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Vajra, simbolul indestructibilităţii şi al forţei invincibile. Convenţional, 
acestea sunt simbolizate de diamant, de fulger şi de tunet. Vajra este şi numele 
unei arme folosite de către zei: dacă partea din mijloc este mai lungă, ea 
seamană cu o suliţă cu două capete. 
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Notă introductivă 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.aryadharma.ro/
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Prefaţă 

În Asia, Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra este una dintre cele mai 
răspândite Sutre. În ea, Buddha Śakyamuni tratează chestiuni profunde legate 
de Realitate şi de acumularea de merit. 

Această Sutra poate fi considerată un rezumat al variantei în opt mii de 
versete, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această traducere. Fiind 
compusă din numai trei sute de versete, chestiunile sunt tratate pe scurt, 
probabil pentru că se presupune că cititorul cunoaşte deja subiectul adus în 
discuţie. 

 
Dicţionarul de la sfârşitul acestei traduceri este doar o parte din dicţionarul 

de la varianta de opt mii de versete. Invit cititorul să studieze această variantă 
de opt mii de versete, precum şi dicţionarul extins, pentru a înţelege mai bine şi 
mai uşor învăţătura Divinului Buddha despre Prajñāpāramitā, despre 
perfecţiunea înţelepciunii-cunoaştere-conştienţă. 

 
Varianta cea mai scurtă, cea de douăzeci şi cinci de versete, numită şi Sutra-

Esenţă, este bineînţeles şi mai succintă, şi tratează numai chestiuni legate de 
Realitate, nu şi despre merit. După ce aţi citit versiunile mai lungi, aceasta este 
un rezumat excelent, o reamintire excelentă a învăţăturilor esenţiale din Sūtrele 
Prajñāpāramitā. Puteţi găsi această Sutra pe aceeaşi pagină web cu această 
traducere. 

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

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

 
La fel ca în cazul altor Sutre din Buddha-Dharma, până şi simpla citire a Sutrei 

aduce beneficii imense. Bineînţeles, acestea cresc foarte mult dacă fiinţa 
încearcă să o înţeleagă, să o memoreze, să o răspândească, şi aşa mai departe. 
Aşadar, încurajez cititorul să citească această Sutra cu mare atenţie, şi dacă nu a 
înţeles toţi termenii din ea să consulte notele explicative de la sfârşitul textului, 
precum şi dicţionarul de la sfârşitul documentului.  

 
Titlul Sutrei înseamnă, cu aproximaţie: „Discursul despre Perfecţiunea 

Înţelepciunii care taie ca un diamant, cu puterea unui fulger şi cu măreţia unui 
tunet”. Acest titlu semnifică retezarea ignoranţei, a perturbărilor, a vederilor 
greşite, a fluxului perceptiv, a tendinţelor, a suferinţei, şi aşa mai departe.  
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Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra 

 
Discursul despre Perfecţiunea Înţelepciunii 

care taie ca un diamant 
 

 
Omagiu Perfecţiunii Înţelepciunii1, Minunata, Divina! 

 
 

Introducere 

Convocarea adunării 

Aşa am auzit odată. 
Divinul Buddha sălăşluia lângă Śrāvastī, în Jetavana2 (în parcul donat de 

Anāthapiṇḍika), însoţit de mare adunare de călugări, 1.250 la număr, şi de mulţi 
Bodhisattvaşi, fiinţe măreţe. 

Dis de dimineaţă, Divinul Buddha s-a îmbrăcat, şi-a îmbrăcat roba, şi-a luat 
bolul şi a intrat în marele oraş Śrāvastī pentru a primi pomană3. După ce a mâncat 
şi s-a întors [în Jetavana], Divinul Buddha şi-a pus deoparte bolul şi roba4, s-a 
spălat pe picioare şi s-a aşezat pe tronul pregătit pentru el, încrucişându-şi 
picioarele, ţinându-şi corpul vertical şi drept, şi fixându-şi conştient atenţia în 
faţa sa5. 

Apoi, numeroşi călugări s-au apropiat de locul unde se afla Tathāgata, i-au 
salutat picioarele cu capetele lor, l-au înconjurat de trei ori, înspre partea 
dreaptă6, şi s-au aşezat pe o latură [a adunării]. 

 

Rugămintea lui Subhūti 

În acest timp, Venerabilul Subhūti a venit în adunare şi s-a aşezat. Apoi s-a 
ridicat de pe locul său, şi-a pus roba peste umăr, şi-a aşezat genunchiul drept pe 
pământ, şi-a lipit palmele şi şi-a îndoit braţele în semn de respect faţă de Divinul 
Buddha, şi i-a spus: Este minunat, O Divinule, este nemaipomenit de minunat, O 
Victoriosule, cât de mult au fost ajutaţi Bodhisattvaşii, măreţele fiinţe, de către 
Tathāgata, Arhatul Perfect Trezit, prin ajutorul suprem. Este minunat, O Divinule, 
cât de mult au fost susţinuţi Bodhisattvaşii, măreţele fiinţe, de către Tathāgata, 
Arhatul Perfect Trezit, cu susţinerea supremă! O Divinule, cum trebuie ca un fiu 
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sau o fiică de familie nobilă7 care s-a pornit pe Calea (sau în Vehiculul) 
Bodhisattvaşilor să sălăşluiască, cum trebuie să facă progrese, cum trebuie să îşi 
controleze gândurile8? 

După aceste cuvinte, Divinul Buddha i-a spus Venerabilului Subhūti: Bine 
spus, bine spus, Subhūti! Aşa este, Subhūti, precum spui! Subhūti, Tathāgata i-a 
ajutat cu ajutorul suprem pe Bodhisattvaşi, pe măreţele fiinţe, şi i-a susţinut cu 
susţinerea supremă. Subhūti, ascultă bine şi cu atenţie! Te9 voi învăţa cum 
trebuie să sălăşluiască, să facă progrese şi cum să îşi controleze minţile cei care 
s-au pornit pe Calea Bodhisattvaşilor. 

Venerabilul Subhūti a răspuns: Aşa să fie, Divinule!, şi apoi [toată adunarea] 
a ascultat. 

 

Calea Bodhisattvaşilor 

Jurământul unui Bodhisattva  

Divinul Buddha a spus: Aici10, Subhūti, cineva care s-a pornit în Vehiculul 
Bodhisattvaşilor trebuie să genereze un gând, astfel: „Toate fiinţele din Universul 
fiinţelor, prin fiinţe înţelegând: cele născute din ouă, din pântec, din umezeală 
sau în mod miraculos; cu sau fără formă; cu percepţie, fără percepţie, şi nici cu 
percepţie şi nici cu non-percepţie; şi orice alt fel conceptibil de fiinţe11, pe toate 
acestea eu trebuie să le conduc la Nirvana, în Tărâmul Nirvanei care nu lasă nimic 
în urmă12. Şi totuşi, deşi astfel vor fi fost conduse nenumărate fiinţe, totuşi 
absolut nicio fiinţă nu a fost condusă la Nirvana.” Şi de ce? Dacă vreo idee de 
„fiinţă” ar avea loc într-un Bodhisattva, el (sau ea) nu ar putea fi numit(ă) „Bodhi-
sattva13”. O fiinţă în care are loc o idee de sine, de fiinţă, de suflet sau de 
persoană14 nu poate fi numită Bodhisattva. 

 

Practica perfecţiunilor transcendente 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Mai mult, Subhūti, un Bodhisattva care 
oferă un dar15 nu trebuie să fie sprijinit de un lucru sau de un loc16. Atunci când 
oferă daruri el nu trebuie să fie sprijinit nici de obiecte ale văzului, nici de sunete, 
nici de gusturi, nici de mirosuri, nici de obiecte tangibile şi nici de obiecte 
mentale17. Pentru că, Subhūti, un Bodhisattva, o fiinţă măreaţă care oferă daruri 
în acest fel nu este sprijinit pe ideea de semn18. Şi de ce? Pentru că grămada19 de 
merite [generată de] acel Bodhisattva care oferă nesprijinit un dar, nu este uşor 
de măsurat. Ce crezi, Subhūti, întinderea spaţiului în direcţia Est este uşor de 
măsurat? 



5 

 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, Victoriosule! 
Divinul Buddha a întrebat: Tot aşa, este uşor de măsurat întinderea spaţiului 

din Sud, din Vest, din Nord, de deasupra, de dedesubt, din toate direcţiile 
intermediare din toate părţile? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, Victoriosule! 
Divinul Buddha a spus: Tot aşa, nu este uşor de măsurat grămada de merit al 

acelui Bodhisattva care oferă daruri fără să se sprijine. De aceea, Subhūti, cei 
care s-au pornit în Vehiculul Bodhisattvaşilor trebuie să ofere daruri fără a fi 
sprijiniţi de ideea de semn20. 

 

Buddhaitatea şi cele treizeci şi două de semne 

Divinul Buddha a continuat: Ce crezi, Subhūti, poate Tathāgata să fie văzut 
prin posesia semnelor sale?21 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, Victoriosule! Şi de ce? Ceea ce a fost predat de 
către Tathāgata drept posesia semnelor, aceea de fapt este o non-posesie a non-
semnelor. 22 

Divinul Buddha a spus: Oriunde este posesie a semnelor, acolo este şi 
înşelare23; [iar] acolo unde este non-posesie de non-semne, acolo nu este 
înşelare. De aceea, Tathāgata trebuie să fie văzut prin non-semne ca semne24. 

 

Buddhaitatea şi Dharmakāya 

Subhūti a întrebat: În viitor, în ultima perioadă, în ultima epocă, în ultimii cinci 
sute de ani, în vremea prăbuşirii bunei Dharma25, vor fi fiinţe care, atunci când 
vor fi predate aceste cuvinte din Sutra, vor înţelege adevărul lor? 

Divinul Buddha a răspuns: Nu vorbi astfel, Subhūti26! Da, chiar şi atunci vor fi 
asemenea fiinţe. Chiar şi atunci, Subhūti, vor fi Bodhisattvaşi înzestraţi cu o 
conduită corectă, înzestraţi cu însuşiri virtuoase, înzestraţi cu înţelepciune şi 
care, atunci când aceste cuvinte ale [n.t. acestei] Sutra vor fi predate, vor 
înţelege adevărul lor. Şi aceşti Bodhisattvaşi, Subhūti, nu vor fi dintre aceia care 
au onorat numai un singur Buddha, care au plantat rădăcini ale meritului doar 
sub [n.t. îndrumarea şi în prezenţa] unui singur Buddha. Dimpotrivă, Subhūti, 
acei Bodhisattvaşi care, atunci când sunt expuse cuvintele acestei Sutra, vor avea 
chiar şi un singur gând de încredere senină, vor fi dintre aceia care au onorat 
multe sute de mii de milioane de miliarde de Buddhaşi, care au plantat rădăcini 
ale meritului sub [n.t. îndrumarea şi în prezenţa] multor sute de mii de milioane 
de miliarde de Buddhaşi. Subhūti, ei vor fi cunoscuţi de către Tathāgata prin 
cunoaşterea sa de Buddha, vor fi văzuţi de către Tathāgata cu ochiul său de 
Buddha, vor fi complet cunoscuţi lui Tathāgata. 
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Şi ei toţi, Subhūti, vor obţine şi vor acumula o cantitate nemăsurabilă şi 
incalculabilă de merit. De ce? Pentru că, Subhūti, în aceşti Bodhisattva nu are loc 
nicio percepţie a unui sine, nicio percepţie a unei fiinţe, nicio percepţie a unui 
suflet şi nicio percepţie a unei persoane. Aceşti Bodhisattvaşi nu vor avea nicio 
percepţie a unei dharme şi nicio percepţie a unei non-dharme. Nicio percepţie şi 
nicio non-percepţie nu va avea loc în ei.27 Şi de ce? Dacă, Subhūti, aceşti 
Bodhisattvaşi ar avea o percepţie a unei dharme sau a unei non-dharme, atunci 
ei ar apuca, s-ar agăţa de un sine, de o fiinţă, de un suflet sau de o persoană28. 
Un Bodhisattva nu trebuie să apuce nici o dharma şi nici o non-dharma. Această 
explicaţie a fost predată de către Tathāgata cu un înţeles subtil: „Cei care văd 
acest discurs despre Dharma ca pe o plută29 trebuie să abandoneze şi să dea 
uitării dharmele, şi cu atât mai mult non-dharmele.” 

 

Dharmakāya ca rezultat al înţelepciunii-cunoaştere 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, există vreo dharma pe care să o 
fi cunoscut complet Tathāgata ca fiind „Trezirea supremă, corectă şi de 
neîntrecut”, sau există vreo dharma pe care să o fi demonstrat Tathāgata? 

Subhūti a răspuns: Nu după cum înţeleg ceea ce a spus Divinul. Şi de ce? 
Această dharma pe care Tathāgata a cunoscut-o complet şi a demonstrat-o nu 
poate fi apucată, nu poate fi obiect al vorbirii, nu este nici o dharma şi nici o non-
dharma. Şi de ce? Pentru că Nobilii Învăţători se disting de celelalte fiinţe prin 
Necondiţionat30. 

 

Meritul acumulat prin această Sutra este imens 

Divinul Buddha a întrebat apoi: Ce crezi, Subhūti, dacă un fiu sau o fiică de 
familie bună ar umple acest sistem de un miliard de lumi31 cu cele şapte lucruri 
preţioase32 şi l-ar oferi drept cadou Tathagataşilor, Arhaţii Complet Treziţi, din 
cauza acestei acţiuni ar obţine o grămadă mare de merit? 

Subhūti a răspuns: Măreaţă, O Divinule, măreaţă, O Victoriosule, ar fi acea 
grămadă de merit! Şi de ce? Deoarece Tathāgata a vorbit despre „grămada de 
merit” ca fiind de fapt o non-grămadă. În acest sens vorbeşte Tathāgata despre 
o „grămadă de merit” 33. 

Divinul Buddha a spus: Însă dacă altcineva ar lua din acest discurs despre 
Dharma chiar şi un singur verset de patru rânduri34, l-ar demonstra şi l-ar lumina 
altora în toate detaliile atunci, din această cauză, acea persoană ar genera o 
grămadă şi mai mare de merit, nemăsurabilă, incalculabilă. Şi de ce? Pentru că 
din [n.t. prajñāpāramitā35] a apărut Trezirea supremă, perfectă, de nedepăşit a 
Tathāgataşilor, Arhaţii Complet Treziţi, şi din ea au apărut Buddhaşii, Divinii36. Şi 
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de ce? Pentru că Tathāgata a predat că dharmele specifice Buddhaşilor nu sunt 
numai dharmele specifice unui singur Buddha. De aceea ele sunt numite 
„dharmele specifice Buddhaşilor”. 

