungi. Lumile superioare lor, adică cele enumerate în continuare, nu sunt 
niciodată distruse. 

66 Adică zei care s-au născut în condiţii excelente (pentru Samsara). Aici 
renasc unele fiinţe care sunt în stadiul de non-întoarcere (Anāgāmi), adică în cel 
dinaintea stadiului de Arhat. Stadiul de non-întoarcere nu trebuie confundat cu 
stadiul de ireversibilitate (avaivartika) de la Trezirea Perfectă, care este infinit 
superior. După această categorie de zei unele tradiţii mai menţionează în listă şi 
zeii inconştienţi (Asaññasatta), care au ajuns într-un stadiu în care au suprimat 
temporar percepţiile însă, nefiind Treziţi, nici nu mai sunt conştienţi. După o 
vreme percepţiile reapar, ele fiind doar suspendate şi nu încetate, şi fiinţa cade 
pe un nivel inferior. Ca şi în celelalte cazuri de până aici, duratele vieţilor din 
aceste tărâmuri sunt de aproximativ patru ori mai mari faţă de cele din 
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tărâmurile imediat inferioare lor. Tărâmurile enumerate după cele ale lui 
Brahmā sunt distruse după opt ere lungi. 

67 A nu se confunda cu Tărâmurile Pure create de Buddhaşi. Locurile Pure sunt 
doar paradisuri foarte înalte din Samsara, unde renasc fiinţe aflate în stadiul de 
non-întoarcere de la Eliberare (de la stadiul de Arhat), adică fiinţele numite 
„Anāgāmi”. Ajungând în acest stadiu datorită Dharmei predate de către un 
Buddha, toţi zeii născuţi în aceste Locuri Pure sunt Protectori ai Dharmei 
(dharmapāla). Datorită faptului că aceste fiinţe devin Arhaţi în aceste lumi, şi de 
aceea „mor” în sensul că ating Eliberarea şi le încetează viaţa ca zei, Tărâmurile 
Pure pot rămâne goale pentru mult timp, dacă intervalul dintre apariţia a doi 
Buddhaşi în acel sistem de lumi este suficient de lung. 

68 Probabil locul în care renasc cei mai mulţi dintre Anāgāmi după ultima viaţă 
în Tărâmul Dorinţei. Aceste fiinţe ating starea de Arhat chiar în acest paradis, sau 
renasc succesiv în paradisurile mai înalte (enumerate în continuare) şi ating 
Eliberarea într-unul dintre ele. Durata maximă aproximativă a vieţii acolo este de 
1000 de mahākalpa, iar în următoarele trei tărâmuri enumerate este de două 
mii, patru mii şi opt mii de ere lungi. 

69 Acesta este cel mai înalt tărâm din Tărâmul Formei, şi din Samsara în 
general. Acolo locuieşte (adică este născut) şi Brahmā Sahampati, cel care l-a 
rugat pe Divinul Buddha Śākyamuni să răspândească Dharma, la câteva zile după 
ce El a realizat Trezirea Perfectă. Prin această acţiune Brahmā Sahampati a 
acumulat un merit imens. Durata aproximativă a vieţii în acest Loc Pur este de 
16 mii de mahākalpa. Zeul numit Śakra sau Indra, conducătorul actual al 
Paradisului Celor Treizeci şi Trei (al doilea din această enumerare a Paradisurilor 
zeieşti, obişnuite, din Samsara) a Intrat în Curent ca urmare a ajutorului şi 
îndrumării lui Buddha Śākyamuni şi, după viaţa actuală ca zeu în Trāyastriṃśa, va 
renaşte printre oameni şi va atinge stadiul de Non-Întoarcere, după care va 
renaşte în acest tărâm, unde va deveni Arhat. 

70 Fiinţele obişnuite, adică încă ignorante, ne-Eliberate, ne-Realizate, 
ne-Trezite, care au efectuat una dintre cele patru „meditaţii fără formă” (care nu 
sunt realizări propriu-zise, ci doar stări rafinate obţinute prin practicarea celor 
patru „dhyāna fără formă”, enumerate pe poziţiile de la cinci la opt din lista din 
acest text) renasc fără a avea un corp din formă (materie-energie) ca agregat 
(skandha). Zeii din aceste stări (acestea nu sunt nici „locuri” şi nici „tărâmuri”: 
neavând formă ca agregat, nu ocupă un loc, însă sunt tot „în” Samsara) sunt 
foarte puţin conştienţi, au o stare calmă asemănătoare unei fundături, nu au 
decât o activitate foarte slabă, nu acumulează nici merite şi nici înţelepciune 
transcendentă şi, după ce starea încetează (prin epuizarea meritelor meditaţiilor 
fără formă realizate în viaţa anterioară) ei cad în stări inferioare. Fiinţele parţial 
Trezite (adică Bodhisattvaşii), deşi pot să fi realizat aceste meditaţii ca parte a 
antrenamentului lor, nu vor renaşte niciodată în aceste sfere, deoarece starea 
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asemănătoare unei come profunde dar oarecum plăcute nu le-ar permite să 
realizeze activităţi în beneficiul fiinţelor (adică să acumuleze merite) şi nici să 
realizeze acumulare de prajñā, adică de înţelepciune-cunoaştere transcendentă. 
Nicio fiinţă realizată nu renaşte în aceste sfere. Ca feluri de naştere, deşi durează 
mai mult şi sunt enumerate ultimele în această listă, următoarele cinci sunt 
numai fundături plăcute dar net inferioare Locurilor Pure, şi viaţa în ele nu se 
încheie cu Eliberarea ci cu decăderea în forme inferioare de existenţă. 

71 Aceste fiinţe meditează la spaţiul infinit ca fiind atotpătrunzător. Durata 
acestei stări este de aproximativ 20 de mii mahākalpa. 

72 Aceste fiinţe meditează la conştiinţa lor ca fiind atotpătrunzătoare, deşi 
bineînţeles că nu este. Durata acestei stări este de aproximativ 40 de mii de 
mahākalpa. 

73 Aceste fiinţe contemplă că „nu există nimic real”. Deşi rafinată, aceasta 
este tot o percepţie, ea nu este absenţa sau încetarea percepţiei. Aceasta nu este 
realizarea unui Bodhisattva ireversibil. Durata acestei stări este de aproximativ 
60 de mii de mahākalpa. Această sferă a fost atinsă şi de către Ārāḍa Kālāma, 
primul dintre învăţătorii lui Gautama Siddhartha, pe atunci viitorul Buddha 
Śākyamuni. Acest învăţător a crezut că a atins Eliberarea sau chiar Trezirea, însă 
viitorul Buddha Śākyamuni a realizat că starea nu este nici măcar Eliberare, că 
este insuficientă, că este tot Samsara. 

74 Aceste fiinţe sunt dincolo de percepţie şi de simpla negare a percepţiei, 
într-o stare în care nu percep dar nu sunt nici complet inconştiente. Durata 
acestei stări este de aproximativ 84 de mii de mahākalpa. Această stare a fost 
atinsă şi de către Udraka Rāmaputra, cel de-al doilea învăţător al lui Gautama 
Siddhartha. Şi acest învăţător a crezut această stare ca fiind Eliberare sau Trezire, 
însă viitorul Buddha Śākyamuni a realizat că nu este nici ea transcendentă, şi a 
continuat căutarea Trezirii Perfecte, pe care a atins-o câţiva ani mai târziu.  

75 Dincolo de cea de-a opta Dhyāna. Este o stare de încetare a senzaţiilor, 
percepţiilor şi a conştiinţei, uneori numită şi „a noua Dhyāna”. Nici aceasta nu 
este Eliberarea, ci tot o stare obişnuită temporară, deşi mai rafinată şi mai 
stabilă, care are o durată semnificativ mai mare cea anterioară. 

76 Aşa acum am explicat în lista paradisurilor zeieşti, acesta este un zeu 
dintr-un paradis relativ înalt din Samsara numit Parinirmita-vaśavartin, şi care 
are mulţi servitori aproape la fel de ignoranţi şi de rău intenţionaţi ca el. Este 
„demonul” principal al acestei regiuni, iar scopul său este de a ţine fiinţele 
captive în Tărâmul Dorinţei. A încercat fără niciun succes să îl oprească pe viitorul 
Buddha Śākyamuni să atingă Trezirea Perfectă. Deşi confruntarea era complet 
inegală în defavoarea lui Māra, totuşi acesta a încercat toate trucurile şi toate 
atacurile pe care le ştia, ceea ce indică intenţiile lui exclusiv malefice. Acest Māra 
îl încurajează chiar şi pe Brahmā să creadă că este creator şi nemuritor. De 
asemenea, încearcă să abată de la Cale cât mai mulţi practicanţi. Totuşi, fiinţele 
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care au atins un anumit nivel de realizare (aproximativ de la al cincilea bhūmi de 
Bodhisattva) nu mai sunt influenţabile de către el, iar un Bodhisattva ireversibil 
este imposibil de întors de la Trezirea Perfectă. 

77 Unele surse indică lungimea epocii Kali Yuga ca fiind de peste 400.000 de 
ani. 

78 În timpul celorlalte ere vieţile fiinţelor sunt cu mult mai lungi, ceea ce 
înseamnă bineînţeles şi mai mult timp disponibil pentru practicarea Dharmei. 
Acum vieţile oamenilor sunt scurte şi aglomerate, supravieţuirea este dificilă şi 
consumă multă atenţie, energie şi efort, ceea ce face ca până şi cei care vor să 
practice Dharma să aibă la dispoziţie puţin timp, puţine resurse şi puţină energie. 

