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Úvod

Buddha  lékařství (v  sanskrtu  Bhaiṣajya-guru भ�षज�ग�र,  anglicky

Medicine Buddha, čínsky Jao Ši Fo 藥師佛, japonsky Jakuši Nyorai 薬
師 , tibetsky Sangye Menla སསསསསསསསསསསསསསསས, vietnamsky  Phật

Dược  Sư)  zaujímá  přední  postavení  v  mahāyānovém  buddhismu.
Často bývá zobrazován spolu s Buddhy Gautamou a Amitābhou. Sedí
v lotosové pozici (padmāsana), pravou rukou zaujímá gesto požehnání
(varadā  mudrā)  a  drží  v ní  větvičku  rostliny  Terminalia  chebula  s
plodem  haritakī  (myrobalan),  levou  rukou  zaujímá  gesto  meditace
(dhyāna mudrā) a drží v ní nádobu s nektarem nesmrtelnosti.

Soothill  a  Hodous ve svém Slovníku čínských buddhistických
termínů  (A  Dictionary  of  Chinese  Buddhist  Terms, Motilal
Banarsidass Publishers, 2000, ISBN 81-208-0319-1) o něm uvádějí:
藥師 Bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabhāṣa; 藥師璢璃光如來; 大醫王佛;

醫王善逝 , atd. Buddha lékařství, který léčí všechny nemoci, včetně
nemoci  nevědomosti.  Jeho  podoba  se  často  nachází  po  levici
Śākyamuniho  Buddhy  a  je  spojován  s východní  světovou  stranou.
Historie tohoto zosobnění není dosud známa, ale srv. s kapitolou 藥王
v Lotosové  sūtře. Pojednává o něm několik sūter,  藥王璢璃光 , atd.,
přeložená Xuanzangem kolem 650 n. l., a další. Existují svatyně 藥王

三尊 tří ctěných lékařů, s Jaošim uprostřed a pomocníky  日光邊照
bódhisattvou Slunečním světlem zářícím po jeho pravici a  月光邊照
bódhisattvou Měsíčním světlem, atd., po jeho levici.  藥王七佛 sedm
léčíčích Buddhů se také nachází na východní straně. Existuje také 藥
王十二神將 dvanáct duchovních generálů neboli ochránců Jaošiho,
aby chránili jeho uctívače.



藥王十二誓願  Dvanáct  slibů  Buddhy  lékařství  je:  (1)  Zářit  na
všechny  bytosti  svým  světlem;  (2)  zjevit  svou  velkou  moc  všem
bytostem;  (3)  splnit  touhy  všech  bytostí;  (4)  způsobit,  aby  všechny
bytosti  vstoupily do Velkého vozidla [mahāyāny]; (5) umožnit  všem
bytostem  následovat  všechny  zákony  morálky;  (6)  vyléčit  všechny
bytosti  s nedokonalými  smysly;  (7)  odstranit  všechny  nemoci  a
darovat  dokonalé  tělesné  a  mentální  zdraví  a  přivést  všechny
k dokonalému  osvícení;  (8)  přeměnit  ženy  v  muže  (v  následujícím
zrození);  (9)  umožnit  všem  bytostem  uniknout  falešným  učením  a
poutům a dosáhnout  pravdy;  (10)  umožnit  všem bytostem uniknout
negativním kalpám, atd.; (11) poskytovat kvalitní jídlo hladovým; (12)
a úžasné oděvy nahým.

Kromě Lotosové sūtry je Bhaiṣajya-guru zmíněn ve 13. kapitole
Vimalakīrti  nirdeśa  sūtry. Jeho  dnem  je  osmé  tithi  (lunární  den)
měsíce.

Poznámka překladatele

Tento  původní  český  překlad  vznikl  ze  sanskrtského  originálu
s přihlédnutím ke třem anglickým překladům. První je z International
Buddhist Monastic Institute 2001, 2. vydání, druhý pořídil dr. Yutang
Lin z Huen Cangova čínského překladu, třetí je anonymní, ale nejspíše
vychází z překladu dr. Yutanga.

Text v sanskrtu, v písmu devanāgarī (písmo Mangal) a v přepisu
do latinky systémem, který zavedla Judith Tyberg (písmo Times New
Roman),  slouží  především  k recitaci.  V překladech  bývá  bohužel
vynecháván.  Text  v  přepisu  v kulatých  závorkách  označuje  variace
nebo v sanskrtu chybějící text přidaný v čínské verzi. Text v překladu
v kulatých závorkách uvádí původní sanskrtský pojem kvůli snadnější
orientaci  nebo logicky doplňuje význam. Vysvětlivky jsou uvedeny
v hranatých závorkách.

Číslování  jednotlivých sūter  v originále  není,  ale  bylo použito
pro usnadnění orientace. Také rozdělení textu do řádek slouží hlavně
jeho přizpůsobení knižnímu formátu. Překlad je rozdělen do odstavců,
které následují odstavce v originále (|).