 

Despre antrenamentul corect 

Despre cele patru etape iniţiale 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, unui Intrător-în-Curent37 i se 
pare38 că „fructul39 Intrării-în-Curent a fost obţinut de mine”? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, Divinule! Şi de ce? Pentru că, O Divinule, el nu 
a obţinut nicio dharma. De aceea este el numit „Intrător-în-Curent”. Nu a fost 
câştigat niciun obiect al vederii, nici sunete, nici mirosuri, nici gusturi, nici obiecte 
ale atingerii şi nici obiecte ale minţii. Tocmai de aceea este cineva numit 
„Intrător-în-Curent”40. Dacă, O Divinule, i-ar apărea unui Intrător-în-Curent 
[gândul:] „fructul Intrării în Curent a fost obţinut de către mine” asta ar însemna 
că în el ar avea loc apucarea de un sine, apucarea de o fiinţă, agăţarea de un 
suflet, agăţarea de o persoană. 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, i se pare cuiva Care-Se-Mai-
Întoarce-O-Singură-Dată41 că „fructul Celui-Care-Se-Mai-Întoarce-O-Singură-
Dată a fost obţinut de către mine”? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! Şi de ce? Pentru că nu există nicio 
dharma42 care să fi câştigat Întoarcerea-O-Singură-Dată. De aceea este el numit 
„Cel-Care-Se-Mai-Întoarce-O-Singură-Dată”. 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, i se pare Celui-Care-Nu-Se-Mai-
Întoarce43 că „fructul Celui-Care-Nu-Se-Mai-Întoarce a fost obţinut de către 
mine”? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! Pentru că nu există nicio dharma 
care să fi câştigat Ne-Întoarcerea. De aceea este el numit Cel-Care-Nu-Se-Mai-
Întoarce. 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, i se pare unui Arhat44 că „fructul 
Arhatului45 a fost obţinut de către mine”? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! Şi de ce? Pentru că nicio dharma nu 
este numită „Arhat”46. De aceea este el numit „Arhat”47. Dacă, O Divinule, i s-ar 
părea unui Arhat că „starea de Arhat a fost atinsă de către mine”, asta ar fi în el 
o apucare48 a unui sine, a unui suflet, a unei persoane. Şi de ce? Eu sunt, O 
Divinule, cineva despre care Tathāgata, Arhatul Complet Trezit a spus că este cel 
mai avansat dintre cei care sălăşluiesc în Pace. Eu sunt, O Divinule, un Arhat lipsit 
de lăcomie49. Şi totuşi, O Divinule, nu am această idee că „eu sunt un Arhat lipsit 
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de lăcomie”50. Dacă, O Divinule, mi s-ar părea că am atins starea de Arhat, atunci 
Tathāgata nu ar fi spus despre mine că „Subhūti, acest fiu de familie bună, care 
este cel mai avansat dintre cei care sălăşluiesc în Pace, nu sălăşluieşte nicăieri51; 
de aceea este el numit un «sălăşluitor în Pace»”. 

 

Despre Calea Bodhisattvaşilor 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, există vreo dharma52 pe care 
Tathāgata53 să o fi învăţat54 de la Tathāgata Dīpaṃkara55, Arhatul Complet Trezit? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! 
Divinul Buddha a spus: Dacă un Bodhisattva ar spune „Voi crea tărâmuri-

Buddha minunate”, el ar vorbi greşit56. Şi de ce? „Minunăţia tărâmurilor-
Buddha” a fost predată de către Tathāgata drept non-minunăţie57. În acest mod 
a vorbit el despre „tărâmuri-Buddha minunate”. 

Aşadar Subhūti, Bodhisattva, măreaţa fiinţă, trebuie să producă un gând fără 
niciun suport sau sprijin, adică un gând care nu este sprijinit nicăieri, un gând 
care nu este sprijinit de privelişti58, de sunete, de mirosuri, de gusturi, de obiecte 
tangibile sau de obiecte mentale. 

Subhūti, să presupunem că ar exista un om înzestrat cu un corp imens, atât 
de mare încât ar fi asemenea muntelui Sumeru, regele munţilor. Ar fi acela un 
corp imens? 

Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, acest corp ar fi imens. Şi de ce? „Corpul” a 
fost predat drept non-corp59 de către Tathāgata. Acesta nu este nici corp şi nici 
non-corp60. În acest sens este el numit „corp imens”. 

 

Meritul apărut din Înţelepciunea Perfectă 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, dacă ar exista atâtea fluvii Gange 
câte fire de nisip sunt în marele fluviu Gange, atunci firele de nisip din toate acele 
fluvii Gange ar fi numeroase? 

Subhūti a răspuns: Acele fluvii Gange ar fi foarte numeroase, şi cu atât mai 
mult numărul de fire de nisip din toate la un loc! 

Divinul Buddha a spus: Asta este ceea ce îţi spun, asta este ceea ce îţi fac 
cunoscut: dacă o femeie sau un bărbat ar umple cu cele şapte lucruri preţioase 
un număr de lumi egal cu numărul de fire de nisip din toate acele fluvii Gange, şi 
dacă le-ar oferi în dar Tathāgataşilor, Arhaţilor Complet Treziţi – ce crezi, Subhūti, 
acea femeie sau acel bărbat ar genera, din această cauză, o mare grămadă de 
merit? 

Subhūti a răspuns: O Divinule, O Tathāgata, mare ar fi acea grămadă de merit, 
[n.t. ea ar fi] nemăsurabilă, incalculabilă. 
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Divinul Buddha a spus: Dacă un fiu sau o fiică de familie nobilă ar lua din acest 
discurs61 despre Dharma chiar şi un singur verset de patru rânduri, dacă l-ar 
expune şi l-ar lumina (sau lămuri) altora, atunci el (sau ea) ar genera o grămadă 
şi mai mare de merit [n.t. decât persoana care oferea daruri], nemăsurabilă, 
incalculabilă. 

Mai mult, Subhūti, locul de pe Pământ unde cineva a luat din acest discurs al 
Dharmei chiar şi un singur verset de patru rânduri, l-a predat sau l-a lămurit, acel 
loc va fi un veritabil sanctuar pentru întreaga lume cu zeii, oamenii şi Asura-şii 
săi62. Ce să mai spun despre cei care păstrează în minte acest discurs de Dharma, 
în întregimea sa, care îl recită, îl studiază şi care îl explică celorlalţi cu toate 
detaliile! Ei vor fi binecuvântaţi în cel mai minunat mod, Subhūti! Şi acel loc, 
Subhūti, trebuie să fie văzut ca şi cum acolo sălăşluieşte [n.t. însuşi] Învăţătorul, 
sau un Venerabil Discipol de-al său. 

 

Numele acestei Sutra 

Subhūti a întrebat: Atunci, O Divinule, ce este acest discurs despre Dharma, 
şi cum trebuie să îl păstrez în minte? 

Divinul Buddha a răspuns: Acest discurs despre Dharma, Subhūti, este numit 
„Înţelepciune perfectă asemenea diamantului63”, şi astfel trebuie să îl păstrezi în 
minte! 

 

Transcendenţa 

Natura realităţii 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Şi de ce? Tocmai ceea ce Tathāgata a predat 
drept înţelepciune transcendentă, chiar aceea El a predat-o drept [n.t. non-
înţelepciune] non-transcendentă64. În acest sens se numeşte „înţelepciune 
transcendentă”. Ce crezi, Subhūti, există vreo dharma65 pe care Tathāgata să o fi 
predat? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! 
Divinul Buddha a spus: Subhūti, dacă ai număra particulele de praf din acest 

sistem de un miliard de lumi, vor fi ele multe? 
Subhūti a răspuns: Da, O Divinule! Pentru că ceea ce a fost predat drept 

particule de praf de către Tathāgata, au fost predate ca non-particule de către 
Tathāgata. În acest sens sunt ele numite „particule de praf”. Iar pe acest sistem 
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de lumi Tathāgata l-a predat drept non-sistem. În acest sens este numit „sistem 
de lumi”. 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, poate Tathāgata să fie văzut prin 
intermediul celor treizeci şi două de semne ale unui supraom?66 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! Şi de ce? Pentru că cele treizeci şi 
două de semne ale unui supraom care au fost predate de către Tathāgata sunt 
de fapt non-semne. În acest sens sunt ele numite „cele treizeci şi două de semne 
ale unui supraom”. 

 

Această învăţătură este extraordinară 

Divinul Buddha a spus: Din nou, Subhūti, să presupunem că o femeie sau un 
bărbat ar renunţa67 la toate bunurile sale de atâtea ori câte fire de nisip sunt în 
Gange; şi să spunem că altcineva, după ce a luat din acest discurs despre Dharma 
chiar şi un singur verset de patru rânduri, l-ar explica altora. Atunci, acesta (sau 
aceasta) din urmă ar acumula o grămadă mai mare de merit, nemăsurabilă şi 
incalculabilă. 

Imediat după aceste cuvinte, impactul învăţăturii (Dharmei) l-a mişcat pe 
Venerabilul Subhūti până la lacrimi. După ce şi-a şters lacrimile, el i-a vorbit 
Divinului Buddha astfel: Este minunat, O Divinule, este nemaipomenit de 
minunat, O Victoriosule, cât de bine a predat Tathāgata acest discurs despre 
Dharma. Prin el, în mine a apărut cunoaştere. Nu am mai auzit niciodată un 
asemenea discurs despre Dharma. Cei care vor produce o percepţie corectă68 
atunci când va fi predată această Sutra, vor fi binecuvântaţi în cel mai minunat 
fel. Iar ceea ce este percepţie corectă, aceea este de fapt non-percepţie. În acest 
sens Tathāgata predă „percepţii corecte”69. 

Nu îmi este greu să accept şi să cred acest discurs din Dharma, atunci când 
este predat. Însă fiinţele care vor fi într-o perioadă viitoare, în ultima epocă, în 
ultimii 500 de ani, pe vremea prăbuşirii bunei Dharma şi care, O Divinule, se vor 
ocupa de acest discurs din Dharma, îl vor păstra în minte, îl vor recita, îl vor studia 
şi îl vor explica altora în toate detaliile, aceia vor fi binecuvântaţi în cel mai 
minunat mod. Şi totuşi, în ele nu va avea loc nicio percepţie a unui sine, a unei 
fiinţe, a unui suflet şi nici a unei persoane. Şi de ce? O Divinule, ceea ce este 
percepţie a unui sine, aceea este de fapt non-percepţie. Şi de ce? Pentru că 
Divinii Buddhaşi au lăsat în urmă toate percepţiile70. 

Divinul Buddha a spus: Aşa este, Subhūti. Fiinţele care, atunci când vor auzi 
această Sutra, nu vor tremura, nu vor fi înspăimântate şi nici nu vor fi îngrozite, 
vor fi extraordinar de binecuvântate. Şi de ce? Tathāgata a predat aceasta71 
drept cea mai înaltă perfecţiune. Şi ceea ce Tathāgata predă drept cea mai înaltă 



11 

 

perfecţiune, pe aceea o predau şi nenumăraţii Divini Buddhaşi ca nefiind o 
perfecţiune. În acest sens este ea numită „cea mai înaltă perfecţiune”. 

 

Răbdarea perfectă este lipsită de percepţia unui sine 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Mai mult, Subhūti, [şi] perfecţiunea răbdării 
a lui Tathāgata este de fapt o non-perfecţiune. De ce? Pentru că, Subhūti, atunci 
când regele din Kalinga mi-a tăiat carnea de pe fiecare membru72, în acea vreme 
nu aveam nicio percepţie a unui sine, a unei fiinţe, a unui suflet sau a unei 
persoane. Şi de ce? Subhūti, dacă atunci aş fi avut o percepţie a unui sine, atunci 
aş fi avut şi percepţia relei-voinţe73. Prin supra-cunoaşterea mea, îmi amintesc 
că în trecut am trăit cinci sute de vieţi ca înţelept ascet devotat răbdării. Nici 
atunci nu aveam percepţia de sine, de fiinţă, de suflet şi de persoană. 

 

Absenţa completă a oricărui suport 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Aşadar Subhūti, Bodhisattva, măreaţa 
fiinţă, după ce s-a debarasat de toate percepţiile, trebuie să îşi ridice gândurile 
la suprema, corecta şi perfecta Trezire74. El (sau ea) trebuie să producă un gând 
care nu este sprijinit pe formă, pe sunete, pe mirosuri, pe gusturi, pe obiecte 
tangibile şi nici pe obiecte mentale, care nu este sprijinit pe nicio dharma, care 
nu este sprijinit pe nicio non-dharma, care nu este sprijinit pe nimic. Şi de ce? 
Niciun suport nu are de fapt vreun suport. Din acest motiv predă Tathāgata: 
„Darurile trebuie oferite de către un Bodhisattva fără suport, şi nu de către unul 
care este sprijinit de formă, de sunet, de miros, de gust, de tangibil sau de 
obiecte mentale”. 

 

Absenţa percepţiilor şi a fiinţelor 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Mai departe, Subhūti, tocmai pentru binele 
tuturor fiinţelor trebuie un Bodhisattva să ofere daruri în acest fel. Şi de ce? 
Această percepţie a unei fiinţe, Subhūti, este de fapt non-percepţie. „Toate 
fiinţele”, despre care a vorbit Tathāgata, sunt de fapt non-fiinţe. Şi de ce? Pentru 
că Tathāgata vorbeşte în conformitate cu realitatea, vorbeşte adevărul, vorbeşte 
despre ceea ce este, şi nu altfel. Un Tathāgata nu vorbeşte greşit. 
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Despre generozitatea perfectă 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Însă, Subhūti, în dharma pe care Tathāgata 
a cunoscut-o complet şi a expus-o, în ea nu este nici adevăr şi nici minciună. 

În întuneric, un om nu poate vedea nimic. Tot aşa trebuie să fie văzut un 
Bodhisattva care a căzut între dharme şi care, căzut între dharme, renunţă la 
ceva şi îl oferă în dar. Atunci când răsare Soarele, un om care are ochi poate 
vedea numeroase forme. Tot aşa trebuie văzut şi un Bodhisattva care nu a căzut 
între dharme şi care renunţă la ceva şi îl oferă în dar, însă fără să fi căzut între 
dharme. 