79 În timpul acestei ere fiinţele au mai multe vederi greşite, puternice şi fixe. 
Ele nu mai cred în cauză şi efect, în nepermanenţă şi în celelalte adevăruri 
convenţionale, şi nu mai înţeleg că Samsara este numai şi numai suferinţă. 
Dimpotrivă, o consideră ceva de dorit şi se încurajează reciproc, îşi validează 
ideile crezând că dacă un număr mare de fiinţe are aceleaşi vederi, ele sunt şi 
corecte. 

80 În această eră fiinţele îşi pierd încet-încet caracteristicile pozitive, bune, 
favorabile, care duc la acţiuni bune şi la efecte bune, şi acestea sunt înlocuite tot 
mai mult de perturbări, de mizerii mentale, care duc la acţiuni rele şi la efecte 
rele. 

81 Corpurile, sănătatea, intelectul fiinţelor etc. decad de la o zi la alta şi de la 
o generaţie la alta. 

82 Ca exemple: fenomenele meteorologice sunt mai tot mai puţin favorabile, 
grâul, orezul, ş.a.m.d. au gust tot mai fad şi cresc tot mai greu, evenimentele 
bune au loc tot mai rar, evenimentele neplăcute au loc tot mai des, etc. 

83 Aici minciuna se referă preponderent la folosirea ei ca mijloc pentru a 
obţine ceva plăcut sau pentru a evita ceva neplăcut, de exemplu a pretinde 
însuşiri sau merite pe care nu le avem, sau a nu ne recunoaşte defectele sau 
greşelile deşi ştim că le avem, şi chiar dacă suntem confruntaţi să continuăm să 
le negăm sau să le ascundem. 

84 Aici este inclusă şi minciuna spusă cu intenţia de a face rău cuiva. Unele 
interpretări indică sensul de a nu semăna discordie între fiinţe, sau altele de a nu 
calomnia, însă acestea sunt tot cazuri particulare ale vorbirii cu rea intenţie. 

85 Se referă şi la cele patru vederi greşite enumerate în continuare, dar nu 
numai. Vederi greşite sunt şi a nu crede că legea cauzei şi a efectului chiar se 
aplică din punct de vedere convenţional, sau că Eliberarea nu se poate atinge, 
sau că există un creator suprem, ş.a.m.d. 

86 Sau: a vedea ceea ce nu are esenţă drept ceva ce are esenţă. Mai profund: 
a vedea ceea ce nu există de fapt, a percepe, a imagina. 

87 Inclusiv a vedea ceea ce este respingător drept frumos, şi ceea ce este 
impur drept pur. 
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88 A nu şti ce este de fapt bine de făcut şi bine de evitat. Din acest motiv, o 

fiinţă poate realiza multe acţiuni greşite având convingerea eronată că ar fi bune. 
Rezultatul lor este suferinţa şi ignoranţa. 

89 În realitate toate ideile sunt pur imaginare, nu există niciun „Creator” şi nici 
vreun sistem de măsurare absolut al vreunei valori, deoarece şi valorile sunt pur 
imaginare, şi implicit relative, nu absolute. Dealtfel, nici nu există „absolut”. 
Singura „valoare” este transcenderea tuturor valorilor, care duce automat şi la 
absenţa tuturor defectelor. 

90 De exemplu, considerarea sacrificiilor animale sau umane ca fiind acţiuni 
pozitive, sau considerarea unor zei sau unor fiinţe presupuse (sau chiar complet 
inventate) drept creatori şi/sau supremi, sau credinţa în existenţa unui „Creator” 
în general, şi respectiv a considera că activităţile derivate din aceste vederi 
greşite sunt pozitive, benefice. 

91 A crede că nimic nu există, nici măcar ceva apărut dependent, a crede că 
acţiunile nu au efecte, că Eliberarea nu este posibilă, că odată cu moartea de la 
capătul acestei vieţi totul încetează pentru o fiinţă, inclusiv fiinţa cu totul, că totul 
este futil, şi aşa mai departe. 

92 A crede că dharmele au existenţă reală, a crede într-un creator sau măcar 
într-o lume permanentă sau cu dharme existente. În general, a crede în realitate, 
în permanenţă şi în concepte similare, a imagina drept reale dharmele imaginate, 
a nu înţelege că realul şi imaginarul sunt ambele imaginare. 

93 Aceasta nu înseamnă că rostirea numelui lui Buddha Amitābha este inutilă 
în general, sau inutilă în acest caz. Dimpotrivă, prin rostirea numelui Său se 
acumulează merite imense care se vor manifesta după naşterea sau naşterile în 
infernuri. De asemenea, durata vieţilor şi intensitatea suferinţelor din infernuri 
va fi redusă prin virtutea meritului de a-i fi rostit numele lui Buddha Amitābha, şi 
de a-i fi cerut iertare pentru acţiunile rele realizate (aşa cum i-a cerut iertare 
Devadatta lui Tathāgata Śākyamuni). După perioada petrecută în infernuri, în 
care karma acelei fiinţe este purificată, este din nou posibilă renaşterea în 
Sukhāvatī, dacă acea fiinţă întâlneşte din nou învăţătura unui Divin Buddha 
despre Tathāgata Amitābha şi dacă rosteşte numele lui Buddha Amitābha cu 
dorinţa de a renaşte acolo. Aşadar, până şi pentru o fiinţă care a săvârşit una 
dintre cele şase ofense capitale şi care urmează să renască în infernuri, rostirea 
numelui lui Tathāgata Amitābha va duce la reîntâlnirea cu Dharma şi în cele din 
urmă la Trezirea Perfectă. 

94 De exemplu zgârierea pielii unui Buddha, cu intenţii rele, care va duce la 
curgerea unei picături de sânge. În această listă nu este inclusă o rănire mai mare 
a corpului unui Buddha din simplul motiv că nu este posibilă. Nicio fiinţă nu poate 
face mai mult rău corpului unui Buddha, oricât şi oricum ar încerca. Chiar dacă 
un Buddha este complet dincolo de suferinţă şi nu ar resimţi nicio suferinţă nici 
dacă ar putea fi rănit cu mult mai tare, totuşi această rănire minoră este extrem 
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de rea pentru cel sau cea care o face, deoarece este făcută unei fiinţe infinit 
realizate, care are merite infinite şi care nu „merită” în niciun caz un asemenea 
tratament. 

95 Aceste două ultime acţiuni le-a făcut Devadatta, vărul lui Buddha şi „rivalul” 
său din acea viaţă şi din multe altele anterioare – deşi doar el se considera rivalul 
viitorului Buddha, şi nu invers; dimpotrivă, viitorul Buddha Śākyamuni i-a făcut 
foarte mult bine, de foarte multe ori. Deşi într-o viaţă de acum foarte multe ere 
viitorul Devadatta a fost cel care l-a îndemnat pe viitorul Buddha Śākyamuni să 
meargă către Trezirea Perfectă, totuşi în vieţile următoare a decăzut până acolo 
încât a ajuns să îl urască pe Buddha Śākyamuni în viaţa în care El a atins Trezirea 
Perfectă. Datorită acestei uri şi a datorită acţiunilor malefice întreprinse (cum ar 
fi zgârierea degetului mare de la piciorul drept al lui Tathāgata cu un bolovan cât 
o casă, care de fapt avea rolul să îl ucidă pe Divinul Buddha, sau provocarea unei 
schisme în Sangha şi proclamarea lui Buddha ca fiind nepriceput), fostul 
Devadatta se află (sau este născut) în infernul Avīci, cel mai teribil dintre toate. 
Totuşi, pentru că şi-a cerut iertare în ultimul moment de la Buddha şi El i-a 
acordat-o, şederea în Avīci va fi mai redusă ca durată, deşi va fi tot extrem de 
lungă; apoi, datorită meritelor acumulate înainte de a fi devenit malefic, fostul 
Devadatta va renaşte într-un viitor foarte îndepărtat într-un paradis zeiesc şi va 
deveni (temporar) un Pratyekabuddha. Tot ca exemplu, deoarece regele 
Suppabuddha, care era în acelaşi timp unchiul lui Buddha Śākyamuni, tatăl lui 
Devadatta şi al soţiei lui Buddha a împiedicat intenţionat şi cu premeditare ca 
Buddha şi discipolii săi să meargă într-o zi într-un sat să „cerşească” şi să predea 
Dharma, el a murit într-un mod tragic şi în acelaşi timp spectaculos la şapte zile 
după această acţiune, şi a renăscut tot în infernul Avīci. Divinul Buddha a prezis 
momentul şi locul în care el va fi înghiţit de pământ datorită acestei acţiuni de a 
bloca predarea Dharmei, şi în ciuda faptului că regele a încercat din toate puterile 
să împiedice acest eveniment şi şi-a pus inclusiv servitorii să îl împiedice să 
ajungă în acel loc, totuşi evenimentul s-a întâmplat exact cum a fost prezis de 
către Buddha Śākyamuni. Devadatta a murit în acelaşi mod cu tatăl său, însă a 
apucat ca mai înainte să îl cheme pe Divinul Buddha la el şi să îl implore să îl ierte. 
Divinul Buddha a venit, i-a acordat iertare şi Devadatta a murit la scurt timp, tot 
înghiţit de pământ. În aceste cazuri nu este vorba despre fenomene naturale 
obişnuite ci despre fenomene mai rare, aşa cum sunt miracolele. Mai mult, nu 
Buddhaşii sunt cei care le generează şi nici nu decid sau cauzează renaşterea 
vreunei fiinţe într-un iad. Tathāgataşii sunt complet lipsiţi de reavoinţă şi de orice 
alte defecte în general. Aceste întâmplări sunt simplele efecte naturale, 
spontane ale acţiunilor foarte rele, au loc conform unor legi naturale inerte, 
impasibile, impersonale, aşa cum este de exemplu gravitaţia. 