Věnování zásluh



Překlady  buddhistických  textů  obvykle  zahrnují  věnování  zásluh.
Nechť  tedy  sukṛti  za překlad  tohoto  díla  napomáhá  všem  živým
bytostem  v saṁsāře  k návratu  do  jejich  skutečného  domova,  kde
neexistuje utrpení.

oṁ namaḥ sarvajñāya |
namo bhagavate bhaiṣajya-guru vaidūrya-prabha-rājāya tathāgatāya ||

Klaním se Vševědoucímu.
Klaním se  Bhagavānovi,  Buddhovi  lékařství,  Vládci  záře vaidūryi,
Tathāgatovi.

एव� म�� श�तम �.
एकस मन � सम�# भगव�न � जनपदच��(
चरम�ण+न�प,व-ण �#न व�श�ल0� (ल0) मह�नगर2� (र2) त#न�न�प�प+भ,त �.
तत खल� भगव�न � व�श�ल��� ववहरतत
 म व�द वरव;कम,ल# महत� तभक�स�घ#न
स�र?मषतभवA?क�सहस�C षट-वत�शवEश
A+तरसतवसहस�C स�र( र�ज�म�त�ब�हणग;हपततस�हत��
द#वन�ग�कगनरव�?स�रगरडककननर
मह+रगमन�ष��मन�ष�पष?द�
च पररव;तC प�र क; त+ रम( द#श�तत  म.

evaṁ mayā śrutam |
ekasmin samaye bhagavān janapadacaryāṁ
caramāṇo'nupūrveṇa yena vaiśālīṁ (-li) mahānagarīṁ (-ri) 
tenānuprāpto'bhūt |
tatra khalu bhagavān vaiśālyāṁ viharati
sma vādyasvaravṛkṣamūle mahatā bhikṣusaṁghena
sārdhamaṣṭabhirbikṣusahasraiḥ ṣaṭ-triṁśadbhiśca
bodhisattvasahasraiḥ sārdhaṁ rājāmātyabrāhmaṇagṛhapatisaṁhatyā
devanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnara
mahoragamanuṣyāmanuṣyaparṣadā
ca parivṛtaḥ puraskṛto dharmam deśayati sma

1. Takto jsem vyslechl.



Jednou  Bhagavān  [Gautama  Buddha]  cestoval  různými  zeměmi
(janapada),  aby učil  živé bytosti,  a  přišel  do velkého města  Vaiśālī
[hlavního města dynastie Ličchavi severně od Patny ve státě Bihár].
Tam  Bhagavān  usedl  pod  stromem,  z jehož  kořene  zněla  hudba.
Doprovázelo ho osm tisíc vznešených mnichů (bhikṣu), třicet šest tisíc
bódhisattvů  mahāsattvů,  králové,  ministři,  brāhmaṇi,  laičtí  žáci
(gṛhapati), dévové, nāgové, yakṣové, gandharvové, asurové, garuḍové,
kinnarové,  velcí  hadi  [osmero  nadlidských  bytostí  doprovázejících
Buddhu];  jak  lidské  tak  ne-lidské  bytosti.  Tento  nezměrný  zástup
Buddhu uctivě obklopil, aby naslouchal jeho pokynům Dharmy.

अथ खल� मञज�श0र?म?र�जप�त+
A�द�न�भ�व#न+तथ���सन�द#क� सम�तर�सङग� क; तव�
दसकण� ज�न�मणडल� प;तथव��� पततष�प�
�#न भगव�� त#न�ञजतल� पणम� भगवनतम#तदव+चत �-
द#श�त� भगव� त#ष�� तथ�गत�न�� न�म�तन,
त#ष�� प,व?पसणर�नवव तरववभङगम �.
व�� श�तव� सव?कम�?वरण�तन 
ववश+र�#म पसशम# क�ल# पसशम# सम�#
सदम?पततरपक#  वत?म�न# सतव�न�मन�गहम�प�द��.

atha khalu mañjuśrīrdharmarājaputro
buddhānubhāvenotthāyāsanādekaṁsamuttarāsaṅgaṁ kṛtvā
dakṣiṇaṁ jānumaṇḍalaṁ pṛthivyāṁ pratiṣṭhāpya
yena bhagavāṁstenāñjaliṁ praṇamya bhagavantametadavocat-
deśayatu bhagavaṁsteṣāṁ tathāgatānāṁ nāmāni,
teṣām pūrvapraṇidhānavistaravibhaṅgam |
vayaṁ śrutvā sarvakarmāvaraṇāni
viśodhayema paścime kāle paścime samaye
saddharmapratirūpake vartamāne sattvānāmanugrahamupādāya |

2.  Tehdy  Mañjuśrī,  princ  Dharmy,  inspirován  Buddhovou  úžasnou
mocí (anubhāva) vstal ze svého sedadla, odkryl jedno [pravé] rameno
[jako gesto úcty], poklekl na pravé koleno, se sepjatými dlaněmi se
uklonil a  oslovil Bhagavāna: „Přeji si,  Bhagavāne, abys promluvil o
jménech (titulech) Tathāgatů, velkých slibech, jež složili v minulosti, a
jejich  svrchovaných  zásluhách  a  ctnosti,  aby živé  bytosti,  které  je
zaslechnou, byly zbaveny svých karmických překážek.