 

Meritul imens acumulat prin răspândirea acestei învăţături 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Mai mult, Subhūti, fiii şi fiicele de familie 
nobilă care se vor dedica acestui discurs, care îl vor purta în minte, îl vor recita, 
îl vor studia şi îl vor explica detaliat altora, ei au fost cunoscuţi de către Tathāgata 
prin cunoaşterea sa de Buddha, ei au fost văzuţi de către Tathāgata cu ochiul său 
de Buddha, ei au fost complet cunoscuţi de către Tathāgata. Subhūti, toate 
aceste fiinţe vor genera (vor obţine) o grămadă de merit nemăsurabilă şi 
incalculabilă. 

Subhūti, dacă o femeie sau un bărbat ar renunţa dimineaţa la toate bunurile 
lor [şi le-ar oferi altora], şi ar face-o de atâtea ori câte fire de nisip sunt în fluviul 
Gange, şi dacă ar face la fel şi la amiază şi seara, şi dacă în acest fel ar renunţa la 
toate bunurile lor timp de multe sute de mii de milioane de miliarde de ere; şi 
dacă altcineva, auzind acest discurs despre Dharma nu l-ar respinge, atunci, din 
această cauză, persoana [n.t. care nu respinge această Sutra] ar obţine grămada 
mai mare de merit, nemăsurabilă şi incalculabilă. 

Atunci ce se mai poate spune despre cel (sau cea) care, după ce ar scrie75 [n.t. 
acest discurs], l-ar învăţa, l-ar păstra în minte, l-ar recita, l-ar studia şi l-ar lumina 
altora, în toate detaliile? 

Mai mult, Subhūti, acest discurs despre Dharma este inconceptibil şi 
incomparabil. Tathāgata l-a predat pentru binele fiinţelor care s-au pornit pe cea 
mai bună, cea mai măreaţă Cale76. Pe cei care se vor dedica acestui discurs 
despre Dharma, care îl vor purta în minte, îl vor recita, îl vor studia şi îl vor lumina 
altora în toate detaliile, Tathāgata i-a cunoscut prin cunoaşterea sa de Buddha, 
Tathāgata i-a văzut cu ochiul său de Buddha, Tathāgata i-a cunoscut complet. 
Subhūti, toate aceste fiinţe vor fi binecuvântate cu o grămadă nemăsurabilă de 
merit, ele vor fi binecuvântate cu o grămadă de merit inconceptibilă, 
incomparabilă, nemăsurabilă şi nelimitată. Toate aceste fiinţe, Subhūti, vor avea 
[n.t. pe atunci aproximativ] aceeaşi cantitate de [merit şi de] înţelepciune [în 
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direcţia Trezirii]. Şi de ce? Pentru că nu este posibil, Subhūti, ca acest discurs 
despre Dharma să fie auzit de fiinţe cu o hotărâre inferioară, şi nici de cele care 
văd un sine, o fiinţă, un suflet sau o persoană. Şi nici fiinţele care nu au luat 
jurămintele de Bodhisattva77 nu pot nici să audă, nici să i se dedice, nici să îl 
poarte în minte, nici să îl recite şi nici să îl studieze. Asta nu se poate întâmpla78. 

Mai mult, Subhūti, locul unde această Sutra va fi dezvăluită (sau predată) va 
fi demn de venerat de întreaga lume cu zeii, oamenii şi semizeii săi, demn să fie 
salutat cu respect, demn să fie onorat prin a fi înconjurat pe jos79; acel loc de pe 
Pământ va fi asemenea unui altar. 

Şi, Subhūti, fiii şi fiicele de familie nobilă care se vor dedica acestor Sutre80, 
care le vor purta în minte, le vor recita şi le vor studia, vor fi umili81, vor fi foarte 
umili! Cu ce rezultat? [n.t. Toate] faptele rele pe care le-au făcut în vieţile 
anterioare şi care i-ar putea duce în stările rele, vor fi anulate din cauza acelei 
umilinţe chiar în această viaţă, şi vor atinge [n.t. ulterior] Trezirea unui Buddha. 

Cu supracunoaşterea mea, Subhūti, îmi amintesc că în trecut, cu mult înainte 
de Tathāgata Dīpaṃkara, Arahatul Perfect Trezit, timp de nenumăraţi eoni, am 
servit atent şi loial optzeci şi patru de miliarde de Buddhaşi, fără ca vreodată să 
mă înstrăinez de ei. Însă grămada de merit acumulată prin a servi atent şi prin a 
le oferi satisfacţii acelor Buddhaşi82, fără ca vreodată să mă mai înstrăinez de ei, 
comparată cu grămada de merit a celor care, în ultima perioadă, în ultima epocă 
[n.t. a Dharmei], în ultimii cinci sute de ani, în vremea prăbuşirii bunei Dharma, 
se vor ocupa chiar de aceste Sutre, le vor purta în minte, le vor recita, le vor 
studia şi le vor dezvălui altora cu toate detaliile, nu se apropie nici de a suta parte, 
nici de a mia parte, nici de a suta mia parte, nici de a zecea milioana parte, nici 
de a suta milioana parte, şi nici de a suta mia milioana parte [n.t. din meritul 
acumulat de cei care se vor ocupa de aceste Sutre]. [n.t. Grămada de merit 
acumulată de mine prin a-i servi pe acei Buddhaşi este infimă prin comparaţie] 
şi nu suportă asemănare cu [n.t. grămada de merit acumulată de o persoană care 
se va ocupa de aceste Sutre în ultima perioadă a Dharmei]. 

Subhūti, dacă ar fi să predau despre cât de mare va fi grămada de merit [n.t. 
deja acumulată] a acelor fii şi fiice de familie bună, şi despre cât de mare va fi 
grămada generată şi acumulată suplimentar [n.t. prin a se ocupa de aceste 
Sutre], fiinţele vor deveni frenetice şi confuze [n.t., vor fi copleşite]. Subhūti, din 
moment ce Tathāgata a predat acest discurs despre Dharma ca inconceptibil, şi 
karma rezultată din el este tot inconceptibilă. 
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Bodhisattvaşii 

Jurămintele unui Bodhisattva 

Subhūti a întrebat: O Divinule, cum trebuie ca cineva să se pornească în 
Vehiculul Bodhisattvaşilor, cum să progreseze, cum să îşi controleze gândurile? 

Divinul Buddha a răspuns: Aici, Subhūti, cineva care s-a pornit pe Calea 
Bodhisattvaşilor trebuie să producă un gând, astfel: „Trebuie să conduc toate 
fiinţele la Nirvana, în acel Tărâm al Nirvanei care nu lasă nimic în urmă; şi totuşi, 
după ce fiinţele au fost conduse la Nirvana, absolut nicio fiinţă nu a fost condusă 
la Nirvana”. Şi de ce? Dacă noţiunea de „fiinţă” ar avea loc83 într-un Bodhisattva, 
el nu ar putea fi numit Fiinţă-[n.t. care merge spre-]Trezire84. La fel şi dacă 
noţiunea de suflet sau de persoană ar avea loc în el (sau în ea). Şi de ce? Cel (sau 
cea) care s-a pornit în Vehiculul Bodhisattvaşilor nu percepe [şi implicit nu aderă 
la] nicio dharma. 

 

Întâlnirea cu Tathāgata Dīpaṃkara 

[Divinul Buddha a continuat:] Ce crezi, Subhūti, există vreo dharma prin care 
Tathāgata85, atunci când era cu Tathāgata Dīpaṃkara, a realizat complet 
suprema, corecta şi perfecta Bodhicitta86? 

Subhūti a răspuns: Nu este nicio dharma prin care Tathāgata, atunci când era 
cu Tathāgata Dīpaṃkara, să fi realizat suprema, corecta şi perfecta Bodhicitta. 

Divinul Buddha a spus: Din acest motiv Tathāgata Dīpaṃkara mi-a prezis: „Tu, 
tinere brahmin, vei fi în viitor un Tathāgata, Arhat Perfect Trezit, cu numele de 
Śakyamuni!” 

 

Trezirea şi dharmele 

[Divinul Buddha a continuat:] Şi de ce? „Tathāgata” este sinonim cu 
„Aseitatea87”. Şi oricine ar spune că „Tathāgata a cunoscut complet suprema, 
corecta şi perfecta [n.t. Bodhicitta sau suprema, corecta şi perfecta] Trezire” ar 
vorbi greşit, ar spune un neadevăr. Şi de ce? [Nu există nicio dharma prin care 
Tathāgata să fi cunoscut complet cea mai profundă, cea mai corectă şi cea mai 
perfectă Trezire. Cât despre dharma88 pe care Tathāgata a cunoscut-o şi a 
demonstrat-o, în ceea ce o priveşte nu există nici adevăr şi nici înşelăciune89.] De 
aceea Tathāgata predă că „toate dharmele sunt dharmele speciale ale lui 
Buddha”. Şi de ce? Subhūti, „toate dharmele” au fost predate de către Tathāgata 
drept non-dharme. În acest sens au fost numite toate dharmele drept dharmele 
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proprii şi speciale ale lui Buddha [, aşa cum un om poate fi înzestrat cu un corp 
imens90.] 

Subhūti a spus: [n.t. Corpul] acelui om despre care Tathāgata a vorbit ca fiind 
„înzestrat cu un corp imens91„ a fost predat de către Tathāgata ca fiind non-
corp92. În acest sens este el numit „corp imens”. 

 

Cum este adevăratul Bodhisattva, cum trebuie să vadă corect 

Divinul Buddha a spus: Aşa este, Subhūti. Cineva care spune93 „Voi conduce 
toate fiinţele la Nirvana” nu trebuie să fie numit(ă) Bodhi-sattva. Şi de ce? 
Subhūti, există vreo dharma numită „Bodhisattva”? 

Subhūti a răspuns: Nu există, O Divinule! 
Divinul Buddha a spus: Un Tathāgata predă că „Toate dharmele sunt lipsite 

de un sine, ele nu au caracteristica de a fi fiinţe vii, ele sunt lipsite de suflet, de 
personalitate94.” [Dacă cineva ar spune „Voi crea tărâmuri-Buddha minunate”], 
tot aşa, nu ar trebui numit(ă) Bodhisattva95. [Şi de ce? „Minunatele tărâmuri-
Buddha” au fost predate de către Tathāgata drept non-minunate non-tărâmuri-
Buddha. În acest sens a vorbit el despre „tărâmuri-Buddha minunate”]. 

Bodhisattva96 care a realizat hotărât că „dharmele sunt lipsite de sine, 
dharmele sunt lipsite de (esenţă), [şi nu sunt de fapt dharme]”, pe acela 
Tathāgata, Arhatul Perfect Trezit, l-a declarat ca fiind un Bodhisattva, o fiinţă 
măreaţă. 

 

Buddhaşii 

Cei cinci ochi ai unui Buddha97 

[n.t. Apoi Divinul Buddha a întrebat:] Ce crezi, Subhūti, ochiul fizic al lui 
Tathāgata există? 

Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, ochiul fizic al lui Tathāgata există. 
Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, ochiul divin, ochiul înţelepciunii, 

ochiul Dharmei şi ochiul de Buddha ale lui Tathāgata există? 
Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, ochiul divin al lui Tathāgata există, şi există 

şi ochiul său al înţelepciunii, şi ochiul său al Dharmei, şi ochiul său de Buddha. 
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O parte din supracunoaşterea unui Buddha98 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, Tathāgata vede [n.t. toate] firele 
de nisip din fluviul Gange? 

Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, da, O Victoriosule! Tathāgata vede [n.t. 
toate] firele de nisip din fluviul Gange. 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, dacă ar fi atât de multe fluvii 
Gange câte fire de nisip sunt în fluviul Gange, şi dacă ar fi atâtea sisteme de lumi 
câte fire de nisip ar fi [n.t. în toate aceste fluvii Gange la un loc], ar fi numeroase 
aceste sisteme de lumi? 

Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, ar fi foarte multe sisteme de lumi! 
Divinul Buddha a spus: Tuturor fiinţelor care ar exista în toate acele sisteme 

de lumi le-aş cunoaşte [n.t. simultan], în înţelepciunea mea, feluritele tendinţe 
de gândire99. Şi de ce? „Tendinţele de gândire” au fost predate de către 
Tathāgata ca non-tendinţe. În acest sens sunt ele numite „tendinţe de gândire”. 
Şi de ce? Gândurile trecute nu se pot găsi100, gândurile viitoare nu se pot găsi, 
gândurile prezente nu se pot găsi. 

 

Nici măcar meritul imens nu este real 

[n.t. Apoi Divinul Buddha a întrebat:] Ce crezi, Subhūti, dacă un fiu sau fiică 
ar umple acest sistem de un miliard de lumi cu cele şapte lucruri preţioase şi apoi 
l-ar oferi în dar Tathagataşilor, Arhaţii Perfect Treziţi, din această cauză ar genera 
şi ar acumula o mare grămadă de merit? 

Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, ar genera şi ar acumula, O Victoriosule! 
Divinul Buddha a spus: Aşa este, Subhūti. Din această cauză fiul sau fiica de 

familie bună ar genera o mare grămadă de merit, nemăsurabilă şi incalculabilă. 
Însă dacă, pe de altă parte, ar exista un asemenea lucru precum o grămadă de 
merit, Tathāgata nu ar fi vorbit despre o „grămadă de merit”101. 

 

Corpul fizic al unui Buddha 

[n.t. Apoi Divinul Buddha a întrebat:] Ce crezi, Subhūti, Tathāgata poate fi 
văzut prin intermediul perfecţiunii corpului său de formă? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule. Tathāgata nu poate fi văzut prin 
intermediul perfecţiunii corpul său de formă102. Şi de ce? „Perfecţiunea corpului 
său de formă”, pe aceasta Tathāgata a predat-o ca non-perfecţiune. În acest sens 
este numită „perfecţiunea corpului său de formă”. 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, Tathāgata poate fi văzut prin 
posesia semnelor sale103? 
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Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! Şi de ce? Pentru că această posesie 
a semnelor pe care a predat-o Tathagata a fost predată de către Tathāgata ca 
fiind non-posesie a non-semnelor104. În acest sens este numită „posesie a 
semnelor”. 