96 Ofensa se referă la uciderea învăţătorului care predă Dharma, sau a 
studentului care urmează Dharma sub îndrumarea învăţătorului. Nu trebuie 
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neapărat să fie într-un sistem instituţionalizat cum ar fi o universitate monastică, 
ci poate fi şi un maestru sau un discipol. Acţiunea de a ucide este oricum foarte 
negativă (de exemplu a ucide orice fiinţă, sau un om în particular, inclusiv un 
profesor sau un student de la o Universitate laică), însă a ucide o fiinţă cu care 
legăturile sunt stabilite prin intermediul Dharmei este şi mai negativă. 

97 Interzicerea ca Sangha să se mai adune în acel loc, prin confiscare, 
cumpărare şi împrejmuire, demolare, sau prin orice alte mijloace. Motivaţii 
pentru acest gest pot fi dorinţa de îmbogăţire, invidia sau chiar îngreunarea 
studiului Dharmei în general, care este cea mai rea dintre aceste motivaţii. 

98 A te crede superior (superioară) unor fiinţe egale dintr-un anumit punct de 
vedere, mai ales al realizărilor legate de Dharma. 

99 A te crede superior (superioară) unor fiinţe superioare din punct de vedere 
al Dharmei, al realizărilor. 

100 A considera un sine sau un eu ca fiind real şi a te ocupa preponderent de 
agregate (care par un sine sau un eu), continuând astfel Samsara. 

101 A considera că a avut loc obţinerea unor realizări, deşi nu a avut loc. 
102 A te crede doar puţin inferior (inferioară) unor fiinţe foarte mult 

superioare, şi în acelaşi timp superior (superioară) restului fiinţelor, deşi nici 
această credinţă nu este corectă. 

103 A crede că o caracteristică rea este de fapt o calitate; de exemplu a crede 
că a fi un bun vânător este o performanţă, deşi de fapt a fi un ucigaş este extrem 
de negativ. 

104 Credinţa greşită că nu există nimic altceva decât se poate simţi cu 
simţurile, şi că ceea ce se simte cu simţurile, şi chiar simţurile, sunt toate reale, 
valide, corecte, şi respectiv duc la cunoaştere corectă. Credinţa greşită în esenţă, 
identitate, sine, existenţă, etc. 

105 Mai ales îndoiala în ceea ce priveşte Trezirea Perfectă a unui Buddha şi în 
capacitatea fiinţelor de a atinge Eliberarea şi Buddhaitatea, precum şi îndoiala în 
ceea ce priveşte existenţa şi eficienţa unei Căi care să ducă acolo. Acestă îndoială 
poate fi lămurită prin investigare, analiză, meditaţie şi experienţă directă. A 
stărui în îndoială, din lene sau din teamă, a nu face eforturi pentru a ne lămuri, 
aceasta este o greşeală. Îndoielile nu trebuie suprimate sau ignorate, ci lămurite. 
Prin convingere, credinţele corecte vor fi validate şi cele greşite vor înceta. În 
etapa respectivă, cunoaşterea va înlocui credinţa, o fiinţă va şti, nu va crede. În 
final, toate credinţele vor înceta şi vor fi înlocuite de cunoaşterea directă corectă. 

106 A le considera mai importante decât activităţile şi eforturile pentru 
cunoaşterea corectă, sau a petrece timp şi a depune eforturi pentru a realiza 
ceremonii şi ritualuri în loc de a petrece timp şi a depune eforturi pentru a face 
să înceteze ignoranţa. 

107 Ataşarea de o naştere dorită din Tărâmul Formei sau din Tărâmul Dorinţei, 
ca om sau ca zeu, de exemplu dorind condiţii mai bune de viaţă. 
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108 Dorinţa de a renaşte în Tărâmul Fără Formă, de exemplu din convingerea 

greşită că este suprem, lipsit de suferinţă, eliberare. 
109 Altfel formulat, a considera că efectuarea lor este absolut suficientă şi că 

nu sunt necesare alte activităţi sau practici. Sau, a considera că ele au o 
importanţă capitală deşi de fapt cele mai importante activităţi nu sunt cele 
„exterioare” ci cele „interioare”, adică încetarea mizeriilor minţii, a ignoranţei. 

110 Dorinţa de a mai renaşte în Samsara, fie şi ca zeu, care deşi este cea mai 
puţin neplăcută variantă, este tot temporară şi tot suferinţă. 

111 Acestea încetează complet la atingerea Eliberării, a stării de Arhat. 
112 Acestea încetează ulterior, treptat, pe măsură ce fiinţa parcurge nivelurile 

(bhūmi) de Bodhisattva, şi încetează complet la atingerea Trezirii Perfecte, care 
nu mai are niciun fel de văluri, de obscuraţii. 

113 Unei fiinţe ignorante, care imaginează dharme (inclusiv obiecte 
„exterioare”) şi le doreşte foarte tare îi este foarte greu (dacă nu chiar temporar 
imposibil) să intre pe Calea care duce la abandonarea dharmelor, la Eliberarea 
de suferinţă. Eliberarea înseamnă şi încetarea dorinţelor. Acest lucru este văzut 
de multe ori ca fiind inacceptabil sau, tot în contextul dorinţelor, „de nedorit”. 

114 Aici sensul este că îndoielile şi ezitările trebuie lămurite prin studiu, 
reflecţie şi convingere, şi nu neglijate. Ele sunt atât piedici pentru intrarea pe 
Cale, cât şi pentru parcurgerea ei. Îndoielile şi ezitările nu trebuie suprimate sau 
ignorate, ci trebuie să înceteze prin cunoaşterea precisă şi corectă. 

115 Mai ales cele greşite din punct de vedere convenţional, aşa cum sunt 
credinţa într-un creator, sau existenţialismul, sau în absenţa cauzalităţii, sau 
nihilismul, etc. Pe de altă parte, din punct de vedere absolut orice vedere este 
greşită, deoarece aparenţele nu sunt reale, nu există dharme, şi de aceea 
vederile (care sunt tot dharme) nu sunt doar imaginare ci şi inevitabil înguste şi 
invalide. 

116 Parabolă rostită de către Divinul Buddha: un cuplu (soţ şi soţie) aflat în 
deşert şi rămas fără mâncare îşi mănâncă copilul (indiferent dacă îl ucid sau 
moare de epuizare) pentru a putea supravieţui şi ajunge la destinaţie. Oamenii 
şi animalele care mănâncă carne mănâncă frecvent corpurile actuale ale foştilor 
lor părinţi, prieteni şi copii din alte vieţi, sau chiar din aceste vieţi (în cazul 
animalelor). Chiar şi evitând mâncarea cărnii, o fiinţă ucide sau participă la 
uciderea multor altor fiinţe pentru a mânca: agricultura ucide insecte şi viermi, 
ierbivorele ucid şi ele tot aceleaşi feluri de animale mici, şi aşa mai departe. 
Obţinerea hranei materiale implică şi ucidere, în aproape toate cazurile. 

117 Parabolă: o vacă jupuită (adică simţurile necontrolate şi neantrenate), 
oriunde s-ar afla, va fi mereu atacată neîncetat de insecte şi de alte animale mici 
şi mari din jurul ei (adică senzaţiile). Sau, mintea atacată mereu de şi prin 
mizeriile ei. 
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118 Aici se referă în special la acţiunile (karma) care duc la renaştere şi la 

suferinţă. Parabolă rostită de către Divinul Buddha: un om este târât pe jos de 
alţi doi oameni, împotriva voinţei lui, către o groapă fierbinte plină cu tăciuni 
aprinşi. Omul târât este chiar fiinţa, iar ceilalţi doi oameni sunt karma negativă şi 
cea pozitivă rezultată din acţiunile ei sau, în altă interpretare, sunt efectele 
acţiunilor ei şi respectiv ale altor fiinţe. În cazul primei variante, de ce ambele 
feluri de karma? Ambele duc la renaştere (adică în groapa cu tăciuni aprinşi, sau 
în suferinţa Samsarei), mai rea sau mai puţin rea dar niciodată doar bună (nu 
există aşa ceva în Samsara, deoarece suferinţa este atotpătrunzătoare), şi 
niciunul dintre ele nu duce la Eliberare. În cea de-a doua variantă, o fiinţă este 
supusă atât efectelor propriilor acţiuni cât şi efectelor acţiunilor altor fiinţe. 
Ambele variante pot fi luate în considerare simultan pentru acest model. 

119 Parabolă rostită de către Divinul Buddha: un criminal e pedepsit, de trei 
ori pe zi, prin împungerea cu trei sute de suliţe deodată. Pedepsitorul este karma, 
criminalul este fiinţa, suliţele sunt conştiinţele. Dor atât împunsăturile cât şi 
rănile lăsate de ele (amintirile). Activitatea conştiinţelor este abruptă şi 
neplăcută ca în acest exemplu, însă deoarece suntem obişnuiţi cu ea nu realizăm 
acest lucru. Abia atunci când atingem o stare calmă şi stabilă putem vedea prin 
contrast chinul care este conştiinţa (sau conştiinţele). 