Záměrem  této  žádosti  je  přinášet  prospěch  živým  bytostem
v posledním věku [paścima kāla, podle buddhistické  tradice  období
mezi  500  a  1500  lety  po  odchodu  Buddhy  Gautamy],  kdy  bude
dostupné jen zdání Dharmy.

अथ भगव�न � मञज�तश�# क� म�रभ,त�� स�र�क�रमद�त �-
स�र� स�र� मञज�श0C, मह�क�रसणक तव� मञज�श0C.
तवमपम#��� करण�� जनत�तव� सम�र#सस# (?)
न�न�कम�?वरण#न�व;त�न�� सतव�न�मथ�?� कहत��
स�ख�� द#वमन�ष��ण�� च कहत�थ�?�.
त#न कह तव� मञज�श0C श;ण�,
स�र� च स�ष�  च मनतस क� र, भ�वषष�#.
एव� भगवन �,
इतत मञज�श0C क� म�रभ,त+ भगवतC पत�श^ष0त �.

atha bhagavān mañjuśriye kumārabhūtāya sādhukāramadāt-
sādhu sādhu mañjuśrīḥ, mahākāruṇikastvaṁ mañjuśrīḥ.
tvamaprameyāṁ karuṇāṁ janayitvā samādhesase (?)
nānākarmāvaraṇenāvṛtānāṁ sattvānāmarthāya hitāya
sukhāya devamanuṣyāṇāṁ ca hitārthāya |
tena hi tvam mañjuśrīḥ śṛṇu,
sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuru, bhāṣiṣye |
evaṁ bhagavan,
iti mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavataḥ pratyaśrauṣīt |

3.  Bhagavān  pak  pochválil  trancendentního  mladíka  Mañjuśrīho
[bhūta,  tj.  existujícího  i  před  stvořením  hmotného  světa]:  „Dobře,
opravdu dobře, nanejvýš soucitný Mañjuśrī. S nezměrným soucitem
žádáš, abych promluvil o jménech Buddhů a jejich minulých slibech,
zásluhách  a  ctnostech  kvůli  záchraně  živých  bytostí,  které  jsou
svázány karmickými překážkami, a za účelem přinést prospěch a štěstí
dévům a lidem.
Poslouchej pozorně moje slova a pečlivě o nich přemýšlej, odpovím
ti.“
Takto Bhagavān promluvil  a toto trancendentní mladík Mañjuśrī od
Bhagavāna vyslechl.

भगव�� त ��तदव+चत �-



अस त मञज�श0C प,व?स मन � कदगभ�ग# इत+ A�दक#त�द
दशगङग�नद2व�ल�क�सम�तन A�दक#त�ण�ततकम�
व�द,�?तनभ�?स� न�म ल+कर�त�C.
तत भ�षज�ग�रव�द,�?पभ+ न�म तथ�गत+ह?न � सम�कस�A�द+
ववहरतत ववद�चरणस�पननC स�गत+ ल+कववदन�तरC
प�रषदम�स�रतथश श� त�
द#व�न�� मन�ष��ण�� च A�द+ भगव�न �.
त � खक�  प�नम?ञज�श0C भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत � प,व(
A+तरसतवच�ररक�� चरत इम�तन द�दश मह�पसणर�न�न�भ,वन �.

bhagavāṁstasyaitadavocat-
asti mañjuśrīḥ pūrvasmin digbhāge ito buddhakṣetrād
daśagaṅgānadīvālukāsamāni buddhakṣetrāṇyatikramya
vaidūryanirbhāsā nāma lokadhātuḥ |
tatra bhaiṣajyaguruvaidūryaprabho nāma tathāgato'rhan 
samyaksaṁbuddho
viharati vidyācaraṇasaṁpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
puruṣadamyasārathiśca śāstā
devānām manuṣyāṇāṁ ca buddho bhagavān |
tasya khak(l)u punarmañjuśrīḥ bhagavato 
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya pūrvam
bodhisattvacārikāṁ carata imāni dvādaśa mahāpraṇidhānānyabhūvan |