 

Adevărul despre Dharma şi fiinţe 

Divinul Buddha a întrebat: Ce crezi, Subhūti, i se pare lui Tathāgata că 
„Dharma a fost expusă de către mine”? Subhūti, oricine ar spune „Tathāgata a 
expus Dharma” ar vorbi greşit, m-ar prezenta într-o lumină falsă, ar denatura 
prin a apuca105 ceea ce nu există. Şi de ce? Nu se poate găsi nicio dharma106 care 
să fie „demonstrare (sau expunere) a Dharmei”. 

Subhūti a întrebat: O Divinule, în viitor, în ultima perioadă, în ultima epocă, 
în ultimii cinci sute de ani, în vremea prăbuşirii bunei Dharma, vor fi fiinţe care, 
auzind asemenea dharme107, vor avea încredere completă? 

Divinul Buddha a răspuns: Ele, Subhūti, nu sunt nici fiinţe şi nici non-fiinţe. Şi 
de ce? „Fiinţe”: Subhūti, Tathāgata a predat că toate sunt non-fiinţe. În acest 
sens a vorbit el despre „fiinţe”. 

 

Adevărul despre Trezire 

[n.t. Apoi Divinul Buddha a întrebat:] Ce crezi, Subhūti, există vreo dharma 
prin care Tathāgata să fi cunoscut cea mai profundă, corectă şi perfectă Trezire? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! Nu există nicio dharma prin care 
Tathāgata să fi cunoscut suprema, corecta şi perfecta Trezire. 

Divinul Buddha a spus: Aşa este, Subhūti. Nu există nici cea mai măruntă (anu 
în sanscrită) dharma, care să fie găsită sau la care să se ajungă108. De aceea este 
numită „suprema (anuttara în sanscrită), corecta şi perfecta Trezire109”. 

Mai mult, Subhūti, ea este perfect uniformă (sama în sanscrită), în ea nimic 
nu variază şi nu diferă (viśama). De aceea este numită „Trezirea supremă, corectă 
(samyak în sanscrită) şi perfectă (sam în sanscrită)110”. Perfect uniformă prin 
absenţa sinelui, a fiinţei, a sufletului, a persoanei, Trezirea supremă, corectă şi 
perfectă este cunoscută complet drept rezultatul practicii tuturor dharmelor 
virtuoase111. „Dharme virtuoase”: Subhūti, ele au fost predate drept non-dharme 
de către Tathāgata. În acest sens sunt ele numite „dharme virtuoase”. 
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Despre meritul acumulat prin Prajñāpāramitā Sutra 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Şi din nou, Subhūti, dacă o femeie sau un 
bărbat ar aduna la un loc cele şapte lucruri preţioase, într-o grămadă mare cât 
toţi munţii Sumeru dintr-un sistem de un miliard de lumi la un loc, şi le-ar oferi 
în dar; şi dacă, pe de altă parte, un fiu sau o fiică de familie bună s-ar ocupa, din 
această Prajñāpāramitā, din acest discurs despre Dharma, chiar şi de un singur 
verset de patru rânduri, şi dacă l-ar expune şi l-ar explica altora atunci, prin 
comparaţie, meritul acumulat [n.t. prin adunarea şi oferirea lucrurilor preţioase] 
nu ar reprezenta măcar a suta parte [n.t. din meritul acumulat prin expunerea şi 
explicarea chiar şi a unui singur verset de patru rânduri din această Sutra], nici a 
mia parte, nici a milioana parte, nici a miliarda parte, nici a mia milioana miliarda 
parte, [n.t. pe scurt] nu ar exista nicio comparaţie între ele. 

 

Despre fiinţe 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Ce crezi, Subhūti, i se pare lui Tathāgata că 
„fiinţele au fost eliberate de către mine”? Nu aşa trebuie să vezi, Subhūti! Şi de 
ce? Nu există nicio fiinţă, pe care Tathāgataşii a să o fi eliberat112. Dacă ar exista 
vreo fiinţă pe care Tathāgata să o fi eliberat113, atunci în Tathāgata ar fi avut loc 
apucarea unui sine, a unei fiinţe, a unui suflet, a unei persoane. „Apucarea unui 
sine”, Subhūti, a fost predată de către Tathāgata drept non-apucare. Şi totuşi 
oamenii obişnuiţi şi proşti au apucat [n.t. un sine, sau o fiinţă, sau un suflet, sau 
o persoană]. „Oamenii obişnuiţi şi proşti” au fost predaţi de către Tathāgata ca 
fiind de fapt non-oameni114. În acest sens sunt numiţi „oameni obişnuiţi şi 
proşti”. 

 

Adevărata natură a unui Buddha 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Ce crezi, Subhūti, Tathāgata trebuie să fie 
văzut prin posesia semnelor sale? 

Subhūti a răspuns: Nu, deloc, O Divinule! 
Divinul Buddha a spus: Subhūti, dacă Tathāgata ar putea fi recunoscut prin 

posesia semnelor sale, atunci şi un Monarh Universal ar fi un Tathāgata115. 
Aşadar, Tathāgata nu trebuie văzut prin posesia semnelor sale. 

Subhūti a spus apoi: O Divinule, aşa cum înţeleg eu învăţătura lui Buddha, 
Tathāgata nu trebuie să fie văzut prin posesia semnelor sale. 

În continuare, Divinul Buddha a predat prin următoarele versete: 
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„Cei care [n.t. cred că] mă văd prin corpul meu de formă, 
Şi cei care mă urmează după voce 
Sunt angajaţi în eforturi greşite, 
Pe mine acei oameni nu mă văd. 
 
Din Dharma116 trebuie Buddhaşii văzuţi, 
Din Corpurile-Dharma117 vine îndrumarea lor. 
Adevărata natură a Dharmei118 nu poate fi discernută, 
Şi nimeni nu poate fi conştient de ea ca obiect119.” 
 

Despre suferinţă şi Trezire 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Ce crezi, Subhūti, Trezirea supremă, corectă 
şi perfectă a fost cunoscută complet de către Tathāgata prin a poseda 
semnele120? Nu aşa trebuie să vezi, Subhūti! Şi de ce? Deoarece, cu siguranţă, 
Tathāgata nu a putut cunoaşte Trezirea supremă, corectă şi perfectă, prin a avea 
semnele. Şi nici nu ar trebui să îţi spună cineva, Subhūti, „cei care s-au pornit în 
Vehiculul Bodhisattvaşilor au conceput distrugerea vreunei dharme121, sau 
anihilarea ei”. Nu aşa trebuie să vezi, Subhūti! Cei care s-au pornit pe Calea 
Bodhisattvaşilor nu au conceput122 distrugerea vreunei dharme, şi nici anihilarea 
ei. 

 

Despre merit 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Şi din nou, Subhūti, dacă un fiu sau o fiică 
de familie bună a umplut cu cele şapte lucruri preţioase un număr de sisteme de 
lumi egal cu numărul de fire de nisip din Gange, şi le-a oferit în dar Tathāgataşilor, 
Arhaţii Perfect Treziţi, şi dacă pe de altă parte un Bodhisattva ar obţine (sau ar 
realiza) acceptarea răbdătoare a faptului că dharmele nu sunt nimic în ele 
însele123 şi că nu sunt produse124, atunci acesta din urmă, din această cauză, ar 
obţine o grămadă cu mult mai mare de merit, nemăsurabilă şi incalculabilă. Mai 
mult, Subhūti, un Bodhisattva nu trebuie să obţină o grămadă de merit125. 

Subhūti a spus: Cu siguranţă, O Divinule, Bodhisattva trebuie să obţină o 
grămadă de merit, nu-i aşa? 

Divinul Buddha a spus: „Să obţină” dar nu „să prindă126”. În acest sens se 
spune „să obţină”127. 

Oricine spune că Tathāgata pleacă sau vine, stă în picioare, stă aşezat sau stă 
culcat, nu înţelege sensul învăţăturilor mele128. De ce? „Tathāgata” este numit 
cineva care nu a mers (sau nu a plecat) nicăieri, şi care nu a venit de nicăieri129. 
În acest sens i se spune „Tathāgata, Arhatul Perfect Trezit”. 
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Vederea corectă 

Lumea materială 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Şi din nou, Subhūti, dacă un fiu sau o fiică 
de familie nobilă ar măcina un număr de sisteme de lumi egal cu numărul de fire 
de praf din acest sistem de 1 miliard de lumi130, [dacă le-ar măcina] extrem de fin 
pentru că ar avea o vigoare inimaginabilă, şi dacă le-ar reduce la nivelul unei 
grămezi de bucăţele infime, mai mici decât atomii, ce crezi, Subhūti, acel număr 
de bucăţele infime ar fi enorm? 

Subhūti a răspuns: Da, O Divinule, da, O Victoriosule! Numărul de bucăţele 
infime ar fi absolut enorm! Şi de ce? Dacă, O Divinule, ar exista131 o grămadă 
enormă de bucăţele infime, atunci Victoriosul nu ar numi-o „grămadă enormă 
de bucăţele infime”. Şi de ce? Ceea ce a fost predat de către Tathāgata drept 
„grămadă enormă de bucăţele infime”, a fost predată de către Tathāgata drept 
„non-grămadă”. În acest sens este numită „grămadă enormă de bucăţele 
infime”132. 

Iar ceea ce Tathāgata a predat drept „sistem de un miliard de lumi”, 
Tathāgata l-a predat ca fiind non-sistem. În acest sens este numit „sistem de un 
miliard de lumi”. Şi de ce? Dacă, O Divinule, ar fi existat133 vreun sistem de lumi, 
atunci acesta ar fi fost un caz de apucare a unui obiect, iar ceea ce a fost predată 
drept „apucare a unui obiect” a fost predată de către Tathāgata drept non-
apucare134. În acest sens este numită „apucare a unui obiect”. 

De asemenea, Subhūti, acea „apucare a unui obiect” este [numai] o chestiune 
de convenţie de exprimare, o expresie verbală fără niciun conţinut real135. Nu 
este nici o dharma şi nici o non-dharma. Şi totuşi oamenii obişnuiţi, ignoranţi, au 
apucat-o cu entuziasm. 

 

Dharmele în general 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Şi de ce? Ar spune adevărul cineva care ar 
spune că vederea136 unui sine, a unei fiinţe, a unui suflet sau a unei persoane a 
fost predată de către Tathāgata? 

Subhūti a răspuns: Nu, O Divinule, deloc, O Victoriosule! Acea persoană nu ar 
vorbi corect! Şi de ce? Ceea ce a fost predat de către Tathāgata drept „vedere a 
unui sine” a fost predat de către Tathāgata drept non-vedere137. În acest sens 
este numită „vedere a unui sine”. 

Divinul Buddha a spus: Exact aşa trebuie să cunoască toate dharmele, să vadă 
toate dharmele şi să se implice în dharme cineva care s-a pornit pe Calea 
Bodhisattvaşilor. Trebuie să le cunoască, să le vadă şi să se implice în ele în aşa 
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fel încât să nu genereze nicio percepţie a vreunei dharme. Şi de ce? „Percepţia 
unei dharme”: Subhūti, ea a fost predată de către Tathāgata ca non-percepţie138. 
În acest sens este numită „percepţia unei dharme”. 

 

Dezvăluirea corectă şi meritul ei incalculabil 

[n.t. Divinul Buddha a continuat:] Şi în sfârşit, Subhūti, dacă un Bodhisattva, 
o măreaţă fiinţă, ar umple cu cele şapte lucruri preţioase un număr incalculabil 
şi nemăsurabil de sisteme de lumi, şi le-ar oferi în dar Tathāgataşilor, Arhaţii 
perfect Treziţi, şi dacă pe de altă parte un fiu sau o fiică de familie nobilă ar lua 
din această Prajñāpāramitā, din acest discurs despre Dharma, chiar şi un singur 
verset de patru rânduri şi l-ar purta în minte, l-ar demonstra, l-ar recita, l-ar 
studia şi l-ar lămuri altora cu toate detaliile atunci, din această cauză, a doua 
persoană139 ar acumula o grămadă cu mult mai mare de merit, nemăsurabilă şi 
incalculabilă. Şi cum l-ar explica, cum l-ar dezvălui? În aşa fel încât să nici nu îl 
explice şi nici să nu îl dezvăluie140. În acest sens se spune „ar explica, ar dezvălui”. 

 

Despre condiţionat 

[Atunci, Divinul Buddha a rostit următorul verset:] 
 
„Precum stelele, o greşeală a vederii, o lampă, 
Un spectacol fals, picăturile de rouă, un clăbuc, 
Un vis, un fulger sau un nor, 
Aşa trebuie să fie văzut ceea ce este condiţionat.”141 
 

Încheiere 

Astfel a vorbit Divinul Buddha. Fermecaţi de încântare, Venerabilul Subhūti, 
călugării şi călugăriţele, laicii şi laicele, Bodhisattvaşii, şi întreaga lume cu zeii, 
oamenii, semizeii şi Gandharva-şii săi, s-au bucurat de învăţătura Divinului. 
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Note explicative 

1 Prajñā pāramitā. 
2 Jetavana este numele unui crâng de lângă oraşul Śrāvastī. Negustorul 

Anāthapiṇḍika a cumpărat acest crâng (sau parc) chiar dacă preţul cerut de 
vânzător a fost exorbitant, şi a construit un mare sălaş pentru Divinul Buddha şi 
pentru Sangha, un complex care avea toate dotările posibile pentru acea vreme. 
Rămăşiţele construcţiilor se pot vedea şi acum, ele fiind în prezent monumente. 
În acest loc Divinul Buddha a ţinut numeroase discursuri (sau învăţături). 

3 Aşa cum am explicat şi în alte traduceri, Divinul Buddha făcea acest lucru, 
printre altele, şi pentru a permite fiinţelor să acumuleze imens de multe merite. 
Până şi un simplu bob de fasole oferit unui Buddha a avut efectul de a obţine o 
renaştere ca rege al unei mari părţi din Univers. Aceasta nu era cerşetorie aşa 
cum o ştim acum, ci o activitate modestă efectuată din compasiune. Prin aceasta, 
nenumărate fiinţe au obţinut merite imense, direct şi indirect, şi în foarte multe 
cazuri chiar şi Eliberarea. 

4 S-a îmbrăcat cu alte haine, pentru a ţine un discurs din Dharma. 
5 Un Buddha este mereu perfect conştient, nu doar uneori. Aici Sutra se 

referă la adoptarea de către Buddha Śakyamuni a posturii asemănătoare posturii 
de meditaţie în care este reprezentat deseori. 