120 Simplu spus, a nu ne coborî până la a realiza acţiuni despre care ştim că 
sunt non-virtuoase, negative, indiferent dacă acele acţiuni vor fi lăudate sau 
blamate de ceilalţi, în funcţie de puterea lor de înţelegere. 

121 A nu realiza acţiuni despre care ştim că sunt non-virtuoase, în principal 
datorită ruşinii faţă de ceilalţi. 

122 Acestea trei (a, b şi c de la punctul 4) sunt numite şi „rădăcinile” răului sau 
suferinţei, deoarece duc la acţiuni rele cu mintea, cu vorbirea şi cu corpul, care 
acţiuni au efecte rele atât pentru fiinţele pe care le afectează cât şi pentru fiinţa 
care le realizează. 

123 Ele sunt efectul ignoranţei. Pot fi categorisite ca fiind de cinci feluri, aşa 
cum a fost detaliat la „Cele cinci feluri de vederi [greşite]”. 

124 Aceasta este cea care duce la acţiunea de a face rău altor fiinţe; nu este 
doar sentimentul de furie, ci şi cel de a dori intens să facem cât mai mult rău, şi 
încă imediat. 

125 A susţine obţinerea unor înalte realizări deşi de fapt nu au avut loc, cu 
scopul de a fi privit drept „maestru”, pentru a câştiga bani, faimă, etc. 

126 A realiza acţiuni dezonorante, josnice, fără a avea demnitatea de a nu face 
asemenea acte. 

127 A realiza acţiuni dezonorante, josnice, fără a ţine cont de efectele lor 
asupra altora, de dispreţul pe care l-ar atrage, de dezonoare. 

128 A fi mulţumiţi de o însuşire sau de o posesie, a ne mândri cu ea, sau doar 
a fi mândri de ea fără să împărtăşim acest lucru cu altcineva. 
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129 A nu înţelege legea karmei, adică a cauzei şi a efectului, a nu înţelege ce 

este virtuos şi ce nu, şi aşa mai departe. Nu se referă la credinţa într-un creator 
sau într-un sistem religios, ci la cea în Adevăr, în Realitate şi în capacitatea de a 
o realiza direct, limpede, precis, complet, corect etc. 

130 A nu face nimic din ceea ce ştim că este virtuos, a nu face eforturi pentru 
bine, a nu face eforturi pentru a evita opusul virtuţii. Complacerea în non-virtute, 
delăsarea. 

131 O stare confuză şi nepăsătoare în care obiectul sau obiectivul virtuos (cum 
ar fi înaintarea pe Cale, antrenamentul mental, eliminarea mizeriilor, cultivarea 
virtuţilor sau atingerea Buddhaităţii) nu este reamintit. 

132 Atenţia orientată către sentimentele şi gândurile distructive. Urmarea 
acestor sentimente şi gânduri, cu toate acţiunile şi consecinţele lor negative, în 
locul urmării stărilor virtuoase. Nepăsarea referitoare la faptul că activităţile 
negative vor avea consecinţe negative, şi că cele neutre vor avea tot consecinţa 
negativă a întârzierii Eliberării, sau chiar a pierderii şansei de urmare a Căii – de 
exemplu atunci când cineva îşi propune să facă eforturi însă le tot amână şi până 
la urmă moare înainte de a le pune în aplicare; din acest motiv poate că nici nu 
mai renaşte într-un context favorabil şi nici nu mai întâlneşte Dharma. 

133 Starea de lene, de indiferenţă, de lipsă de elan, de greutate a minţii şi a 
corpului. 

134 Starea de agitaţie a minţii care urmăreşte un obiect al dorinţei. 
135 Starea de rătăcire necontrolată a minţii către un obiect, care previne 

fixarea ei focalizată pe ceva virtuos sau benefic. Obiectele distragerii pot fi 
(aparent) interioare sau exterioare. Chiar dacă în realitate nu există asemenea 
obiecte şi obiective, ele par reale şi demne de a fi urmărite. 

136 Riguros vorbind, orice activitate care nu este orientată către Eliberare şi 
Trezire este pierdere de vreme şi prelungeşte în mod inutil suferinţa, deoarece 
întârzie apariţia realizărilor. În particular, se referă la activităţile inutile atât 
pentru supravieţuirea minimală cât şi pentru Eliberare şi Trezire Perfectă (adică 
pentru acumulare de merit şi înţelepciune). 

137 Pot fi virtuoşi, neutri sau non-virtuoşi, în funcţie de motivaţie, de context, 
de caz. 

138 Somnul face ca mintea să fie atentă în mod necontrolat la obiecte mentale 
(adică la cele din cadrul viselor), şi dacă nu este bine canalizată şi antrenată, acest 
timp este pierdut. În cealaltă extremă, privarea de somn a unei persoane 
neantrenate (din dorinţa de a nu pierde timpul, sau din alte motive) duce la 
somnolenţă în timpul zilei şi la un randament redus, inclusiv pentru activităţile 
virtuoase. Totuşi, fiinţele mai antrenate pot folosi perioada de somn în care 
corpul şi mintea se odihnesc, pentru a realiza activităţi sau practici virtuoase. De 
asemenea, pe măsură ce o fiinţă înaintează pe Cale, perioada necesară somnului 
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se reduce în mod natural, ca efect secundar al activităţilor şi eforturilor sale de 
purificare a ignoranţei. 

139 Tristeţea referitoare la evenimente sau acţiuni anterioare. Aceasta poate 
fi benefică (regretul pentru săvârşirea de acţiuni negative), neutră sau negativă 
(regretul că nu am făcut ceva despre care ştim că ar fi fost rău), cazuri în care 
distrage mintea de la a se focaliza pe Cale. 

140 Perceperea grosieră, încadrarea vagă a unui obiect mental în anumite 
categorii generale, discriminarea aproximativă, imaginarea unei idei generale. 
Conceperea dharmelor este în general neutră şi negativă, cu excepţia conceperii 
celor legate de Buddha-Dharma, care este pozitivă dar numai în sensul că va duce 
în cele din urmă la Eliberare, la încetarea conceperii şi la Trezirea Perfectă, şi nu 
pentru că ar fi validă din punct de vedere al vreunei realităţi. 

141 Perceperea mai precisă, analiza, încadrarea mai amănunţită a unui obiect 
în anumite categorii, perceperea unor însuşiri ale obiectului, etc. Bineînţeles, 
toate aceste procese, ca şi obiectele lor, sunt pur imaginare. Ca şi mai sus, 
discernământul legat de Dharma este pozitiv din aceleaşi motive, iar celelalte 
feluri de discernere sunt neutre sau, cel mai adesea, negative. 

142 A urma Dharma Buddhaşilor, cu sau fără ajutorul unor fiinţe aflate pe Cale. 
„Fiinţele Realizate complet sunt Buddhaşii, iar fiinţele Realizate parţial sunt 
Bodhisattvaşii. 

143 A folosi condiţiile bune şi resursele din viaţa actuală, care se datorează 
meritelor acumulate în vieţile anterioare, pentru a acumula şi mai mult merit şi 
mai multă înţelepciune-cunoaştere, pentru ca vieţile următoare să fie şi mai 
bune, şi tot aşa până la atingerea Trezirii Perfecte. Aceasta include şi aspiraţia de 
a renaşte în Sukhāvatī, în Tărâmul Pur al lui Buddha Amitābha, care este o 
„scurtătură” pentru atingerea Trezirii Perfecte. Pe aceeaşi pagină web cu acest 
text puteţi găsi două dintre Sūtrele despre Sukhāvatī. 

144 Sau gândirea. 
145 Tot ceea ce ţine de domeniul lăcomiei şi nu este lăcomie, cum ar fi lipsa 

completă a lăcomiei precum şi generozitatea, adică opusul lăcomiei. 
146 Tot ceea ce ţine de domeniul urii şi nu este ură, cum ar fi lipsa completă a 

urii dar şi iubirea binevoitoare, compasiunea, prietenia, bunele intenţii ş.a.m.d., 
care sunt opusul urii. 

147 Tot ceea ce ţine de domeniul ignoranţei sau confuziei dar nu este 
ignoranţă şi confuzie, cum ar fi lipsa acestora două dar şi cunoaşterea precisă, 
directă şi corectă, care este opusul ignoranţei. 

148 Se referă la evitarea uciderii oricăror fiinţe în general, nu doar a oamenilor. 
Cu foarte puţine excepţii (şi care necesită o înţelepciune deosebită pentru a fi 
înţelese), toate actele de ucidere sunt negative. 

149 Se referă la toate comportamentele sexuale incorecte şi/sau imorale: 
adulterul, pedofilia, zoofilia, necrofilia, homosexualitatea, şi aşa mai departe. Ca 
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un exemplu despre decăderea datorată erei actuale, deşi în prezent 
homosexualitatea capătă un loc între practicile sexuale normale, în Buddhism şi 
în multe alte religii ea este considerată greşită. 

150 Evitarea cu stricteţe a consumului de intoxicanţi cum sunt alcoolul, 
tutunul, drogurile, substanţele halucinogene şi aşa mai departe. 

151 Aceasta nu se referă la folosirea săpunului pentru igienă sau a cremelor 
de îngrijire, ci la articolele pentru înfrumuseţarea artificială a corpului, care duc 
în cele din urmă la amplificarea necontrolată a dorinţei pentru ca acea fiinţă să 
„aibă” un corp frumos, sau pentru un corp frumos „aparţinând” altei fiinţe, deşi 
frumuseţea lor este dată de fapt de aceste articole şi nu de starea lui naturală. 
Corpul trebuie îngrijit deoarece este suport pentru practica Dharmei şi permite 
practica acesteia, însă nu trebuie împopoţonat şi îngrijirea sa nu trebuie să 
capete o importanţă prea mare, corpul fiind un mijloc şi nu un scop în sine. 