4.  Bhagavān  řekl  Mañjuśrīmu:  „Na  východ  odtud,  za  tolika  sídly
Buddhů (buddhakṣetra), kolik je zrnek písku v deseti řekách Gaṅgách,
je sídlo zvané „Čistý drahokam vaidūrya [lápis lazuli]“.
(Buddha se tam jmenuje:) Buddha lékařství (Bhaiṣajya-guru), Vládce
záře vaidūryi (Vaidūrya-prabha-rāja), [deset titulů Buddhy:] 1. Takto
odešlý (Tathāgata), 2. Vznešený (Arhat), 3. Správně a plně probuzený
(Samyak-saṁbuddha), 4. Dokonalý v poznání a praxi (Vidyācaraṇa-
saṁpanna), 5. Správně odešlý (Sugata), 6. Znalec světa (Lokavid), 7.
Nepřekonatelný (Anuttara),  8. Lidi [lidské vášně] ovládající  vozataj
(Puruṣadamyasārathi) [srv. Pārtha sārathi], 9. Vládce dévů a lidí (Śāstā
devānām manuṣyāṇāṁ ca), 10. Probuzený (Buddha), (11.) Svrchovaný
(Bhagavān).
Mañjuśrī,  když  tento  Bhagavān,  Buddha  lékařství,  Vládce  záře
vaidūryi,  Tathāgata v  minulosti  kráčel  stezkou  bódhisattvy,  složil



dvanáct  velkých  slibů  (aby všechny živé  bytosti  získaly vše,  co  si
přejí).

कतम�तन द�दश मह�पसणर�न�तन?
पथम� त � मह�पसणर�नमभ,त�द�हमन�गत#धवतन
अन�तर�� सम�कस�A+तरमतभस�A�ध�#�म �,
तद� मम शर2रपभ�� अपम#��स�ख�#��पररम�ण�
ल+कर�तव+ भ�ज#र� तप�#रन �  ववर+च#रन �.
�थ� च�ह� द�वत�शवEम?ह�प�रषलकण�C समनव�गतC,
अश0तततभश�न�व�ञजन�रल�क; तद#हC,
तथ�व सव?सतव� भव#��C.

katamāni dvādaśa mahāpraṇidhānāni?
prathamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt(-)yadāhamanāgate'dhvani
anuttarāṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbudhyeyam,
tadā mama śarīraprabhayā aprameyāsaṁkhyeyāparimāṇā
lokadhātavo bhrājeraṁstapyeran viroceran |
yathā cāham dvātriṁśadbhirmahāpuruṣalakṣaṇaiḥ samanvāgataḥ,
aśītibhiścānuvyañjanairalaṁkṛtadehaḥ,
tathaiva sarvasattvā bhaveyuḥ ||

5.  Jakých  dvanáct  velkých  slibů  to  je?  První  velký  slib:  „Až
v budoucnosti  dosáhnu  anuttara  samyak  sambódhi  [nepřekonatelná
dokonalá moudrost, hlavní téma prajñāpāramitā sūter], bude moje tělo
zářit oslnivým světlem, aby osvítilo nezměrné, nespočetné, nekonečné
světy.
Bude  ozdobeno  dvaatřiceti  vznešenými  rysy  vznešené  osoby
[mahāpuruṣa lakṣaṇa]  a  osmdesáti  souvisejícími  příznivými  rysy.
Všem bytostem umožním, aby vypadaly jako já.“

कदत0�� त � मह�पसणर�नमभ,त �-
�द�हमन�गत#धवतन अन�तर�� सम�कस�A+तरमतभस�A�ध�#�म �,
तद� A+तरप�प � च म# क��C अनघ?व�द,�?मसणररव
अनतA?कहरत�नतपररश�द+ ववमलपभ�स�पननC  ��त �.
ववप�लक�� तद�पम#न तश�� त#जस� च पत��पस थतC  ��त �.
त ���श�ज�ल�तन रववशतशकर�नततकम#��C
त# च �# क# तचत � सतव� ल+कर�त^ ज�त�श, �# च�वप प�रष�C,



त# ततमस���� रत�वनरक�र# न�न�कदश� गचh#��C.
सव?कदक� मम आभ���  प;ष�C क� शल�तन च कम�?सण क� वjरन �.

dvitīyaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt-
yadāhamanāgate'dhvani anuttarāṁ 
samyaksaṁbodhimabhisaṁbudhyeyam,
tadā bodhiprāptasya ca me kāyaḥ anarghavaidūryamaṇiriva
antarbahiratyantapariśuddho vimalaprabhāsaṁpannaḥ syāt |
vipulakāyastadupamena śriyā tejasā ca pratyupasthitaḥ syāt |
tasyāṁśujālāni raviśaśikarānatikrameyuḥ
te ca ye kecit sattvā lokadhātau jātāśca, ye cāpi puruṣāḥ,
te tamisrāyāṁ ratrāvandhakāre nānādiśaṁ gaccheyuḥ |
sarvadikṣu mama abhayam spṛṣṭāḥ kuśalāni ca karmāṇi kurvīran ||

6.  Druhý  velký  slib:  „Až  v budoucnosti  dosáhnu  anuttara  samyak
sambódhi,  moje  tělo  se  bude  podobat  drahokamu  vaidūrya  –  bude
zcela průzračné, neposkvrněně čisté, velmi majestátní díky zásluhám,
zářivé,  uvolněné a ozdobené planoucími sítěmi zářícími jasněji  než
Slunce a Měsíc. Některé bytosti se zrodí v mém sídle, jiné jako lidé,
bytosti  obývající  temnotu  [peklo]  budou  zality  světlem  na  všech
světových stranách, mým dotekem budou zbaveny strachu a uspějí ve
všech svých příznivých snahách.“