6 Aşa cum se înconjoară şi o Stupa, mergând în sensul acelor de ceasornic, 
adică avându-l pe Divinul Buddha (sau Stupa) mereu în partea dreaptă. 

7 Sau de familie bună. Termen care îi desemnează pe cei care urmează corect 
Dharma, indiferent de familia umană. 

8 Sau mintea. 
9 Sau „vă”, deoarece Divinul Buddha se adresează întregii adunări. 
10 În ceea ce priveşte acest subiect. 
11 Aici Divinul Buddha a inclus oamenii, animalele, fantomele, zeii în toate 

stările de meditaţie, semizeii şi fiinţele din infernuri, deci absolut toate felurile 
imaginabile de fiinţe. 

12 Adică la încetarea completă dharmelor. 
13 Bodhisattva: fiinţă (sattva) care merge către Trezire (bodhi). 
14 Sau de transmigrant. 
15 Atunci când manifestă generozitatea. 
16 Adică nu trebuie să fie sprijinit pe nicio dharma, de niciun fel, nu trebuie să 

considere nimic drept real, nu trebuie să aibă nicio percepţie de niciun fel. 
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17 Acestea sunt cele şase obiecte ale celor şase simţuri (văz, auz, miros, gust, 

pipăit şi minte). Sunetele sunt obiecte ale auzului, aromele ale mirosului, şi aşa 
mai departe. 

18 Conceptul de „semn” este tratat în detaliu în „Prajñāpāramitā Sutra în 
8.000 de versete”, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această 
traducere. 

19 Sau cantitatea. 
20 Adică să nu ofere daruri considerând că „eu ofer”, „eu ofer daruri”, „eu 

ofer daruri fiinţelor”, „eu acumulez merit”, „eu fac asta”, sau având vreo noţiune 
de „eu”, „oferire”, „daruri”, „fiinţe”, „acumulare”, „merit”, etc.; cu atât mai mult, 
să nu considere că aceste idei ar fi reale sau că ar reprezenta sau ar fi echivalentul 
ceva real. „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete” explică pe larg aceste 
aspecte. 

21 Tathāgata nu este în agregate, nu este în cele treizeci şi două de semne ale 
unei fiinţe extraordinare, nu este în nicio dharma. A vedea corpul de formă (fizic) 
nu înseamnă a-l vedea pe Tathāgata. 

22 Deşi Divinul Buddha a descris cu scop pedagogic cele treizeci şi două de 
semne ale unei fiinţe extraordinare, acest lucru a fost făcut în contextul 
ignoranţei fiinţelor, al percepţiei fiinţelor. În Realitate (şi acesta este punctul de 
vedere din care se vorbeşte în Sutrele Prajñāpāramitā) nu există nici „a avea” şi 
nici „semne”, acestea sunt doar suprapunere, imaginare, percepţie, care este 
pur imaginară la rândul ei. Folosind un limbaj afirmativ, se poate spune că 
posesia este de fapt non-posesie, şi semnele sunt de fapt non-semne. Folosind 
un limbaj neafirmativ, semnele şi posesia lor nu există de fapt. Puteţi citi 
introducerea mea la „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete” pentru o 
explicaţie mai amănunţită. 

23 Este o vedere complet greşită, este vederea a ceva ce nu există, în acest 
caz semne. 

24 Tathāgata nu are niciun semn caracteristic, sau altfel spus „semnul” său 
este „absenţa oricăror semne”. De fapt, nicio dharma nu are niciun semn, iar 
această realizare duce la vederea Tathāgataşilor, adică la sesizarea lor în mod 
direct, fără intermediul dharmelor. Neţinând de dharme, această „vedere” este 
imposibil de descris. 

25 Pe vremea Divinului Buddha, Dharma era complet accesibilă, şi se putea 
auzi direct de la un Buddha. În următorii cinci sute de ani, ea era ca „smântâna 
proaspătă”, uşor de înţeles, învăţăturile greşite şi şcolile formate în jurul unor 
idei parţiale fiind foarte puţin influente. Apoi, în următorii două mii de ani, 
Dharma a fost tot mai greu accesibilă, fiind acoperită de învăţături greşite, care 
erau preferate în locul învăţăturilor lui însuşi Buddha. Apoi, o perioadă (în care 
ne aflăm), Dharma va fi înlocuită treptat de „ceva ca Dharma” dar fără esenţa ei, 
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cu învăţături trunchiate inspirate din Dharma însă cărora le lipseşte tocmai 
esenţa, adică partea despre renunţare, despre cele Patru Adevăruri Nobile, 
despre Nobila Cale Octuplă, despre cauză şi efect, despre Lipsa Semnelor, despre 
Vacuitate, despre Absenţa Scopurilor, despre Apariţia Dependentă, care este de 
fapt non-apariţie, despre perfecţiunile transcendente, etc. Apoi, după această 
perioadă confuză, Dharma se va pierde cu totul, şi chiar dacă unele texte poate 
vor mai exista, nimeni sau aproape nimeni dintre oamenii care vor trăi atunci nu 
le va mai înţelege. Această etapă este etapa finală a Dharmei în această lume. 
Următorul Buddha, Maitreya, o va face cunoscută din nou, însă acest lucru se va 
întâmpla peste un interval de timp de ordinul milioanelor de ani. 

26 Această expresie semnifică: „Este foarte trist (sau foarte rău), şi de aceea 
nu este ceva de spus!” 

27 Adică absolut toate procesele perceptive vor fi complet încetate. Pentru a 
înţelege „ce rămâne” după această încetare vă invit să citiţi Tathāgatagarbha 
Sutra, pe care o puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această traducere. 

28 Toate acestea sunt simple idei, sunt imaginare, nu sunt reale. Vederea lor, 
agăţarea de ele, este ignoranţa, nu Trezirea. 

29 Plută care să îi ducă la malul oceanului Samsarei, adică să îi ajute să se 
Elibereze, să se Trezească. 

30 Această afirmaţie poate fi înţeleasă mai bine citind Tathāgatagarbha Sutra. 
31 Se referă la o galaxie. Vezi „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”. 
32 Aceste şapte lucruri preţioase sunt descrise în Sutra Lotusului: aur, argint, 

lapis lazuli, cochilii marine rare, agat, perle şi cornalină. Pe atunci, acestea erau 
considerate de către indieni ca fiind cele mai preţioase obiecte şi substanţe, iar 
Divinul Buddha le-a acceptat tradiţia. De exemplu, o fiinţă care îi oferea ceea ce 
considera că este cel mai valoros posibil acumula foarte mult merit, în special 
datorită motivaţiei şi efortului de a oferi ceva foarte valoros, şi chiar dacă acel 
obiect sau acea substanţă este de fapt inexistentă în realitate, nu are nicio 
valoare intrinsecă, şi bineînţeles nicio valoare specială pentru un Buddha. 

33 Sau: „grămadă de merit” este numai idei sau cuvinte, şi nimic altceva – 
adică nu este reală şi nu are niciun substrat real, este pură imaginare, doar vorbe 
goale şi nimic mai mult. Acest comentariu este valabil pentru toate afirmaţiile 
similare din continuare. 

34 Sloka în sanscrită. 
35 Trezirea supremă a Buddhaşilor a apărut din prajñāpāramitā, care este 

indicată şi în această Sutra. De aceea, meritul acumulat prin a răspândi 
învăţăturile despre perfecţiunea înţelepciunii-cunoaştere este imens. 

36 Buddha, Tathāgata, Arhat Complet Trezit: acestea sunt expresii sinonime. 
Aici Divinul Buddha spune că a explica şi lămuri altcuiva un verset din această 
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Sutra este cauză pentru dezvăluirea Trezirii perfecte a Buddhaşilor, adică este 
cauză pentru apariţia Buddhaşilor. 

37 Sotāpanna în sanscrită. 
38 Îi vine ideea că, crede că, consideră că, are gândul cum că. 
39 Efectul intrării în curent, adică stadiul de Intrare-în-Curent. Aici Calea este 

asemuită unui curent de apă care duce la Nirvana, şi cineva care intră în acest 
curent este pe drumul către Nirvana. Este prima realizare pe Calea către 
Buddhaitate, şi este cel mai adesea descrisă prin expresia „orice apare va 
dispărea inevitabil”. Această realizare este net superioară obţinerii oricărui tip 
de naştere în Samsara, chiar şi celei de zeu conducător al Universului 
(Dhammapada, 178). 

40 O fiinţă este numită astfel deoarece a avut prima întrezărire a absenţei 
realităţii dharmelor, este în prima etapă a Căii care duce la Eliberare, la realizarea 
Realităţii. Un Intrător-în-Curent a realizat că tot ceea ce apare va înceta 
inevitabil, şi de aceea nu mai are ataşare faţă de dharme şi nu mai consideră că 
„eu sunt asta”, orice ar fi „asta” (corp, minte, sine, etc.). 

41 Sakadāgāmin în sanscrită. A doua realizare pe Calea către Buddhaitate. O 
asemenea fiinţă se mai întoarce o singură dată în Samsara înainte de a deveni 
Arhat. 

42 Aici acea dharma ar trebui să fie o fiinţă, sau o persoană, sau un suflet, sau 
un practicant, sau ceva similar, însă aşa ceva nu există în realitate. Deşi în mod 
convenţional, cu scop pedagogic, se vorbeşte despre o fiinţă care a atins un 
stadiu, de fapt nici fiinţa şi nici stadiul nu există în realitate. 

43 Anāgāmi în sanscrită. Acest stadiu înseamă că starea de Arhat va fi atinsă 
în Locurile Pure (Śuddhāvāsa în sanscrită) cum ar fi paradisul Akaniṣṭha. 

44 Cel demn de ofrande. Eliberat. Şi un Buddha este considerat un Arhat, însă 
unul „perfect Trezit”. Deşi este şi ea măreaţă şi foarte dezirabilă, Eliberarea nu 
este echivalentă cu Trezirea perfectă, ci este o realizare temporară, incompletă 
şi inferioară Trezirii ca Buddha. 

45 Starea de Arhat. 
46 Sau: nu există nicio dharma, şi în particular niciuna care să fie numită 

„Arhat”. 
47 Pentru a înţelege această frază este necesar să înţelegem că „el” nu se 

referă la nicio dharma, şi în niciun caz la un individ. Tathāgatagarbha Sutra şi 
„Eliberarea de la sine prin vederea cu goala conştienţă” a lui Ārya 
Padmasambhava, pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină web cu această Sutra, 
vă pot ajuta să înţelegeţi la ce se referă acest „el” din acest context, şi bineînţeles 
din altele similare. 

48 O concepere, o imaginare, o percepere, o suprapunere. 
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49 Aici lipsa lăcomiei nu înseamnă o simplă cumpătare, ci faptul că Subhūti nu 

vede nimic ca fiind demn de dorit sau demn de obţinut, şi de aceea sălăşluieşte 
atât de profund în Pace. 

50 Din nou, este foarte important să înţelegem la ce se referă acest „eu” din 
frază, pentru a înţelege sensul afirmaţiei din Sutra, şi de ce o frază ca „eu spun 
că eu nu văd niciun eu”, în care „eu” apare de trei ori, nu este un paradox şi nici 
nu conţine vreo contradicţie. 

51 A sălăşlui în Pace nu înseamnă a sălăşlui undeva. Dimpotrivă, a nu sălăşlui 
nicăieri înseamnă „a sălăşlui în Pace”. Indicarea cu ajutorul conceptelor a ceea 
ce este transcendent şi inconceptibil nu se poate face decât într-un astfel de 
mod. 

52 Vreo învăţătură, vreo informaţie, vreo idee, vreo practică, etc. 
53 Aici Divinul Buddha se referă la el însuşi. 
54 În realitate nu se predă nimic, nu se învaţă nimic, nu se explică nimic, nu se 

profeţeşte nimic. Toate acestea sunt simple imaginări ireale, şi nimic în plus. 
Exprimarea are loc în cadrul imaginării, folosind termenii imaginării, şi asta nu o 
face reală. Lucrările lui Ārya Nāgārjuna pe care le puteţi găsi pe aceeaşi pagină 
web cu această traducere vă pot ajuta să înţelegeţi mai bine acest subiect. 

55 Buddha care i-a profeţit viitorului Buddha Śakyamuni (cel care vorbeşte în 
Sutra) faptul că va deveni un Buddha, că va purta numele de Śakyamuni, etc. Pe 
atunci, viitorul Buddha Śakyamuni tocmai devenise un Bodhisattva ireversibil, 
adică atinsese al optulea bhūmi de pe Calea Bodhisattvaşilor, era născut ca 
brahman şi era numit Sumedha. Aceste evenimente au avut loc acum multe ere 
cosmice. 

56 Ar spune neadevăruri, ar lua drept real ceea ce nu este real, ar vorbi despre 
ceea ce este cel mult imaginare, iluzie. 

57 Ca orice dharme, minunăţiile sau frumuseţile sunt numai imaginare. O 
frumuseţe nu este de fapt o frumuseţe la modul real, ci este numai concepere 
ireală. Cu acest sens este folosit termenul de non-minunăţie, şi nu cu rol de 
antonim la minunăţie (cum ar fi ceva urât sau ceva ce nu este spectaculos). 

58 De ceva văzut cu ochii, de vreun obiect al vederii. 
59 În comentariul următor este explicat la ce se referă în acest context 

termenul de „non-corp”. 
60 Adică, nici măcar dacă este atât de mare în aparenţă, totuşi nu este nici 

corp şi nici ceva opus corpului, şi nici altceva decât corpul, ci este cel mult 
descriptibil ca absenţă atât a unui corp cât şi a ceva ce nu este corp. Este foarte 
importantă înţelegerea acestui aparent paradox din exprimare, deoarece el 
indică tocmai Realitatea. Este la fel ca şi cu Nirvana care este dincolo de Samsara 
şi de Nirvana. 