152 Aceasta are legătură şi cu tendinţele culturale din India de acum câteva 
mii de ani. Patul exagerat de înalt sau de mare era oferit persoanelor cu ranguri 
înalte, persoanelor importante în societate, şi bineînţeles putea duce la apariţia 
mândriei în persoana care îl folosea. Patul trebuie să fie suficient de mare şi de 
confortabil pentru a permite odihna, însă nu trebuie să aibă dimensiuni 
exagerate şi nici nu trebuie să zăbovim în el mai mult decât este necesar pentru 
odihnă, decât în cazul în care realizăm în el activităţi legate de Dharma. 

153 Similar cu celelalte două precepte anterioare, acesta se referă la a nu face 
ceea ce este rezervat persoanelor de rang înalt, chiar dacă cineva ar avea acel 
rang printre oameni. În plus faţă de temperarea dorinţelor, este de cele mai 
multe ori şi o chestiune de legată de sănătate şi de politeţe. 

154 A vorbirii corecte, precise, care reflectă adevărul, eficientă şi cu efect 
exclusiv benefic, etc. 

155 Atât abandonarea acţiunilor rele care au loc atunci, cât şi abandonarea 
săvârşirii sau repetării lor ulterioare. De asemenea, evitarea săvârşirii oricăror 
acţiuni negative în viitor. 

156 Se referă la toate activităţile pozitive, virtuoase: atât cele care au fost deja 
iniţiate înainte de a urma indicaţiile acestei liste, cât şi cele care au fost iniţiate 
prin eforturile menţionate la punctul anterior. 

157 Include cele trei feluri de generozitate menţionate în acest text. 
158 Acest fel de fiinţă îşi doreşte doar să îi fie cât mai bine în Samsara. Ea nu 

crede că Eliberarea este posibilă şi caută doar fericirea proprie, însă în cadrul 
Samsarei. Prin motivaţia ei, această fiinţă este superioară unei fiinţe care 
rătăceşte fără nicio ţintă, fără niciun ţel. Al doilea cel mai bun caz posibil pentru 
ea este să meargă o vreme de la fericire la fericire, sau de la lumină la lumină, 
aşa cum a fost explicat în secţiunile „Cele patru feluri de renaştere” şi „Cele patru 
feluri de persoane” din acest text. Cel mai bun caz posibil este ca, în timpul unei 
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vieţi în condiţii bune, să întâlnească Dharma şi să continue pe una dintre celelalte 
două Căi enumerate în continuare. 

159 Acest fel de fiinţă îşi doreşte cel mai mult Eliberarea din Samsara, fără a 
pune accent prea mare pe Eliberarea celorlalte fiinţe. Cel mai bun caz posibil 
pentru ea este atingerea Eliberării, adică a stării de Arhat sau de 
Pratyekabuddha. Aceste stări sunt extraordinare şi sunt însoţite de încetarea 
suferinţei, de încetarea parţială a ignoranţei, precum şi de numeroase puteri. 
Totuşi, sunt doar stări temporare, şi la un moment dat fiinţa va continua pe Calea 
următoare. 

160 Acest fel de fiinţă urmăreşte atât Eliberarea proprie cât şi Eliberarea 
celorlalte fiinţe, şi de asemenea urmăreşte atât Buddhaitatea proprie cât şi 
Buddhaitatea celorlalte fiinţe. Atunci când o asemenea fiinţă realizează 
Vacuitatea, ea este numită Bodhisattva. Cel mai bun caz pentru ea este chiar 
atingerea Buddhaităţii. Până atunci, şi de atunci încolo, ea va ghida către 
Buddhaitate un număr infinit de fiinţe. Arhaţii şi Pratyekabuddhaşii devin şi ei 
Bodhisattvaşi. O fiinţă poate deveni Bodhisattva şi fără să treacă prin etapele de 
Arhat sau de Pratyekabuddha: ea atinge Eliberarea atunci când vede Vacuitatea, 
atunci când intră pe primul bhūmi de Bodhisattva, şi obţine astfel o realizare mai 
profundă decât a celor două categorii de realizaţi enumerate anterior, deşi nu a 
trecut şi prin acele etape. 

161 Cineva care are corp, adică cineva născut în Tărâmul Dorinţei sau al 
Formei. În particular, o fiinţă umană sau un zeu, deoarece fiinţele născute în 
celelalte patru feluri de naşteri nu au această capacitate de analiză şi meditaţie 
în viaţa respectivă. 

162 Vidă, goală, fără esenţă, fără substanţă, fără nucleu, fără existenţă în sine, 
fără natură proprie. 

163 Tărâmul, starea, domeniul. 
164 Acesta este un caz particular al Vacuităţii, al Lipsei Esenţei; în cazul 

persoanelor „esenţa” este numită „sine”. 
165 Vacuitatea, Lipsa Esenţei, cazul general valabil pentru orice dharma, 

inclusiv pentru dharmele aparente interpretate drept fiinţe. Cele două feluri de 
absenţă a esenţei sunt enumerate separat numai cu scop pedagogic. În realitate 
nu există unul sau mai multe feluri de vacuitate, iar din punct de vedere 
conceptual există un singur fel de vacuitate care poate fi aplicat în mai multe 
cazuri particulare, după mai multe criterii. 

166 Concentrarea (samādhi) legată de cei patru factori enumeraţi în 
continuare la punctele 3) a, b, c şi d, şi apărută dependent de aceştia (de 
exemplu, cultivarea unidirecţională şi limpede a voinţei) duce la apariţia de 
puteri supranaturale cum ar fi capacitatea de a multiplica sau a face să dispară 
corpul, de a zbura, de a merge pe apă, de a trece prin pereţi sau prin stâncă, de 
a călători fizic în lumi ale zeilor, şi aşa mai departe. Vedeţi „Pubba Sutta”, SN 
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51.11. De asemenea, aceste puteri apar şi în urma realizărilor. Numeroşi Arhaţi 
au manifestat puteri uimitoare deşi nu au făcut eforturi speciale pentru 
obţinerea lor; ele au apărut în dependenţă de Realizarea acelor Arhaţi, şi nu de 
eforturile lor pentru altceva decât Realizarea. De asemenea, Divinul Buddha nu 
a făcut eforturi speciale pentru a căpăta anumite puteri, ci s-a străduit doar 
pentru a atinge Trezirea Perfectă, şi totuşi atunci când a realizat Buddhaitatea au 
„apărut” în mod natural toate puterile imaginabile şi inimaginabile. 

167 Sunt paralele cu cele cinci însuşiri puternice enumerate mai înainte, şi 
reprezintă partea activă a lor, cea care controlează şi acţionează. Însuşirile şi 
puterile sunt faţete sau aspecte ale aceloraşi capacităţi. 

168 Cu sau fără revărsări. Pentru definiţia revărsărilor, vedeţi dicţionarul 
indicat în prefaţă. 

169 Include şi acţiuni corecte cu corpul, cu vorbirea şi cu mintea, dar este mai 
ales efortul de a elimina defectele minţii. 

170 A nu se confunda acest cuvânt cu „Buddha” (Cel Trezit) sau cu „Bodhi” 
(Trezirea). 

171 Această fiinţă începe să vadă Dharma, Realitatea, Adevărul, vede că orice 
apare va şi dispărea inevitabil, şi din acest motiv ataşarea ei slăbeşte 
semnificativ. Ea rupe primele trei dintre „Cele zece lanţuri sau legături”, 
enumerate tot în acest text. Ea nu va mai renaşte în stările inferioare şi nici în 
stările rele ca om, şi în cel mult şapte vieţi trăite ca om şi/sau ca zeu va atinge 
Eliberarea ca Arhat. Desigur, în aceeaşi viaţă în care a atins Intrarea-în-Curent 
fiinţa poate continua cu următoarele trei stadii şi poate deveni Arhat chiar în 
acea viaţă. 

172 După ce a rupt primele trei legături, această fiinţă le-a şi slăbit semnificativ 
pe următoarele două. Mintea unei asemenea fiinţe este destul de limpede şi de 
curată, stările mentale rele apar rareori şi dispar repede. O asemenea fiinţă va 
mai renaşte cel mult o singură dată în Tărâmul Dorinţei, şi apoi va atinge 
următoarea stare enumerată (cea de Non-Întoarcere) şi se va naşte în Locurile 
Pure. Desigur, ea poate continua cu următoarele două etape şi poate atinge 
Eliberarea chiar în acea viaţă, devenind Arhat într-un corp uman. 

173 Această fiinţă a retezat primele cinci legături dintre cele zece. Ea nu va mai 
renaşte în lumile umane sau ale zeilor obişnuiţi ci doar în Locurile Pure, pe care 
le puteţi găsi enumerate şi explicate tot în acest text. Mintea ei este aproape 
curată, este lipsită de lăcomie şi de rele intenţii, lipsită de vederea unui „eu”, 
lipsită de bazarea pe ritualuri şi de neîncrederea în Tripla Nestemată (sau în Cele 
Trei Nestemate, pe care le puteţi găsi tot în acest text). Ea va atinge Eliberarea, 
starea de Arhat, într-un Loc Pur. 