त;त0�� त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# ---
तद� A+तरप�तप � च म#
�# सतव� अपम#�पज+प��Aल�र�न#न अपररम�ण �
सतवर�त+रक���+पभ+ग�� पररभ+ग��  ��C.
क �तच(त �) सतव � क# नतचद व�कल�� न  ��त �.

tṛtīyaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprā(t)ptasya ca me
ye sattvā aprameyaprajñopāyabalādhānena aparimāṇasya
sattvadhātorakṣayāyopabhogāya paribhogāya syuḥ |
kasyaci(t) sattvasya kenacid vaikalyaṁ na syāt ||

7.  Třetí  velký  slib:  „Až  v budoucnosti  dosáhnu  bódhi,  pomocí
nesčetných  a  neomezených  moudrých  prostředků  umožním  všem



živým bytostem získat nevyčerpatelné množství hmotných potřeb, aby
nepoznaly sebemenší neklid.“

चत�थ( त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# ---
तद� A+तरप�प+ह� �# क� म�ग?पततपनन�C सतव�C
श�वकम�ग?पततपनन�C पत�#कA�दम�ग?पततपनन�श,
त# सतव� अन�तर# A+तरम�ग- मह���न# तन�+ज�#रन �॥

caturthaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāpto'haṁ ye kumārgapratipannāḥ sattvāḥ
śrāvakamārgapratipannāḥ pratyekabuddhamārgapratipannāśca,
te sattvā anuttare bodhimārge mahāyāne niyojayeran ||

8.  Čtvrtý velký slib:  „Až v budoucnosti  dosáhnu bódhi,  uvedu živé
bytosti,  které  následují  heretické  cesty (kumārga),  na stezku bódhi.
Také  ty,  které  se  ubírají  stezkami  śrāvaků  [„posluchačů“]  nebo
pratyekabuddhů [učitelů śrāvaků, kteří dosáhli osobního osvícení; obě
skupiny  se  řadí  do  theravádové  tradice],  uvedu  na  velkou  stezku
(mahāyānu).“

पञचम� त  ह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# --- 
तद� A+तरप�प � च म#
�# सतव� मम श�सन# बहच�( चर#��C,
त# सव- अखणडश0ल�C  ��C स�स�व;त�C।
म� च क �तच(त �) श0लववपनन � मम न�मर#��
श�तव� कवतचद द�ग?ततगमन�  ��त �॥

pañcamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāptasya ca me
ye sattvā mama śāsane brahmacaryaṁ careyuḥ,
te sarve akhaṇḍaśīlāḥ syuḥ susaṁvṛtāḥ |
mā ca kasyaci(t) śīlavipannasya mama nāmadheyaṁ
śrutvā kvacid durgatigamanaṁ syāt ||

9.  Pátý  velký  slib:  „Až  v budoucnosti  dosáhnu  bódhi,  umožním
neomezenému a nekonečnému množství živých bytostí, které rozvíjejí



brahmacaryu [pravidla života mnicha] pod mým vedením, dokonale
následovat tři druhy pokynů (śīlā). Pokud by je jakkoliv porušili, po
zaslechnutí mého jména získají zpět svoji čistotu a nepoklesnou na zlé
cesty (durgati) [zrození jako zvíře, hladový duch nebo v pekle].“

षष� त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# --- 
तद� A+तरप�प � च म# �# सतव� ह2नक��� 
ववकल#सनn�� द�व?ण�? जड�डम,क� ल�ग�C क� बज�C सpत�C
क� णड� अनर� Aतरर� उनमत� �# च�न�# शर2र थव��र�C,
त# मम न�मर#�� श�तव�
सव- सकल#सनn��C स�पररप,ण?ग�त� भव#��C॥

ṣaṣṭhaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāptasya ca me ye sattvā hīnakāyā
vikalendriyā durvarṇā jaḍaiḍamūkā laṁgāḥ kubjāḥ śvitrāḥ
kuṇḍā andha badhirā unmattā ye cānye śarīrasthavyādhayaḥ,
te mama nāmadheyaṁ śrutvā
sarve sakalendriyāḥ suparipūrṇagātrā bhaveyuḥ ||

10. Šestý velký slib: „Až v budoucnosti dosáhnu bódhi, živé bytosti
trpící kvůli nedokonalým tělům – jejichž smysly nefungují správně,
ošklivé,  hloupé,  němé,  deformované,  ochrnuté,  hrbaté,  postižené
leprou, zohavením, slepotou, hluchotou, nepříčetností  nebo různými
jinými  nemocemi  –  budou  po  zaslechnutí  mého  jména  obdařeny
dokonale fungujícími smysly a končetinami.“