61 Din această Sutra. 
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62 Acestea sunt cele trei tipuri de naşteri superioare, cu suferinţe mai puţin 

intense, şi în care o fiinţă este capabilă să urmeze Dharma: zei, semizei şi oameni. 
63 „Înţelepciune-cunoaştere transcendentă perfectă asemenea diamantului, 

tunetului şi fulgerului”, sau „Vajra-prajñā-pāramitā” în sanscrită. 
64 Transcendenţa, realizarea Realităţii, include şi realizarea faptului că nu 

există nici aceste două categorii, „lumesc” şi „transcendent”. 
65 Vreo învăţătură, vreo înţelepciune transcendentă, sau orice altceva. 
66 Aceste treizeci şi două de semne ale corpului de formă (fizic-energetic) sunt 

specifice numai Buddhaşilor şi Regilor Universali, cu diferenţa că la Regii 
Universali sunt mult mai puţin vizibile. Ele sunt enumerate în Lakkhaṇa Sutta: 
tălpi plate, având semnele unor roţi cu o mie de spiţe, degete lungi şi fine, 
patruzeci de dinţi albi, netezi şi apropiaţi între ei, etc. 

67 A renunţa la toate bunurile este o acţiune virtuoasă, pentru că acele bunuri 
sunt dăruite (aşadar este implicată şi generozitatea), şi pentru că persoana care 
renunţă încearcă să reteze sau chiar retează ataşarea faţă de ele. Spre exemplu, 
a deveni călugăr buddhist implică renunţarea la toate bunurile, mai puţin la 2-3 
robe, 1-4 boluri pentru cerşit mâncare, şi în unele tradiţii la câteva alte obiecte 
folosite în anumite ritualuri. În această Sutra renunţarea la bunuri se referă 
preponderent la a le dărui. 

68 Cei care vor începe să vadă corect, cei care vor înţelege corect. 
69 Adică percepţia corectă este absenţa tuturor percepţiilor sau, în alţi 

termeni, vederea corectă este absenţa tuturor vederilor. Nici percepţiile corecte 
şi nici cele greşite nu există în realitate, aşa cum explică şi Ārya Padmasambhava 
în „Eliberarea de la sine […]” menţionată în notele anterioare. 

70 În plus, au „văzut” irealitatea percepţiilor şi au explicat-o fiinţelor. În acest 
context, percepţiile, ideile, noţiunile, imaginările, suprapunerile, vederile, 
conceperile, sunt toate sinonime. 

71 Sūtrele despre prajñāpāramitā, perfecţiunea înţelepciunii. 
72 Divinul Buddha a povestit această întâmplare dintr-o viaţă anterioară: un 

rege peste Kalinga i-a tăiat mâinile şi picioarele, din furie şi din invidie, şi pentru 
a-i testa răbdarea. Regele a avut un destin tragic, fiind renăscut în scurt timp în 
infernul cel mai teribil, numit Avīci. Totuşi, Bodhisattva care urma să devină 
Buddha Śakyamuni i-a promis regelui că, după ce devine Buddha, el va fi prima 
fiinţă pe care o va ajuta să se Elibereze. Multe ere mai târziu, acel Bodhisattva a 
devenit Buddha Śakyamuni, iar fostul rege îşi încheiase şederea în infern şi era 
acum un ascet, mai precis unul dintre discipolii prinţului Gautama Siddhartha 
atunci când practica ascetismul. După ce prinţul a devenit Buddha Perfect Trezit, 
prima persoană pe care a ajutat-o să se Elibereze a fost chiar acest discipol, pe 
atunci numit Ajnata Kaundinya. El a fost primul Arhat eliberat prin ajutorul 
Divinului Buddha, fiind parte a grupului de cinci asceţi care au auzit primii 
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Discursurile lui Buddha despre suferinţă şi despre non-sine, pe care le puteţi găsi 
pe aceeaşi pagină web cu această traducere. 

73 Perfecţiunea răbdării constă în faptul că nu este nimic perceput drept 
suferinţă, deoarece nicio dharma nu există în realitate. Nici regele, nici intenţia 
lui rea, nici înţeleptul şi nici acţiunea de a tăia carnea de pe oasele corpului 
înţeleptului, niciuna nu este reală. Aşadar, răbdarea perfectă nu este capacitatea 
de a îndura suferinţa ci este absenţa percepţiei dharmelor, inclusiv absenţa 
percepţiei unui sine şi respectiv a suferinţei. În acest fel, pare că suferinţa este 
îndurată, dar de fapt nici măcar nu este percepută. De aceea, într-o asemenea 
fiinţă nu există nicio cauză pentru apariţia relei voinţe, a furiei, etc. 

74 Trebuie să o dorească, să o păstreze în minte neîntrerupt şi să facă toate 
eforturile viguroase pentru a o atinge. 

75 Ar face cel puţin o copie a Sutrei. Această activitate are multe beneficii: în 
timpul scrierii, persoana respectivă o repetă şi o analizează, iar rezultatul final 
sunt una sau mai multe copii fidele care pot fi păstrate (pentru a păstra Dharma 
cât mai mult timp în această lume) şi respectiv pot fi dăruite altor fiinţe, pentru 
ca şi ele să beneficieze de Dharma şi să aibă posiblitatea să facă acelaşi lucru. 

76 Calea Bodhisattvaşilor, Mahayana, Calea către Buddhaitate. 
77 Jurămintele care se depun atunci când cineva intră pe Calea 

Bodhisattvaşilor. Aici textul se referă la o fiinţă care a depus aceste jurăminte în 
acea viaţă, sau cel puţin o dată într-o viaţă anterioară, şi fără ca acestea să fi fost 
piedute între timp prin încălcarea lor flagrantă. 

78 Aceeaşi idee se regăseşte şi în „Prajñāpāramitā Sutra în opt mii de versete”: 
o fiinţă care nu are suficiente merite acumulate în trecut nu se poate nici măcar 
întâlni cu Sūtrele Prajñāpāramitā, şi cu atât mai mult nu le poate crede, înţelege, 
studia, etc. Aceasta înseamnă că noi, cititorii acestor Sutre, avem acumulată o 
mare cantitate de merit şi de înţelepciune, şi că avem responsabilitatea sporirii 
şi utilizării ei în mod corect. 

79 La fel ca înconjurarea unui Buddha sau a unei Stupe. 
80 Sutrele Prajñāpāramitā, din care puteţi găsi încă trei versiuni pe pagina web 

pe care găsiţi şi această traducere. 
81 Nu vor fi deloc îngâmfaţi. În alte variante de traducere: vor fi dispreţuiţi şi 

prigoniţi pentru că răspândesc învăţăturile despre prajñāpāramitā, pentru că 
recită sau pentru că practică această Sutra, sau celelalte despre prajñāpāramitā; 
iar prin a fi prigoniţi în timp ce se ocupă de aceste Sutre, faptele rele din trecut 
le vor fi curăţate. 

82 A le oferi mâncare, haine, cazare, mănăstiri, temple, stupe, parfumuri, 
ghirlande, nestemate, etc. şi a-i servi prin a face ceea ce solicită, de exemplu a 
aduce apă, a vorbi cu cineva, a invita pe cineva, etc. Aceste activităţi duc la 
acumularea unei cantităţi imense de merit. 
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83 Dacă ar avea percepţia unei sau unor fiinţe, dacă ar gândi, imagina, 

concepe sau percepe „fiinţe”. 
84 Bodhi-sattva. Trezire-fiinţă. Fiinţă (care merge spre) Trezire. 
85 Aici Divinul Buddha se referă la sine însuşi, pe vremea când era un 

Bodhisattva ireversibil. După cum puteţi vedea, „sine însuşi” nu are nicio 
legătură cu nicio dharma şi în particular cu niciun „sine”. 

86 Realizarea completă a non-apariţiei dharmelor este numită „Bodhicitta 
supremă” şi reprezintă atingerea celui de-al optulea nivel (sau bhūmi) de 
Bodhisattva, stadiul ireversibil, din care îndepărtarea de Trezirea supremă este 
imposibilă. Odată cu intrarea unui Bodhisattva în stadiul ireversibil, un Buddha 
poate vedea şi descrie clar momentul şi contextul Trezirii acelui Bodhisattva, 
momentul în care va deveni un Buddha. Un Bodhisattva ireversibil este prezis 
pentru Trezirea perfectă de către Buddhaşii cu care se întâlneşte în diferitele sale 
naşteri. 

87 Tathātā în sanscrită. „Aşa-cum-este”. Realitatea, inexprimabilă, doar 
indicabilă prin acest cuvânt. Tathāgata înseamnă „Cel-Astfel-Plecat”. Cum 
anume este Realitatea, sau cum anume este plecat, nu ţine de domeniul 
conceptelor şi nu poate fi efectiv explicat. Sensul acestor expresii se poate doar 
realiza în mod direct. Vedeţi Tathāgatagarbha Sutra, şi „Eliberarea de la sine […]” 
a lui Ārya Padmasambhava.  

88 Aici este vorba despre Bodhicitta supremă. 
89 Sau: ea nu poate fi concepută dar nici nu scapă înţelegerii. 
90 Aşa cum un om poate avea un corp imens, şi „corpul” unui Buddha poate 

fi considerat „toate dharmele”. 
91 Omul cu corpul mare cât muntele Meru (sau Sumeru), menţionat anterior 

în Sutra. 
92 Acel „corp” nu există în realitate, nu este corpul real al unei fiinţe reale. 
93 Sau gândeşte, imaginează, percepe, concepe, sau consideră că. 
94 Aşadar şi tot ceea ce pare a fi fiinţă vie, corpurile, procesele mentale, etc., 

nu sunt de fapt fiinţe vii şi nici părţi ale vreunor fiinţe vii, şi în plus aceste agregate 
care par că alcătuiesc fiinţe nu au nicio esenţă, niciun sine, niciun suflet. 

95 Acest exemplu cu tărâmurile-Buddha a mai fost explicat mai sus, nici măcar 
tărâmurile-Buddha nu sunt reale. De aceea, o fiinţă care percepe aşa ceva, sau 
chiar şi posibilitatea de a le creea, nu este un Bodhisattva. 

96 Aici putea fi şi „Fiinţa care a realizat…”, însă discursul Divinului Buddha 
implică faptul că nu toate fiinţele numite „Bodhisattva” de către oameni merită 
acest titlu. 

97 Aici se vorbeşte despre cei cinci ochi ai unui Buddha, care sunt tot lipsiţi de 
existenţă adevărată, despre care s-ar putea spune tot că „nu sunt ochi, în acest 
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sens se vorbeşte despre ei ca ochi”. Această secţiune subliniază capacitatea 
nemăsurată de cunoaştere a unui Buddha. 

98 Exprimarea are loc în mod similar cu cea din capitolul anterior despre cei 
cinci ochi. 

99 Tendinţele mentale. Un Buddha cunoaşte tendinţele tuturor fiinţelor, în 
timp ce până şi unui Bodhisattva îi este dificil să cunoască vag tendinţele unei 
singure fiinţe. Această cunoaştere foarte amplă şi în acelaşi timp foarte subtilă îi 
este specifică numai unui Buddha. Exemplul nu are scopul de a explica o limită 
superioară a cunoaşterii unui Buddha (de exemplu printr-un număr de neînţeles 
ca în expresia „tendinţele a 10200 de fiinţe”), ci ilustrează vastitatea Universului 
şi indică nelimitarea cunoaşterii unui Buddha. 

100 Sau: nu se poate ajunge la ele, nu se pot apuca (pentru că nu există în 
realitate). 

101 În lucrările în care explică Vacuitatea şi Realitatea, şi pe care le puteţi găsi 
pe aceeaşi pagină web cu această traducere, Ārya Nāgārjuna explică de ce dacă 
ceva ar fi existent cu adevărat nu ar fi exprimabil, nici nu ar fi nevoie să fie 
exprimat şi nici măcar conceput. 

102 Tathāgata nu poate fi văzut prin corpul său de formă. Acest corp fizic-
energetic nu este Buddha însuşi, Buddha nu rezidă de fapt în acest corp, corpul 
nu este „parte” din Buddha, şi nici nu este „al lui Buddha”, chiar dacă fiinţelor 
ignorante li se pare că are cele treizeci şi două de semne. Acestea nu sunt decât 
exprimare convenţională, vorbe goale pentru uşurinţa exprimării şi a înţelegerii 
de către fiinţele ignorante. A vedea corpul fizic nu înseamnă deloc a-l vedea pe 
Tathāgata. Ca o comparaţie incompletă, a vedea casa cuiva nu înseamnă deloc a 
vedea acea fiinţă. Eventual, dacă acea casă este foarte frumoasă şi îngrijită se 
poate deduce că proprietarul are la dispoziţie resurse şi că este harnic şi atent, 
însă chipul proprietarului nu este deloc indicat de aceste caracteristici. Pentru a 
completa exemplul trebuie să ne amintim că această idee de „proprietate” este 
numai o convenţie socială, şi că obiectul proprietăţii (casa, sau chiar şi corpul) nu 
are existenţă reală, la fel ca ideea de proprietate, sau ca orice altă dharma. 
Aşadar, acea „fiinţă” nu este de fapt nici proprietarul casei şi nici locuitorul 
corpului. Ca şi în cazul unui Tathāgata, a vedea un corp nu înseamnă a vedea o 
fiinţă. 

103 Aici textul se referă la cele treizeci şi două de semne ale unui supraom. 
104 Ca şi în celelalte locuri, aici nu este vorba despre o contradicţie în cadrul 

aceleiaşi fraze, ci despre a vorbi în termeni convenţionali, pe înţelesul fiinţelor, 
şi despre a vorbi apoi în termeni de indicare a realităţii. 

105 Prin a vedea, a sesiza, a imagina, a percepe, a concepe, a suprapune. Toate 
acestea sunt sinonime în acest context. 

106 Nici vreo idee şi nici vreo Dharma în general. 
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107 Asemenea învăţături, asemenea idei, asemenea informaţii. 
108 Aceasta înseamnă că în realitate nu există nici cea mai măruntă dharma, 

şi nu că există vreo dharma dar că ea nu se poate găsi. Partea a doua a frazei 
accentuează de fapt ideea din prima parte, „nu există şi de aceea nici nu se poate 
găsi”. 

109 Adică această Trezire perfectă este sinonimă cu realizarea că nu există nici 
măcar cea mai măruntă dharma, că nu există de fapt nicio dharma, de niciun fel. 

110 Trezirea perfectă: „Anuttara samyak sambodhi” în sanscrită. 
111 Inclusiv a acţiunilor virtuoase. În acest context şi perfecţiunea înţelepciunii 

este tot ceva virtuos, deşi de fapt nu este nici virtute şi nici non-virtute, la fel cum 
în realitate nu este nici perfecţiune şi nici non-perfecţiune. Convenţional, toate 
dharmele care duc la Trezirea perfectă sunt numite dharme virtuoase, sau 
dharme bune. 