174 Eliberatul sau Arhatul a retezat toate cele zece legături, şi este complet 
Eliberat(ă) de Samsara. Nu va mai renaşte niciodată neintenţionat, adică nu îşi 
va mai asuma agregate din jinduire, şi este complet lipsit(ă) de orice suferinţă. A 
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atins Nirvana, pacea. O fiinţă poate sta în starea de Arhat, în pacea Nirvanei, până 
la 84.000 de ere cosmice lungi (mahākalpa), şi apoi va continua ca Bodhisattva 
pe calea către Buddhaitate, către Trezirea Perfectă. 

175 Adică cea care a obţinut efectul sau fructul căii menţionate anterior. În 
acest caz, eforturile pentru „Intrarea în Curent” au dus la „Intrarea în Curent”. 

176 După ce dharmele sunt văzute aşa cum sunt, adică nepermanente, 
neplăcute, fără esenţă, ireale, etc., apar regretul, tristeţea şi dezgustul, precum 
şi jena de a fi considerat nepermanentul drept permanent, neplăcutul drept 
plăcut, şi aşa mai departe. Apar plictiseala şi oboseala referitoare la Samsara, 
deoarece nu există de fapt nimic de dorit, de urmărit, totul era doar o mare iluzie 
şi nimic mai mult. 

177 Nimic nu mai este văzut ca fiind demn de dorit, de preţuit, de obţinut, etc. 
Încetarea ataşării de imaginare (toate dharmele sunt doar imaginare, nu există 
de fapt dharme, nu apar, nu durează, nu dispar, până şi aceste aparente procese 
sunt tot imaginare). 

178 Acea fiinţă ştie că este Eliberată din Samsara. 
179 Fiul, singurul copil al lui Gautama Siddhartha sau Buddha Śākyamuni. 

Atunci când şi-a cerut moştenirea (adică succesiunea la tron) de la tatăl său, între 
timp Perfect Trezit şi numit Buddha Śākyamuni, El l-a călugărit şi i-a spus că îi va 
da din comoara nemuritoare şi inepuizabilă pe care a acumulat-o sub Copacul 
Trezirii, că îl va face moştenitorul unei comori care nu dispare niciodată, şi care 
este infinit mai bună decât domnia temporară peste un regat. După câţiva ani 
Rāhula a atins Eliberarea, a devenit Arhat şi a dovedit calităţi ieşite din comun 
chiar şi pentru un Arhat. 

180 Forma este obiectul simţului ochiului, adică al văzului. Sunetele, 
mirosurile, gusturile, obiectele tangibile şi dharmele sunt obiectele celorlalte 
simţuri. 

181 Pielea şi organele interne pot genera senzaţii în funcţie de presiune sau de 
diferenţele de presiune (cum ar fi atingerea sau lovirea), temperatură, etc. 

182 Se referă la dharmele imaginate, care sunt obiectele simţului mental. 
După cum au afirmat şi demonstrat Divinul Buddha şi Ārya Nāgārjuna (ale cărui 
lucrări le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text), orice dharma e doar 
imaginare şi nimic în plus. A nu se confunda cu „Dharmadhātu” scris cu 
majusculă, care este Elementul, Tărâmul sau Sfera Adevărului, Absolutului, 
Realităţii. 

183 În timp, în spaţiu etc. 
184 Aceste patru întrebări despre un Tathāgata relevă faptul că cel sau cea 

care le pune nu înţelege ce este un Buddha (sau chiar orice fiinţă) şi ce sunt 
agregatele. O asemenea fiinţă vede agregatele drept reale şi ca alcătuind o fiinţă, 
concepe (în mod greşit) existenţă şi inexistenţă, apariţie şi dispariţie, şi în 
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particular naştere şi moarte. Ea nu vede Realitatea. Vedeţi „Tathāgatagarbha 
Sutra” de pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

185 Sinele şi corpul sunt numai presupuneri imaginare greşite, deşi par foarte 
reale unei fiinţe mult prea obişnuite cu visarea, care nu vede apariţia dependentă 
(sau non-apariţia) dharmelor. 

186 În această categorie intră majoritatea „meditaţiilor” care nu au drept scop 
Eliberarea şi Trezirea Perfectă. 

187 Deşi are parte de condiţii bune, o fiinţă face fapte rele pentru a obţine şi 
mai multă fericire şi bucurie în această viaţă, şi acele fapte vor avea drept 
consecinţă suferinţa din viitor. 

188 Deşi are parte de condiţii nefavorabile, o fiinţă se abţine de la a face fapte 
rele, şi în schimb face fapte bune. De aceea, va renaşte în condiţii bune şi va avea 
parte de fericire. 

189 O fiinţă are parte de fericire în această viaţă datorită meritelor anterioare, 
iar datorită acţiunilor pozitive din viaţa actuală ea obţine fericire atât în viaţa 
actuală cât şi în următoarele. Acesta este cazul ideal în Samsara, şi dacă nu este 
însoţită de studiul şi urmarea Dharmei atunci este Calea fiinţei cu aspiraţii 
reduse. Aceasta nu este Eliberarea, ci este doar un caz fericit şi destul de greu de 
menţinut pe termen lung. De exemplu, pe termenul câtorva vieţi (de exemplu a 
câtorva mii, un număr infim comparat cu infinitatea de vieţi trăite de o fiinţă 
până la Eliberare), probabilitatea ca o fiinţă să fie mereu în acest caz este destul 
de mică. Aşadar, acest caz este de dorit însă numai ca mijloc pentru atingerea 
Eliberării, ca un caz în care studiul şi urmarea Dharmei sunt mai uşoare, şi nu ca 
un scop în sine. 

190 Fiinţe născute în condiţii rele fac fapte rele în speranţa obţinerii de bucurii 
temporare, şi acele fapte rele au drept efect renaşterea în condiţii rele, de multe 
ori mai rele decât cele actuale. Acesta este cazul cel mai nedorit, şi poate genera 
o „spirală” care duce în infernuri, de unde ieşirea în timp finit nu este sigură. 

191 Exemplu: o persoană născută în condiţii rele, în regiuni şi familii sărace, 
lipsită de condiţii materiale şi pentru educaţie, şi având un corp urât sau bolnav, 
face acţiuni negative care vor duce inevitabil la renaşterea în condiţii şi mai rele, 
cum ar fi lumile inferioare (inclusiv şi mai ales infernurile). 

192 O persoană născută în condiţii rele dar care face acţiuni bune cu corpul, 
cu vorbirea şi cu mintea, şi de aceea va renaşte în condiţii bune printre oameni 
sau printre zei. 

193 O persoană născută în condiţii bune, în familii bune, având resurse 
materiale şi acces la educaţie, şi/sau având un corp frumos şi sănătos, dar care 
face fapte rele cu corpul, cu vorbirea şi/sau cu mintea, şi de aceea va renaşte în 
cel mai „bun” caz în condiţii rele ca om, iar în general în lumile inferioare. 

194 O persoană născută în condiţii bune, care realizează acţiuni bune. Acestea 
vor duce la renaşteri şi mai bune. În afara Eliberării din Samsara, care este cea 
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mai bună variantă, acest al patrulea caz este cel mai puţin rău, la fel ca şi al treilea 
caz din lista imediat anterioară. 

195 Realizările obţinute prin meditaţie sunt în acelaşi timp şi acumulare de 
merite. De exemplu, un Arhat este numit „demn de ofrande” nu neapărat 
datorită unor merite deosebite (deşi poate fi şi acest caz) ci în principal datorită 
meritului de a fi atins Eliberarea şi implicit o mare curăţenie. Tot din acest motiv 
Arhatul este şi un multiplicator de merite pentru fiinţe, în sensul că cineva care 
îi aduce ofrande are parte, ca efect al ofrandelor, de mult mai multe merite decât 
efortul şi/sau costul ofrandelor. Toate fiinţele de la nivelul de Arhat în sus sunt 
multiplicatori foarte mari de merit, din ce în ce mai mari, până la Buddhaşi, care 
sunt multiplicatori infiniţi. 

196 În unele variante, „similiaritatea scopului [între maestru şi discipol sau 
între două fiinţe în general]”. 

197 Sangha este compusă în principal din Arhaţi, Bodhisattvaşi şi Ārya 
Bodhisattvaşi, cum ar fi Ārya Avalokiteśvara, Ārya Mañjuśrī, Ārya Vajrasattva, 
Ārya Tāra, Ārya Padmasambhava, şi aşa mai departe. Din nefericire, atât 
conţinutul Sangha cât şi rolul ei sunt subiect de dezbatere între multe dintre 
şcolile buddhiste. 

198 Unii Bodhisattva sau Ārya Bodhisattva sunt născuţi ca zei. Alţi zei sunt 
foarte bine intenţionaţi deşi nu sunt încă Eliberaţi, aşa cum sunt de exemplu Cei 
Patru Mari Regi, sau alţi protectori de diverse feluri. Se mai poate interpreta şi 
ca atenţie la divinităţi tantrice, însă şi acestea se înscriu în cazul explicat aici. 

199 A inspiraţiei şi a expiraţiei, a acestui proces continuu, neîncetat până în 
momentul morţii. 

200 Se referă atât la renunţarea la toate defectele cât şi la vederea directă a 
Realităţii. 

201 Clarvederea, inclusiv a destinaţiilor fiinţelor după morţile lor. 
202 Clarauzirea, inclusiv la distanţe mari. 
203 Această încetare este urmată de Eliberare, de starea de Arhat. 
204 Nobila Cale Octuplă care duce la Eliberarea de suferinţă şi de cauzele ei. 