सपम� त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# ---
तद� A+तरप�प � च म# �# न�न�व��तरपररप0कडत�C 
सतव� अत�ण� अशरण� भ�षज�+पकरणववरकहत�
अन�थ� दररn� द�Cसखत�C,
सच#(त �) त#ष�� मम न�मर#�� कण?प�ट# तनपत#त �,
त#ष�� सव?व��र�C पशम#��C, 
न0र+ग�श तनरपnव�श त#  ����?व A+तरप�?वस�नम �॥

saptamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāptasya ca me ye nānāvyādhiparipīḍitāḥ



sattvā atrāṇā aśaraṇā bhaiṣajyopakaraṇavirahitā
anāthā daridrā duḥkhitāḥ,
sace(t) teṣām mama nāmadheyaṁ karṇapuṭe nipatet,
teṣām sarvavyādhayaḥ praśameyuḥ,
nīrogāśca nirupadravāśca te syuryāva bodhiparyavasānam ||

11. Sedmý velký slib: „Až v budoucnosti dosáhnu bódhi, živé bytosti,
které  trápí  mnoho  nemocí,  ale  nedostává  se  jim  pomoci,  útočiště,
lékaře,  léků,  starších  příbuzných,  jsou  chudé  a  trpí,  budou  po
zaslechnutí  mého jména zbaveny všech nemocí  a  potíží  a  nakonec
zrealizují nepřekonatelné bódhi.“

अषम� त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# ---
तद� �C कसशनम�त;ग�म+ न�न�शत0द+षशत�C
स�सलकष� स0भ�व� ववज�ग�सपसत� म�त;ग�म�+तन�
ས ररम+क� क�म+ मम न�मर#�� र�र�#त �,
त  त;ग�म � न स0भ�व+ भव#त � ��व A+तरप�?वस�नम �॥

aṣṭamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā yaḥ kaścinmātṛgrāmo nānāśtrīdoṣaśataiḥ
saṁlkiṣṭaṁ (saṁkliṣṭaṁ) strībhāvaṁ vijugupsitaṁ mātṛgrāmayoniṁ
ca parimoktukāmo mama nāmadheyaṁ dhārayet,
tasya mātṛgrāmasya na strībhāvo bhavet yava bodhiparyavasānam ||

12.  Osmý  velký  slib:  „Ty  ženy,  které  jsou  nesmírně  znechuceny
stovkami  druhů  ženského  utrpení (strīdoṣaśataiḥ)  a  chtějí  se  vzdát
nenáviděného ženského těla, se po zaslechnutí mého jména nebudou
muset znovu zrodit jako ženy, ale zrealizují nepřekonatelné bódhi.“

नवम� त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# ---
तद� A+तरप�प#ऽह� सव?सतव�न �
म�रप�शAनरनAद�न � 
न�न�दवषगहनस�कटप�प�न �
सव?म�रप�शदवषगततभ�+ ववतनवत�? सम�गदष^
तन�+ज� आन�प,व�-ण A+तरसतवच�ररक�� स�दश?�#�म �॥

navamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---



tadā bodhiprāpte'haṁ sarvasattvān
mārapāśabandhanabaddhān
nānādṛṣṭigahanasaṁkaṭaprāptān
sarvamārapāśadṛṣṭigatibhyo vinivartya samyagdṛṣṭau
niyojya ānupūrvyeṇa bodhisattvacārikāṁ saṁdarśayeyam ||

13.  Devátý  velký  slib:  „Až  v budoucnosti  dosáhnu  bódhi,  pomohu
všem  živým  bytostem  uniknout  ze  sítí  Māry  [hrozivé podoby
Kāmadeva] a hrozeb v podobě množství (scestných) názorů. Pokud by
se zapletly do sítí Māry a scestných názorů, zbavím je jich a přivedu je
k celistvým (správným) názorům a podle jejich předchozích činů je
povzbudím  k  rozvíjení  praxe  bódhisattvů  a  rychlé  realizaci
nepřekonatelného dokonalého bódhi.“

दशम� त � मह�पसणर�नमभ,त- �द�हमन�गत# ---
तद� A+तरप�प � च म# �# क# तचत � सतव� र�ज�तरभ�भ0त�C,
�# व� AनरनAद�वरद�C वर�ह�? अन#कम���तभरपn�त� 
ववम�तनत�श क�त�कव�तचकच�ततसकद�Cख�रभ��हत�C,
त# मम न�मर#� � शवण#न मद2�#न प�ण��न�भ�व#न च
सव?भ�+पnव#भ�C पररम�च�#रन �॥

daśamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūta- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāptasya ca me ye kecit sattvā rājādhibhayabhītāḥ,
ye vā bandhanabaddhāvaruddhāḥ vadhārhā anekamāyābhirupadrutā
vimānitāśca kāyikavācikacaitasikaduḥkhairabhyāhatāḥ,
te mama nāmadheyasya śravaṇena madīyena puṇyānubhāvena ca
sarvabhayopadravebhyaḥ parimucyeran ||

14.  Desátý  velký  slib:  „Až  v budoucnosti  dosáhnu  bódhi,  ty  živé
bytosti, které jsou plné strachu, protože byly odsouzeny královskými
zákony,  jsou spoutané,  bité,  uvězněné,  čekají  na popravu nebo jsou
vystavené nekonečným jiným utrpením a ponižování, takže trpí na těle
a na mysli, budou po zaslechnutí mého jména osvobozeny ode všech
utrpení díky úžasné moci mých zásluh a ctností.“