112 Din nou, partea a doua a frazei sublinează ideea din prima parte: nu există 
nicio fiinţă, şi de aceea niciuna pe care să o fi eliberat vreun Tathāgata. 

113 Dacă i s-ar fi părut Divinului Buddha aşa ceva. 
114 Ca neavând existenţă adevărată, ca neexistând în realitate. 
115 Şi un Monarh Universal are aceleaşi treizeci şi două de semne pe corp, deşi 

mai puţin vizibile. Aşadar, prezenţa acestor semne nu poate indica fără nicio 
urmă de îndoială că acela este corpul unui Tathāgata. Simpla prezenţă a acelor 
semne nu determină faptul că un corp ar „aparţine” unui Tathāgata. Aceasta 
întăreşte ideile că semnele caracteristice aparente nu sunt de fapt semne 
caracteristice, şi că a vedea un corp cu treizeci şi două de semne nu înseamnă a-
l vedea pe Tathāgata, asta chiar dacă acel corp „aparţine” unui Tathagata. 

116 Aici cuvântul „Dharma” se referă probabil la Realitate, la Dharmadhātu, şi 
nu la învăţăturile Buddhaşilor despre Realitate. 

117 Învăţătura şi ghidarea oferite de Buddhaşi vine din Dharmakāya, din 
Realitate, sau din Corpul Realităţii, şi nu din vreo dharma. 

118 Tot aşa, „Dharma” aici desemnează Realitatea aşa cum este ea, sau 
Aseitatea. Sensul secundar poate fi de „învăţături”. 

119 Aceasta este o învăţătură care indică direct transcendentul, realitatea. 
Deşi poate fi direct realizată, Realitatea nu poate fi obiect al cunoaşterii, ea nu 
poate fi cunoscută în niciun fel. De exemplu, nu poate fi cunoscută aşa cum se 
cunoaşte un obiect fizic sau o idee. 

120 Adică: „A cunoscut Tathāgata Trezirea perfectă pentru că avea cele treizeci 
şi două de semne, sau pentru că s-ar fi folosit de ele sau, în orice alt mod, 
atingerea Trezirii de către El a fost realizată prin intermediul sau cu ajutorul 
acestor semne, sau chiar şi cu ajutorul cauzelor semnelor?” 

121 Aici acea dharma este suferinţa, cu latura implicită de ignoranţă. A spune 
că un Bodhisattva vrea să distrugă suferinţa sau ignoranţa este numai o 
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exprimare convenţională, pentru că un Bodhisattva nu vede nicio dharma 
numită „ignoranţă” sau „suferinţă”. Acestea sunt doar concepte, imaginare. Un 
Bodhisattva nu concepe, nu imaginează, nu gândeşte „voi face ca ignoranţa să 
înceteze!”. 

122 Nu au imaginat, nu au perceput, nu urmăresc. 
123 Nu au nicio esenţă, nicio caracteristică sau semn, nu există în realitate. 
124 În realitate nu apar, nu durează, nu dispar, ele „sunt” simplă identificare, 

imaginare, suprapunere, şi nu „ceva” în sine. Vacuitatea şi respectiv absenţa 
producerii dharmelor, acestea două menţionate aici, sunt realizările cele mai 
profunde şi sunt numite „înţelepciunea-cunoaştere perfectă”, în sanscrită 
„prajñā pāramitā”. A avea această realizare (sau aceste realizări, deşi nu sunt 
două) înseamnă atingerea stadiului de ireversibilitate de la Trezirea perfectă. 
Fiinţele care au această realizare sunt numiţi Bodhisattvaşi ireversibili, de pe al 
optulea nivel (bhūmi) în sus. Despre aceştia se spune că „au obţinut” sau „au 
atins” prajñā pāramitā. Meritul imens asociat acestei realizări nu poate fi 
exprimat nici măcar printr-o metaforă. 

125 Adică aceste idei: „eu am acumulat / acumulez / voi acumula / trebuie să 
acumulez o grămadă imensă de merit”, fiind ireale, fiind numai imaginare a unui 
eu, a unei acumulări, a unei grămezi, a imensităţii, nu au loc într-un Bodhisattva 
ireversibil. Acumularea, chiar şi imensă, este numai descriere convenţională, în 
termenii ignoranţei fiinţelor. Un Bodhisattva ireversibil nu consideră că adună 
merit, nu percepe aşa ceva. 

126 Adică nu „să vadă”, „să conceapă”, „să imagineze (aşa ceva)”, când de fapt 
nu este real. 

127 Deşi realizează activităţile pentru acumularea de merit, acestea sunt 
făcute fără impresia (sau percepţia, sau imaginarea) unei acumulări de merit, a 
unui agent (eu) care acţionează şi acumulează merit, şi aşa mai departe. Varianta 
în opt mii de versete explică mai pe larg acest subiect, printre altele folosind 
exemplul maşinăriei asemănătoare cu un om, şi care realizează activităţi fără să 
aibă percepţia unui sine, a unor activităţi sau a unor beneficiari ai activităţilor. 

128 Un Tathāgata nu este corpul, aşa cum a fost explicat şi mai sus. A-l 
confunda cu corpul şi respectiv a-i confunda activitatea cu mişcările corpului sau 
cu vorbirea sunt doar nişte erori grosolane. De aceea, din punct de vedere al 
Realităţii, a spune că „Tathāgata a predat Dharma” este un neadevăr, aşa cum 
aţi găsit mai sus în Sutra. 

129 Aici se analizează epitetul „Tathāgata” dat unui Buddha, care înseamnă 
„Cel-Astfel-Plecat” sau „Cel-Astfel-Venit”. Aceste expresii au sensul de „a pleca” 
din Samsara sau de „a veni” în Samsara din compasiune, însă „plecarea” sau 
„venirea” sunt de fapt realizarea corectă a Realităţii, care nu are nicio Samsara, 
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nicio Nirvana, şi nicio dharma în general. De aceea, nu este de fapt o plecare sau 
o venire, ci doar pare astfel pentru ignoranţi. 

130 Într-o exprimare contemporană, dacă ar măcina un număr de galaxii egal 
cu numărul de fire de praf din această galaxie. 

131 Dacă „ar exista”, sau dacă „ar exista cu adevărat”. Aceste două expresii 
sunt sinonime de fapt, şi sunt folosite cu acelaşi sens în cadrul discursurilor 
profunde despre Realitate. Existenţa aparentă nu este reală, însă pentru a vorbi 
pe înţelesul fiinţelor ignorante, pentru a le ghida, uneori Divinul Buddha a 
afirmat că „există” anumite lucruri, afirmaţii care sunt făcute „conform aparenţei 
convenţionale”. Aici însă „a exista” are sensul absolut. 

132 Aici este subliniat ceea ce am scris în comentariul anterior: deşi Divinul 
Buddha a afirmat pe înţelesul fiinţelor existenţa unei asemenea grămezi în 
scenariul cu măcinarea fină, totuşi această existenţă afirmată este pur imaginară, 
pur conceptuală (şi nu pentru că este un scenariu ipotetic, ci pentru că toate 
dharmele sunt ireale, nici măcar o piatră sau Trezirea nu sunt mai reale decât un 
scenariu pur ipotetic), şi este specificat în clar faptul că în Realitate acea grămadă 
nu există, sau altfel spus nu este o grămadă, şi că prin termenul „grămadă” nu se 
denumeşte şi nu se indică vreo grămadă adevărată. Diferenţele de exprimare ale 
inexistenţei în realitate provin din diferenţele culturale şi de informare dintre 
indienii acelor vremuri şi europenii sau americanii de astăzi. 

133 Dacă ar fi fost perceput. 
134 Adică până şi imaginarea este tot imaginară, imaginarea unei dharme cum 

ar fi „o galaxie” este imaginară, şi în realitate această imaginare (a unei galaxii, 
în acest exemplu) nu are loc (nu se întâmplă), deşi pare că are loc. Această 
impresie că are loc imaginarea este şi ea ireală, nu se întâmplă în realitate. Deşi 
poate fi mai greu de înţeles sau realizat, nu este deloc imposibil. 

135 Care nu indică ceva real, care nu indică nimic de fapt, care nu există în 
realitate şi care are sens numai în cadrul imaginării, apărute dependent. Altfel 
spus, vorbărie goală. Acesta este înţelesul tuturor explicaţiilor din Sutra unde se 
spune „În acest sens este numit(ă) […]”. 

136 Imaginarea, imaginarea ca fiind reală. 
137 Aici sunt suprapuse două aspecte: (1) faptul că Divinul Buddha a predat 

întotdeauna faptul că dharmele nu au nicio esenţă, şi în particular niciun sine, 
niciun „eu” şi (2) mai profund, faptul că până şi imaginarea unui sine şi 
imaginarea în sine sunt doar imaginare şi nu ceva real. 

138 Aici sunt din nou suprapuse două aspecte inseparabile: (1) nu există nicio 
dharma, aşadar nu există nicio cauză pentru percepere şi (2) nici măcar 
perceperea a ceva imaginar nu face excepţie, nici ea nu există de fapt. Aşadar, în 
funcţie de persoană, una, cealaltă sau ambele explicaţii de aici ar trebui să ne 
convingă să renunţăm la percepţii. 
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139 Persoana care se ocupă de Prajñāpāramitā, şi nu Bodhisattva care a făcut 

darul din şapte lucruri preţioase. 
140 Aici Sutra nu se referă la a-l ţine secret, ci la a-l dezvălui fără a avea loc 

percepţia dezvăluirii, percepţia unor persoane care dezvăluie şi respectiv cărora 
le este dezvăluit, etc. 

141 Aceste metafore descriu dharmele, ceea ce este apărut dependent, ceea 
ce este compus. Strălucirea stelelor nu este văzută corect, ele fiind cu mult mai 
fierbinţi şi mai strălucitoare, şi de asemenea nu se poate ajunge la stele; greşeala 
vederii din cauza afectării organelor de simţ, sau un miraj, adică dharmele nu 
sunt ceea ce par; lampa luminează numai cât timp fitilul arde, şi dacă este 
acoperită nu mai este vizibilă, aşadar lumina ei nu este nici penetrantă şi nici 
eternă; spectacolul fals este doar o înscenare, naşterea sau moartea unei fiinţe 
în spectacol ar fi o simplă iluzie (explicaţia mai amplă o găsiţi în varianta de opt 
mii de versete); picăturile de rouă apar dimineaţa şi dispar repede atunci când 
apare Soarele, ele nu durează; clăbucii apar şi dispar şi mai repede decât roua, 
nu au niciun conţinut, nu au nicio esenţă, nu se pot utiliza la nimic şi nu se poate 
pune nicio bază pe ei; visele sunt simplă iluzie, la fel ca restul realităţii aparente; 
fulgerele durează foarte puţin, apar în dependenţă de cauze şi condiţii, şi nu sunt 
„obiecte” tangibile, şi aşa sunt şi toate dharmele; norii apar şi dispar pe cer, fără 
să lase nicio urmă vizibilă (explicaţia mai pe larg o puteţi găsi în „Eliberarea de la 
sine […]” a lui Ārya Padmasambhava). 

 
O altă variantă de traducere: 
„Toate lucrurile compuse sunt ca un vis, 
Ca o fantomă, ca o picătură de rouă, ca lumina fulgerului. 
Aşa trebuie meditat la ele, 
Aşa trebuie contemplate şi analizate.” 
 
Toate dharmele (sau lucrurile), fără excepţie, sunt apărute condiţionat, sunt 

compuse, sunt nepermanente, sunt nesatisfăcătoare, nu au nicio substanţă, nu 
au nicio esenţă (şi în particular nu au niciun sine), nu au semne caracteristice 
reale, nu sunt demne de a fi un scop în sine, de fapt nu sunt apărute, nu durează, 
nu dispar, sunt simplă imaginare, iluzie, suprapunere, percepere, concepere, 
gândire, şi nimic mai mult, nu au nicio capacitate de a acţiona şi nici de a produce 
ceva real. 

Tot aşa sunt şi visele, fantomele, picăturile de rouă şi lumina fulgerului. 
Deşi sunt foarte profunde, toate aceste idei pot fi înţelese. Pentru această 

înţelegere vă poate ajuta studiul lucrărilor pe care le puteţi găsi traduse şi 
comentate pe aceeaşi pagină web pe care se află această traducere. 
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Acest verset final este un exemplu de verset de patru rânduri care poate fi 

memorat, păstrat în minte, recitat, studiat, înţeles şi apoi explicat în detaliu altor 
fiinţe, aşa cum scrie în această Sutra. 
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Dicţionar de termeni 

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

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

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

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

El ştie ceea ce este folositor pentru propria salvare şi este mulţumit temporar cu 
Trezirea strict pentru sine însuşi. O etapă temporară de pe Calea către 
Buddhaitate. 

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

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

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

şi în locul corect. 
BODHICITTA (bodhi-citta). Literalmente, mintea Trezirii. Este de două feluri: 

bodhicitta ultimă, care este mintea complet trezită care vede vacuitatea tuturor 
fenomenelor (dharmelor), şi bodhicitta relativă care este aspiraţia de a practica 
cele şase perfecţiuni şi de a elibera toate fiinţele de suferinţa din Samsara. 
Bodhicitta relativă se împarte în bodhicitta de aspiraţie şi bodhicitta de 
perseverenţă. 

BODHISATTVA (bodhi-sattva). Bodhi: Trezire, sattva: principiu, existenţă 
reală, sau fiinţă. „Fiinţă a Trezirii”. Fiinţa ideală din Mahāyāna care, prin 
înţelepciune şi compasiune infinită, caută iluminarea tuturor fiinţelor, nu numai 
a sa însuşi şi care, dacă urmează corect perfecţiunea înţelepciunii, va deveni un 
Buddha. Poate fi atât bărbat, cât şi femeie. 
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BUDDHA. „Cel Trezit”. Cel care s-a Trezit la Realitate. Termen folosit atât 
pentru fiinţa cel mai recent Trezită pe această planetă (Buddha istoric, adică 
Gautama Siddhartha, numit şi Śakyamuni, adică înţeleptul clanului Śakya), cât şi 
pentru orice alte fiinţe care au ajuns la aceeaşi stare, la aceeaşi realizare, despre 
care se afirmă în Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete că sunt într-un număr 
„infinit”. Numit şi „Tathāgata”, „Buddha”, „Jina”, „Conducătorul Caravanei”, etc. 
În traducere se mai folosesc şi „Divinul”, „Împlinitul”, „Realizatul”, „Trezitul”, 
„Nobilul”, „Desăvârşitul”. 