Primele patru înţelegeri sunt înţelegerile Celor Patru Adevăruri Nobile, 
Superioare, Ārya. 

205 Înţelegerea indirectă şi directă a Nirvanei, a extincţiei, a încetării suferinţei 
şi bineînţeles a naşterilor. De exemplu, înţelegerea că Nirvana este încetare şi nu 
dobândire sau atingere a „ceva”. 

206 Realizarea non-apariţiei [dharmelor], înţelegerea sau cunoaşterea directă 
a ei este numită şi stadiul de Bodhisattva ireversibil de la Trezirea Perfectă, de la 
Buddhaitate. 

207 Delimitarea între „interior” şi „exterior” este pur imaginară, la fel ca şi 
noţiunile de interior şi exterior; mai mult, nici nu există vreo „graniţă” între ele, 
care să trebuiască explicată ca fiind vacuitate şi ea. 
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208 Sau a dharmelor existente şi a naturii (sau esenţei) lor. 
209 Sau a dharmelor non-existente şi a naturii (sau esenţei) lor. 
210 Ca antidot la felurite greutăţi sau obstacole, ca atenuator al dificultăţilor, 

etc. 
211 Ca obiect al practicii având drept scop dezvoltarea infinită a vigorii, care 

are drept scop final îndeplinirea cu vigoare infinită a tuturor practicilor necesare 
atingerii Trezirii Perfecte. 

212 Vigoarea obţinută prin practica susţinută, menţionată la punctul anterior, 
şi care bineînţeles are şi rol de „armură”. 

213 Prin „bine” se înţelege în principal binele definitiv, adică Eliberarea şi 
Trezirea Perfectă. Cu o importanţă secundară se înţelege şi binele temporar, 
adică ajutarea fiinţelor în situaţii temporare, prin acte de generozitate, prin 
prietenie ş.a.m.d. 

214 Bucurarea că avem condiţiile şi ocazia extrem de rară să încheiem cu 
defectele şi cu suferinţa şi să atingem Eliberarea şi Trezirea, şi că pentru acest 
demers beneficiem de ajutorul Buddhaşilor şi al Bodhisattvaşilor. 

215 Generarea „Minţii Trezirii”, a Bodhicittei. 
216 „Sălaşul” principal al unei fiinţe ignorante este corpul-mintea, adică 

agregatele văzute drept „eu” sau „al meu”, „a mea”, „ale mele”, „parte din 
mine”, „care mă conţin”, „în care mă aflu”, şi aşa mai departe. 

217 A oferi Dharma fiinţelor. Este cel mai important dar, pentru că le învaţă 
cum să acumuleze înţelepciune-cunoaştere şi merit, şi să atingă Eliberarea (adică 
sfârşitul suferinţei) şi apoi Buddhaitatea perfectă, şi în tot acest timp să ajute 
nenumărate fiinţe să facă la fel. 

218 Aceasta este generozitatea obişnuită, adică a oferi obiecte sau servicii 
celor care au nevoie de ele, sau drept cadou. De multe ori poate fi foarte utilă 
fiinţelor, şi generează merite mai ales dacă obiectul generozităţii este un 
multiplicator de merite: săracii, apropiaţii (rudele, prietenii, maeştrii, discipolii 
etc.), şi în special fiinţele realizate. 

219 Chiar dacă suntem în situaţia de a nu avea nimic material de oferit, tot 
putem oferi bunătate şi bunăvoinţă, sfaturi bune, şi aşa mai departe. De cele mai 
multe ori acesta este un dar foarte preţios. Cele trei feluri de generozitate 
enumerate în listă pot fi realizate câte unul, câte două sau câte trei, separat faţă 
de o fiinţă sau concomitent faţă de mai multe fiinţe sau, şi mai amplu, toate trei 
faţă de toate fiinţele. 

220 Nu există nicio dharma care să fie „astfel” sau „altfel”, „aceasta” sau 
„aceea”, „lungă” sau „scurtă”, etc. De asemenea, până şi categoriile sunt pur 
imaginare, tot dharme. Textele profunde ale lui Ārya Nāgārjuna de pe aceeaşi 
pagină web cu acest text ne pot ajuta să înţelegem şi să realizăm aceste 
adevăruri. 
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221 Etapa înţelegerii. Acumulare de merit şi de înţelepciune, mai ales de 

înţelepciune-cunoaştere transcendentă, la început sub forma cunoaşterii 
noţionale. 

222 Etapa experienţei. Este pregătirea pentru realizare, convingerea, 
lămurirea, împreunarea şi combinarea tuturor ingredientelor necesare realizării. 

223 Etapa realizării. Vederea directă, non-conceptuală a realităţii. O asemenea 
fiinţă merită calificativul de Ārya (nobilă, superioară) şi intră pe primul nivel (sau 
bhūmi) de Bodhisattva. 

224 Fiinţa aprofundează realizarea. Treptat, avansează pe cele zece niveluri de 
Bodhisattva şi începând cu cel de-al optulea nivel devine ireversibilă de la 
Trezirea Perfectă (devine Ārya Bodhisattva sau Avaivartika Bodhisattva). 

225 Chiar Buddhaitatea. Nu mai este nimic de învăţat sau de aplicat, niciun 
antrenament de făcut. Perfecţiunea, transcendentul complet, supremul. 
Inexprimabilă, indescriptibilă. Spre exemplu, activitatea unui Buddha nu poate fi 
cunoscută şi înţeleasă decât de către un Buddha. 

226 Începând cu această etapă o fiinţă este ireversibilă (avaivartika) de la 
Trezirea Perfectă, nu se va mai îndepărta niciodată de Buddhaitate, nu va mai 
cădea deloc şi niciodată, şi va atinge inevitabil şi în timp finit Buddhaitatea, 
starea perfectă şi finală. 

227 Etapa dinaintea Buddhaităţii, în care se află şi viitorul Buddha Maitreya, 
Bodhisattva Nāthadeva care este născut acum în Tuṣita, precum şi Ārya 
Avalokiteśvara, Ārya Mahāsthāmaprāpta, Ārya Mañjuśrī şi nenumăraţi alţi 
Bodhisattva din Sukhāvatī şi din întreaga Existenţă. O asemenea fiinţă 
extraordinară răspândeşte fără părtinire Dharma tuturor fiinţelor, aşa cum un 
nor de ploaie îşi împrăştie apa peste tot. În comparaţie, ploaia (adică apa) este 
strict necesară pentru viaţă, la fel cum Dharma este strict necesară pentru 
Trezirea Perfectă, comparată uneori cu „adevărata viaţă”, starea în care ar trebui 
să se afle toate fiinţele şi după care jinduiesc toate, conştient sau nu. Totuşi, un 
Ārya Bodhisattva nu se „consumă” aşa cum o face norul, ci continuă să 
răspândească Dharma fără efort, fără oboseală şi fără ca vreo însuşire de-a sa să 
scadă; dimpotrivă, toate calităţile sale cresc neîncetat. 

228 Ārya Bodhisattva al înţelepciunii transcendente. Ārya Nāgārjuna i-a 
închinat un imn pe care îl puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

229 În Sukhāvatī, Tărâmul Pur al lui Buddha Amitābha, cei mai măreţi 
Bodhisattvaşi sunt acum Ārya Avalokiteśvara şi Ārya Mahāsthāmaprāpta. 
Numele celui de-al doilea înseamnă „apariţia marii puteri” şi este un Bodhisattva 
al puterii înţelepciunii transcendente. 

230 Ārya Bodhisattva al puterii infinite. Se consideră că este manifestarea lui 
Bodhisattva Mahāsthāmaprāpta, şi a fost protector al lui Buddha Śākyamuni. 
Bineînţeles, un Tathāgata nu are nevoie de un protector; aceasta a fost o 
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activitate pe care Ārya Bodhisattva Vajrapāṇi (sau Mahāsthāmaprāpta) a făcut-
o din veneraţie, pentru a-l sluji pe Divinul Buddha. 

231 Ārya Bodhisattva al compasiunii infinite, al cărui nume înseamnă conform 
unei variante de interpretare „Cel care priveşte în jos către lume”. Puteţi găsi o 
Sutra despre acest măreţ Ārya pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

232 Numele său înseamnă cu aproximaţie „Comoara Pământului”. A jurat să 
asigure instruirea fiinţelor în Dharma în perioada dintre Buddha Śākyamuni şi 
Buddha Maitreya, şi de asemenea să nu atingă Buddhaitatea înainte ca toate 
iadurile să fie golite de fiinţe, adică nicio fiinţă să nu se mai afle acolo şi să nu mai 
fie pe drumul de a renaşte acolo. Aceasta se va întâmpla în acest ciclu de 
Existenţă, însă peste foarte mult timp. 

233 Acest măreţ Bodhisattva îndepărtează obstacolele din calea meditaţiei, 
prin „meditaţie” înţelegând antrenamentele specifice indicate de către Divinul 
Buddha ca fiind bune pentru atingerea Eliberării şi Trezirii Perfecte. 

234 Numele său înseamnă cu aproximaţie „Comoara spaţiului”. 
235 Viitorul Buddha în această lume. 
236 Numele său înseamnă cu aproximaţie „Venerabil şi vrednic, pentru 

întregul Univers”. 
237 Potrivite pentru a ajuta fiinţele să parcurgă Calea. 
238 Dacă cineva se angajează în practici caracterizate de către Tathāgata ca 

fiind obstacole pe Cale, acelea chiar sunt obstacole, şi cu siguranţă vor împiedica 
acea fiinţă să atingă Eliberarea şi Trezirea. 