एक�दशम� त � मह�पसणर�नमभ,त- �द�हमन�गत# ---
तद� A+तरप�प � च म# �# सतव�C क�र�सगनन�



पजवतलत�C आह�रप�नप�-षy�तभ��क�C
तसननद�न� प�प� क� व?सनत, 
सच#(त �) त# मम � न�मर#�� र�र�#��C,
अह� त#ष�� वण?गनररस+प#त#न
आह�र#ण शर2र� स�तप?�#�म �॥

ekādaśamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūta- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāptasya ca me ye sattvāḥ kṣudhāgninā
prajvalitāḥ āhārapānaparyeṣṭyabhiyuktāḥ
tannidānaṁ pāpam kurvanti, 
sace(t) te mam nāmadheyaṁ dhārayeyuḥ,
ahaṁ teṣām varṇagandharasopetena
āhāreṇa śarīraṁ saṁtarpayeyam ||

15.  Jedenáctý  velký slib:  „Až v budoucnosti  dosáhnu bódhi,  pokud
živé  bytosti,  které  jsou  sužovány  hladem  a  žízní  natolik,  že  se
dopustily hříchů, aby získaly jídlo, zaslechnou mé jméno a budou je
soustředěně  pronášet,  uspokojím  jejich  těla  těmi  nejúžasnějšími
pokrmy a nápoji. (Nakonec jim poskytnu příchutě Dharmy, abych je
umístil v sídle míru a štěstí).“

द�दशम� त � मह�पसणर�नमभ,त �- �द�हमन�गत# ---

तद� A+तरप�प � च म# �# क# तचत � सतव� वसनववरकहत�
दररn�C श0त+षणद�शमशक� रपn�त�
र�वत�कदव� द�Cखमन�भवसनत,
सच#(त �) त# मम न�मर#�z र�र�#��C,
अह� त#ष�� च वसपररभ+गम�पस�हर#�म �,
न�न�रङग� रक��श क�म�न�पन�म�#�म �,
ववववर�श रत�भरणगनरम�ल�ववल#पनव�दत,�?त�ल�वचर�C
सव?सतव�न�� सव�?तभप���न � पररप,र�#�म �॥

dvādaśamaṁ tasya mahāpraṇidhānamabhūt- yadāhamanāgate ---
tadā bodhiprāptasya ca me ye kecit sattvā vasanavirahitā
daridrāḥ śītoṣṇadaṁśamaśakrairupadrutā
rātriṁdivaṁ duḥkhamanubhavanti,
sace(t) te mama nāmadheyeṁ dhārayeyuḥ,
ahaṁ teṣām ca vastraparibhogamupasaṁhareyam,



nānāraṅgai raktāṁśca kāmānupanāmayeyam,
vividhaiśca ratnābharaṇagandhamālyavilepanavādyatūryatālāvacaraiḥ
sarvasattvānāṁ sarvābhiprāyān paripūrayeyam ||

16.  Dvanáctý  velký slib:  „Až v budoucnosti  dosáhnu bódhi,  pokud
živé  bytosti,  které  jsou  chudé  a  postrádají  oblečení,  které  by  je
chránilo před komáry a mouchami, chladem a horkem, a tak trpí ve
dne  v noci,  zaslechnou  mé  jméno,  budou  je  soustředěně  pronášet,
získají všemožné druhy nádherných oděvů podle svého přání, drahé
ozdoby,  parfémy,  květinové girlandy,  vonné  masti  a  budou se  těšit
hudbě bubnů a trubek s příjemnými melodiemi, jak jen si budou přát.“

इम�तन द�दश मह�पसणर�न�तन मञज�श0C
भगव�न � भ�षज�ग�रव�द,�?पभ तथ�गत+ऽह?न �
सम�कस�A�दC प,व( A+तरच�ररक�� चरन � क; तव�न �॥

imāni dvādaśa mahāpraṇidhānāni mañjuśrīḥ
bhagavān bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhastathāgato'rhan
samyaksaṁbuddhaḥ pūrvam bodhicārikāṁ caran kṛtavān ||

17.  „Mañjuśrī,  toto  je  dvanáct  velkých  slibů Bhagavāna,  Buddhy
lékařství,  Vládce  záře  vaidūryi,  Tathāgaty,  Arhata,  Dokonale
osvíceného, které složil, když kráčel stezkou bódhisattvy.