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

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

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

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

CĂI, PATRU. Cel-Care-A-Intrat-În-Curent, Cel-Care-Se-Mai-Întoarce-O-
Singură-Dată, Cel-Care-Nu-Se-Mai-Întoarce, Arhatul. Sunt etapele Eliberării. 

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

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

CEL-CARE-SĂLĂŞLUIEŞTE-ÎN-PACE (aranā-vihārin). O persoană care este 
lipsită de murdării[le minţii] şi care astfel este liberă faţă de pasiune şi non-
pasiune. Se consideră că Subhūti a atins această stare. Vezi şi ARHAT. A patra 
dintre cele Patru Căi. 

CEL-CARE-SE-MAI-ÎNTOARCE-O-SINGURĂ-DATĂ (sakrdāgāmin). Destinat să 
mai aibă o singură naştere, în care va deveni Arhat. A doua dintre cele Patru Căi. 

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

CONCENTRARE (samādhi). O îngustare a atenţiei, care duce la un calm liniştit. 
Al optulea pas în calea octuplă (calea din opt părţi). În mod tradiţional, constă în 
trei tipuri de practici: 1) cele opt meditaţii (dhyāna), 2) cele patru Nelimitate, 3) 
puterile psihice. 
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CO-PRODUCEREA CONDIŢIONATĂ, sau APARIŢIA DEPENDENTĂ sau APARIŢIA 
INTERDEPENDENTĂ (pratītya-samutpāda). Douăsprezece legături: 1) ignoranţa, 
2) formaţiunile karmice, 3) conştiinţa, 4) numele şi forma, 5) cele şase organe de 
simţ (sau facultăţile simţurilor şi obiectele lor), 6) contactul, 7) senzaţia, 8) 
nesaţul (jinduirea, tânjirea), 9) apucarea sau agăţarea, 10) devenirea, 11) 
(re)naşterea, 12) bătrâneţea, descompunerea şi moartea; ele cauzează tot ceea 
ce se întâmplă în această lume. Sau, mai general: o modalitate de descriere a 
fenomenelor, fiinţelor sau obiectelor (adică a tuturor dharmelor) pentru a 
înţelege dependenţa şi interdependenţa lor şi implicit lipsa esenţei şi a realităţii 
lor fundamentale, a faptului că nu sunt produse (în sensul de „produs finit”), că 
sunt lipsite de esenţă, semne şi caracteristici adevărate, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

DHARMA, ELEMENT– (dharma-dhātu). 1) Dharma Absolută sau, simplu, 
Absolutul, 2) sfera religiei, 3) sfera obiectelor mentale. 
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DIRECŢII (diś). Zece: cele patru puncte cardinale, cele patru direcţii 
intermediare, şi deasupra şi dedesubt. 

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

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

prin contrast cu obiectele neanimate. Toate fiinţele cu conştiinţă sau minte, care 
nu au atins încă Buddhaitatea. Include toate fiinţele din Samsara şi pe cele care 
au atins orice nivel (bhūmi) de Bodhisattva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PISCUL VULTURULUI (Grdhra-kūta-parvata). Un munte lângă Rājagriha. 
PLĂCERILE SIMŢURILOR, sau PLĂCERILE SENZUALE (kāma-guna). Cinci: 

derivate din văz, sunet, miros, gust şi atingere. 
PRICEPERE ÎN MIJLOACE (upāya-kauśalya). Priceperea, capacitatea unui 

Bodhisattva de a face ceea ce este necesar şi potrivit pentru salvarea fiinţelor 
simţitoare, atât a celorlalţi, cât şi a lui însuşi. 

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

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

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

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

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

SAMADHI. Cel de-al optulea element din Nobila Cale Octuplă. Absorbire 
meditativă stabilă, non-duală, perfect conştientă. 
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SAMSARA. Cuvânt din limba sanscrită care înseamnă „rătăcire”. Este folosit 
de către Buddha pentru a descrie rătăcirea fiinţelor în ciclul renaşterilor şi 
morţilor. Existenţă ciclică. Potrivit semnificaţiei sale, nu este un „drum” urmat, 
ci o rătăcire fără o direcţie precisă şi fără un scop precis. Existenţa condiţionată 
a vieţii obişnuite în care suferinţa apare deoarece fiinţa încă are ignoranţă, 
ataşare şi agresiune (cele trei otrăvuri). Eliberarea, sau Trezirea, sau Iluminarea 
sunt cuvintele folosite pentru a indica starea de oprire a acestui ciclu care, în 
absenţa realizării naturii adevărate a tuturor fenomenelor aparente, continuă la 
nesfârşit. Vezi NAŞTERE-ŞI-MOARTE. 

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

SKANDHA. Literalmente, „grămezi, agregate”. Cinci: 1) forma, materia, 
energia, internă sau externă; 2) senzaţia; a simţi un obiect; 3) percepţia, 
înţelegerea, distingerea, recunoaşterea; 4) formaţiunile mentale, impulsurile, 
voinţa; toate tipurile de obiceiuri mentale, gânduri, idei, păreri, prejudecăţi, 
hotărâri; 5) conştiinţa; cea care cunoaşte şi discerne. Acestea sunt constituentele 
a ceea ce este considerat în mod greşit ca fiind un sine sau o persoană. În 
Samyutta Nikaya, se zice că Buddha a spus: „O „caleaşcă” există pe baza agregării 
părţilor şi, exact aşa, conceptul de „fiinţă” există atunci când cele cinci agregate 
sunt disponibile.” Bineînţeles, aceeaşi analiză se poate aplica şi părţilor caleştii. 
Deci, aşa cum caleaşca este de fapt o reificare, o considerare ca fiind real a ceva 
ce de fapt nu există ca atare, aşa este şi ideea de sine şi la fel şi toate dharmele. 

STADIUL IREVERSIBIL AL UNUI BODHISATTVA, STADIUL „FĂRĂ-ÎNTOARCERE” 
(avinivartanīya bodhisattva-bhūmi, sau avaivartika). Stadiul în care un 
Bodhisattva nu mai poate cădea înapoi, nu mai poate regresa, nu se mai poate 
întoarce din mersul său către Trezirea perfectă, deplină, a unui Buddha. În 
această Sutra este descris ca fiind stadiul în care un Bodhisattva vede totul 
conform perfecţiunii înţelepciunii. 

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

SUFERINŢĂ, BOALĂ, RĂU (duhkha). Al doilea dintre cele trei semne. Primul 
Adevăr Nobil. Este de trei feluri: suferinţa evidentă, suferinţa schimbării, 
suferinţa atotpătrunzătoare. Sunt descrise mai pe larg în prefaţa ediţiei în limba 
română a „Prajñāpāramitā Sutra în 8.000 de versete”. 

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

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

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

Tathāgata sau, în alt context, modul absolut de a exista al lui Tathāgata. 
TREZIRE, COMPLETĂ (anuttara-samyak-sambodhi). Literalmente, cea mai 

corectă şi mai perfectă Trezire. Caracteristică numai Buddhaşilor. Scopul 
Mahāyāna, care înlocuieşte scopul Nirvānei private, personale, a Arhaţilor. 
Tradusă în literatura occidentală şi prin cuvântul „Iluminare”. Sensul cuvântului 
sanscrit „bodhi” este trezire sau înflorire completă, adică de trezire din iluzie, din 
vis, la Realitate, la Adevăr, şi respectiv de înflorire sau dezvoltare completă a 
tuturor calităţilor posibile. „Iluminare” poate presupune ca sens şi o sursă 
„exterioară” de „lumină”, şi ca cineva să fie „iluminat” în mod pasiv, printr-un fel 
de graţie divină, însă nu acesta este sensul în Buddhism, care este non-teist. Vezi 
„ILUMINARE”. 

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

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

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

VEHICUL(E) (yāna). Acelaşi cuvânt se foloseşte şi pentru cale şi pentru drum. 
Metode de salvare, aşa cum sunt analizate de Mahāyāna. Trei: 1) Discipoli, 2) 
Pratyekabuddhaşi; acestea două constituie Hīnayāna, vehiculul inferior sau mic; 
peiorativ pentru acei buddhişti care nu au acceptat noua învăţătură Mahāyāna. 
3) Mahāyāna, marele Vehicul; mişcarea din buddhism care a luat naştere pe la 
începutul erei creştine, adoptând doctrina Bodhisattva, scopul căreia este starea 
de Buddha sau suprema, perfecta Trezire, şi combinând-o cu o doctrină 
metafizică a Vacuităţii universale. 
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VEHICULUL BODHISATTVAŞILOR. Sau Calea Bodhisattvaşilor. Alt nume pentru 
Mahāyāna, Marele Vehicul.  În limba sanscrită, „vehicul”, „cale”, „călătorie”, etc. 
sunt denumite cu acelaşi cuvânt, „yana”, iar Maha înseamnă mare sau măreaţă. 

VENERABIL (āyusmat). Apelativ respectuos pentru un călugăr. 
ZEU, ZEITATE, DIVINITATE (deva). Literalmente: „Cel care străluceşte”. În 

niciun sens un creator, nici omniscient, nici omnipotent; pur şi simplu, un locuitor 
al paradisului, cu durată de viaţă şi inteligenţă limitate; unul dintre cele şase 
destine temporare.  



45 

 

Cuprins 

 
Notă introductivă....................................................................................... 1 

Prefaţă ....................................................................................................... 2 

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra .......................................................... 3 

Introducere ................................................................................................ 3 

Convocarea adunării ............................................................................... 3 

Rugămintea lui Subhūti .......................................................................... 3 

Calea Bodhisattvaşilor ............................................................................... 4 

Jurământul unui Bodhisattva .................................................................. 4 

Practica perfecţiunilor transcendente .................................................... 4 

Buddhaitatea şi cele treizeci şi două de semne ...................................... 5 

Buddhaitatea şi Dharmakāya .................................................................. 5 

Dharmakāya ca rezultat al înţelepciunii-cunoaştere ............................... 6 

Meritul acumulat prin această Sutra este imens..................................... 6 

Despre antrenamentul corect .................................................................... 7 

Despre cele patru etape iniţiale .............................................................. 7 

Despre Calea Bodhisattvaşilor ................................................................ 8 

Meritul apărut din Înţelepciunea Perfectă .............................................. 8 

Numele acestei Sutra ................................................................................. 9 

Transcendenţa ........................................................................................... 9 

Natura realităţii ...................................................................................... 9 

Această învăţătură este extraordinară .................................................. 10 

Răbdarea perfectă este lipsită de percepţia unui sine .......................... 11 

Absenţa completă a oricărui suport ...................................................... 11 

Absenţa percepţiilor şi a fiinţelor.......................................................... 11 

Despre generozitatea perfectă ............................................................. 12 

Meritul imens acumulat prin răspândirea acestei învăţături ................ 12 

Bodhisattvaşii .......................................................................................... 14 

Jurămintele unui Bodhisattva ............................................................... 14 

Întâlnirea cu Tathāgata Dīpaṃkara ....................................................... 14 

Trezirea şi dharmele ............................................................................. 14 

Cum este adevăratul Bodhisattva, cum trebuie să vadă corect ............ 15 

Buddhaşii ................................................................................................. 15 

Cei cinci ochi ai unui Buddha ................................................................ 15 

O parte din supracunoaşterea unui Buddha ......................................... 16 

Nici măcar meritul imens nu este real .................................................. 16 

Corpul fizic al unui Buddha ................................................................... 16 

Adevărul despre Dharma şi fiinţe ......................................................... 17 



46 

 

Adevărul despre Trezire........................................................................ 17 

Despre meritul acumulat prin Prajñāpāramitā Sutra ............................ 18 

Despre fiinţe ......................................................................................... 18 

Adevărata natură a unui Buddha .......................................................... 18 

Despre suferinţă şi Trezire .................................................................... 19 

Despre merit......................................................................................... 19 

Vederea corectă ...................................................................................... 20 

Lumea materială ................................................................................... 20 

Dharmele în general ............................................................................. 20 

Dezvăluirea corectă şi meritul ei incalculabil ........................................ 21 

Despre condiţionat ............................................................................... 21 

Încheiere .................................................................................................. 21 

Note explicative ....................................................................................... 22 

Dicţionar de termeni ................................................................................ 36 

Cuprins .................................................................................................... 45 

 
 


	Notă introductivă
	Prefaţă
	Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra
	Introducere
	Convocarea adunării
	Rugămintea lui Subhūti

	Calea Bodhisattvaşilor
	Jurământul unui Bodhisattva
	Practica perfecţiunilor transcendente
	Buddhaitatea şi cele treizeci şi două de semne
	Buddhaitatea şi Dharmakāya
	Dharmakāya ca rezultat al înţelepciunii-cunoaştere
	Meritul acumulat prin această Sutra este imens

	Despre antrenamentul corect
	Despre cele patru etape iniţiale
	Despre Calea Bodhisattvaşilor
	Meritul apărut din Înţelepciunea Perfectă

	Numele acestei Sutra
	Transcendenţa
	Natura realităţii
	Această învăţătură este extraordinară
	Răbdarea perfectă este lipsită de percepţia unui sine
	Absenţa completă a oricărui suport
	Absenţa percepţiilor şi a fiinţelor
	Despre generozitatea perfectă
	Meritul imens acumulat prin răspândirea acestei învăţături

	Bodhisattvaşii
	Jurămintele unui Bodhisattva
	Întâlnirea cu Tathāgata Dīpaṃkara
	Trezirea şi dharmele
	Cum este adevăratul Bodhisattva, cum trebuie să vadă corect

	Buddhaşii
	Cei cinci ochi ai unui Buddha97
	O parte din supracunoaşterea unui Buddha98
	Nici măcar meritul imens nu este real
	Corpul fizic al unui Buddha
	Adevărul despre Dharma şi fiinţe
	Adevărul despre Trezire
	Despre meritul acumulat prin Prajñāpāramitā Sutra
	Despre fiinţe
	Adevărata natură a unui Buddha
	Despre suferinţă şi Trezire
	Despre merit

	Vederea corectă
	Lumea materială
	Dharmele în general
	Dezvăluirea corectă şi meritul ei incalculabil
	Despre condiţionat

	Încheiere

	Note explicative
	Dicţionar de termeni
	Cuprins