239 Care simbolizează Roata Dharmei, sau învârtirea Roţii Dharmei, adică 
predarea Dharmei, răspândirea Dharmei. 

240 Degetele corpurilor oamenilor obişnuiţi au un mic tegument care se 
continuă între ele. La corpurile Buddhaşilor acesta este mai mare şi mai fin, deşi 
desigur nu atât de mare ca la picioarele păsărilor acvatice. De asemenea, în unele 
texte se spune că aceste tegumente sunt strălucitoare sau luminoase. 

241 Zone ale corpului curbate armonios. Corpul nu este uscăţiv. Zone cum ar 
fi tălpile, palmele, umerii şi creştetul capului sunt pline şi frumos rotunjite. Zona 
din jurul subsuorilor este plină şi ea. 

242 Nu culcat de-a lungul ei. 
243 Ca la un armăsar, organul sexual este retras, nu este vizibil atunci când nu 

este activ. 
244 Nu cresc mai multe fire de păr în acelaşi por, ci câte unul în fiecare por al 

pielii. 
245 În unele variante, între sprâncene. 
246 Nu are adâncituri la şi între omoplaţi, etc. 
247 Simt extrem de fin şi de precis. În alte versiuni, de asemenea şi 

îmbunătăţesc gustul mâncării, în sensul că unui (viitor) Buddha mâncarea i se 
pare mai gustoasă decât unui om obişnuit care gustă din aceeaşi mâncare. 
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248 Varietate de smochin, care este şi simbol naţional al Indiei, şi care este 

considerat maiestuos. 
249 Poate ajunge până pe frunte şi o poate acoperi pe toată, deşi şi fruntea 

este lată la rândul ei. 
250 Pasăre mitică foarte frumoasă, uneori asemuită cu lebăda. Aşadar, un 

mers uşor legănat, unduios. 
251 O asemenea fiinţă influenţează direct şi indirect caracteristicile corpului, 

şi de aceea acest lucru este perfect posibil, chiar dacă părinţii biologici au 
numărul obişnuit de dinţi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru celelalte însuşiri 
ieşite din comun ale corpului unui asemenea Ārya Bodhisattva şi apoi Buddha. 

252 În alte versiuni: au o culoare albastră foarte intensă. 
253 Lungi, groase şi curbate în sus. 
254 Aceasta se referă la cunoaşterea tuturor cazurilor, chiar dacă sunt infinite 

ca număr. Un Buddha cunoaşte întreaga infinitate. Deşi acest lucru poate părea 
imposibil atunci când este contemplat cu mintea umană limitată, totuşi atunci 
când o fiinţă nu mai este supusă limitărilor dharmelor şi se bazează doar pe 
prajñāpāramitā, adică pe înţelepciunea-cunoaştere transcendentă perfectă, nu 
mai există limite ale însuşirilor. 

255 „Toate” are sensul absolut toate, indiferent din ce punct de vedere. Un 
Buddha cunoaşte toate dharmele, fără nicio excepţie, chiar dacă ele sunt 
imaginare şi El a transcens imaginarea. Conceptul de „infinitate” poate fi greu de 
înţeles de către o fiinţă obişnuită, poate părea imposibil ca un Buddha să 
cunoască o infinitate de dharme şi respectiv o infinitate de evenimente dintr-un 
interval infinit de timp, însă acest lucru nu înseamnă că şi este imposibil. 

256 Aceasta se referă la cunoaşterea particulară, despre absolut fiecare fiinţă 
în parte (chiar dacă sunt infinite ca număr) şi nu la confecţionarea vreunei reguli 
generale care să clasifice un număr indiferent cât de mare de cazuri. 

257 Nu are visare, imaginare, suprapunere, identificare, gândire, analiză, 
emoţii, discriminare, etc. Niciun asemenea proces ignorant nu are loc. 

258 O fiinţă obişnuită poate să aibă stări neutre, fără tristeţe şi fără bucurie, 
fără implicare şi fără indiferenţă, în timp ce îi lipseşte atenţia conştientă. 
Asemenea stări sunt letargia, leneveala, sau gândirea la un obiect neutru al 
minţii. Un Tathāgata este mereu perfect neutru şi echilibrat, însă niciodată 
pentru că îi lipseşte atenţia conştientă. Aceasta nu încetează şi nu fluctuează 
niciodată, fiind mereu perfectă în cazul unui Buddha. 

259 Referitor la punctele 7 şi 8, un „maestru” obişnuit are unele momente în 
care este mai energic, altele în care este mai puţin energic, unele momente în 
care este mai dispus şi altele în care este mai puţin dispus sau hotărât să predea 
Dharma. Foarte simplu spus, un Buddha nu are asemenea fluctuaţii ci este mereu 
în starea „plus infinit”, din toate punctele de vedere. 
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260 Nu are niciodată percepţii, nu are niciodată visare, ci vede mereu perfect 

şi clar. 
261 Nu există momente în care este Eliberat (sau Trezit) şi altele în care nu 

este, şi nici nu există momente în care are o stare ca a unui Eliberat sau a unui 
Tathāgata, şi altele în care are o stare ca a unei fiinţe din Samsara. Un Buddha 
este mereu perfect Trezit şi complet transcendent, fără nicio oscilaţie. Trezirea 
perfectă este completă, finală, ireversibilă şi non-fluctuantă. 

262 Cunoaştere perfectă despre întreg trecutul, întreg prezentul şi întreg 
viitorul, cu toate detaliile, chiar dacă este vorba despre infinitate. 

263 Este indescriptibil şi inconceptibil, noţiunile sunt complet neputincioase în 
a modela acest „corp” sau în a-l indica în vreun alt fel decât prin asocierea cu un 
nume vag. Numai un Buddha vede sau cunoaşte ceea ce este indicat prin 
cuvântul „Dharmakāya”. Această „sferă” este inaccesibilă până şi unei fiinţe care 
încă este Ārya Bodhisattva aflat pe ultimul bhūmi. 

264 Numai Ārya Bodhisattvaşii foarte avansaţi pot vedea acest corp sau efecte 
ale lui, şi bineînţeles şi Buddhaşii, care pot vedea şi cunoaşte totul. 

265 Acestea sunt corpurile obişnuite, din cele şase feluri de naşteri. Un Buddha 
îşi asumă un asemenea corp numai pentru a putea ajuta fiinţele neputincioase 
datorită ignoranţei, fiinţele care nu pot vedea deloc primele două feluri de 
corpuri şi de aceea nu pot primi niciun fel de ajutor prin intermediul lor. De 
asemenea, şi Bodhisattvaşii procedează la fel. 

266 Numele Său înseamnă aproximativ „Perfect manifest”. Este considerat 
drept Buddha primordial. Unele texte afirmă despre El că nu a fost niciodată 
non-Trezit, că nu a fost niciodată ignorant, adică nu a devenit niciodată Buddha, 
că nu a fost niciodată în altă stare decât Buddhaitatea, că a fost mereu un Buddha 
Perfect Trezit. Altfel spus, în cazul Său, Tathāgatagarbha nu a fost niciodată 
învelită în ignoranţă, în perturbări, ş.a.m.d. 

267 Numele Său înseamnă aproximativ „De neclintit, de netulburat”. 
268 A nu se confunda cu Ārya Bodhisattva Vajrasattva. 
269 Numele Său înseamnă aproximativ „Sursă de valoare preţioasă” sau 

„Apărut din nestemată”. 
270 Numele Său înseamnă aproximativ „Lumină infinită, nelimitată”. Vedeţi 

cele două sutre despre Buddha Amitābha şi despre Tărâmul său Pur numit 
Sukhāvatī, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu acest text. 

271 Numele Său înseamnă aproximativ „Realizări perfecte, fără greşeală”. 
272 Încetarea este sinonimă pe etape cu Eliberarea sau cu Nirvana, şi cu 

Nirvana finală a Buddhaşilor. 
273 De animale, mari sau mici. 
274 Sau al separării, sau al eliminării. 
275 A nu împărţi în mai multe porţii hrana căpătată într-o zi, şi a nu o mânca 

în mai multe mese. 
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276 Uneori identificat cu India, alteori cu întreaga planetă Pământ. 
277 A nu se confunda cu „Buddha”, care se pronunţă altfel şi de aceea se şi 

scrie altfel în translatarea din alfabetul sanscrit în alfabetul latin. 
278 Se presupunea de către indieni că Rāhu este o entitate-umbră care 

acoperă complet Luna în timpul eclipselor, şi care o acoperă doar parţial de la 
etapa de Lună Nouă până la etapa de Lună Plină. 

279 Pereche cu Rāhu, însă având atât caracteristici de cometă cât şi de umbră, 
în funcţie de context. În cadrul astrologiei, despre toate aceste corpuri cereşti 
(sau şi despre altele în cadrul altor sisteme de astrologie) se considera şi se 
consideră că au o mare influenţă asupra activităţilor umane în general. Totuşi, 
Divinul Buddha nu a menţionat niciodată vreun context astrologic ca având 
vreun rol în parcurgerea Căii. Dimpotrivă, Tathāgata a afirmat că Eliberarea este 
posibilă oricărei fiinţe născute ca om sau ca zeu, indiferent de aspecte cum ar fi 
casta, rangul, bogăţia, astrele şi aşa mai departe. În particular, aspectele 
astrologice nu au fost niciodată enumerate printre condiţiile favorabile sau 
printre cele nefavorabile, aşa cum reiese şi din listele enumerate în acest text, 
care nu conţin nicio referire la astrologie. 
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