त � खल� प�नम?ञज�श0C भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत � �त � पसणर�न� 
�चच A�दक#तग�णव�,ह� तनन शक�� कलप#न व�
कलप�वश#ष#ण व� कपत�त�म �।
स�ववश�द� तद A�दक#त� 
व�पगततशल�शक? रकठल�मपगतक�मद+षम
पगत�प��द�Cखशबदमपगतम�त;ग�मम �।
व�द,�?म�0 च स� मह�प;तथव0 
क� ड�प�क�रप�स�दत+रणगव�कज�लतन�,?हसपरतम�0,
�दश0 स�ख�वत0 ल+कर�त� त�दश0।

tasya khalu punarmañjuśrīḥ bhagavato
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya yat praṇidhānaṁ



yacca buddhakṣetraguṇavyūhaṁ tanna śakyaṁ kalpena vā
kalpāvaśeṣeṇa vā kṣapayitum |
suviśuddhaṁ tad buddhakṣetraṁ
vyapagataśilāśarkarakaṭhalyamapagatakāmadoṣam
apagatāpāyaduḥkhaśabdamapagatamātṛgrāmam |
vaidūryamayī ca sā mahāpṛthivī
kuḍyaprākāraprāsādatoraṇagavākṣajālaniryūhasaptaratnamayī,
yadṛśī sukhāvatī lokadhātustādṛśī |

18. „Kromě toho, Mañjuśrī, kdybych měl mluvit celý věk (kalpa) [den
Brahmy] nebo více věků o velkých slibech složených  Bhagavānem,
Buddhou lékařství,  Vládcem záře  vaidūryi,  Tathāgatou,  když kráčel
stezkou bódhisattvy a o zásluhách, ctnostech a ozdobách jeho sídla
(buddhakṣetra), nemohl bych skončit.
Toto Buddhovo sídlo je zcela čisté, bez kamení (na cestách), pokušení,
nářků způsobených utrpením a bez žen (mātṛgrāma).
Půdu  tvoří  drahokam  vaidūrya, zdi,  městské  hradby,  věže,  paláce,
pavilony,  balkóny,  okna  a  závěsy  jsou  ze  sedmi  drahokamů
(saptaratna). Zásluhy, ctnosti a ozdoby tohoto sídla jsou totožné s těmi
v Sukhāvatī [západní čisté zemi Buddhy Amitābhy].

तत व�द,�?तनभ�?स���� ल+कर�त^ द^ A+तरसतव^
मह�सतव^ त#ष�मपम#��ण�मस�ख�#��न�� 
A+तरसतव�न�� मह�सतव�न�� पम�ख^,
एककC स,�?व�र+चन+ न�म, कदत0�शनnव�र+चनC, 
�^ त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � सदम?क+श� र�र�तC।
त म�त � तकह? मञज�श0C श�द#न क� लप�त#ण व� क� लद�कहत� व�
तत A�दक#त+पपत�# पसणर�न� करण0�म �॥

tatra vaidūryanirbhāsāyāṁ lokadhātau dvau bodhisattvau
mahāsattvau teṣāmaprameyāṇāmasaṁkhyeyānāṁ
bodhisattvānāṁ mahāsattvānāṁ pramukhau,
ekakaḥ sūryavairocano nāma, dvitīyaścandravairocanaḥ,
yau tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya saddharmakośaṁ dhārayataḥ |
tasmāt tarhi mañjuśrīḥ śrāddhena kulaputreṇa vā kuladuhitrā vā
tatra buddhakṣetropapattaye praṇidhānaṁ karaṇīyam ||



19. „V tomto drahokamu vaidūrya  podobném sídle se nacházejí dva
bódhisattvové  mahāsattvové jménem  Sūryavairocana  [Sūryaprabha,
Světlo  Slunce]  a  Candravairocana  [Candraprabha,  Světlo  Měsíce].
Vedou nezměrný nespočetný zástup bódhisattvů  mahāsattvů a chrání
pokladnici Pravé Dharmy Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře
vaidūryi, Tathāgaty.
Proto by, Mañjuśrī, měli všichni ctnostní muži a ženy, kteří mají víru,
složit slib, že se zrodí v tomto sídle Buddhy.“

प�नरपर� भगव�न � मञज�तश�� क� म�रभ,तम�मनत�त#  म-
ससनत मञज�श0C प;थगजन�C सतव�C,
�# न ज�नसनत क� शल�क� शल� कम?।
त# ल+भ�तभभ,त� अज�ननत+ द�न� द�न � च मह�ववप�कम �,
A�ल�गम,ख�?C शद#सनn�ववकल� रनस�च�कण�तभ��क�C।
न च द�नस�ववभ�ग# त#ष�� तचत� कमत#।
द�नक�ल# उपस थत#  वशर2रम�सचh#दन#
इव व� मनस+ (द�Cख�) भवतत।

punaraparaṁ bhagavān mañjuśriyaṁ kumārabhūtamāmantrayate sma-
santi mañjuśrīḥ pṛthagjanāḥ sattvāḥ,
ye na jānanti kuśalākuśalaṁ karma |
te lobhābhibhūtā ajānanto dānaṁ dānasya ca mahāvipākam,
bālāgramūrkhāḥ śraddhendriyavikalā dhanasaṁcayakṣaṇābhiyuktāḥ |
na ca dānasaṁvibhāge teṣām cittaṁ kramate |
dānakāle upasthite svaśarīramaṁsacchedane
iva vā manaso (duḥkhaṁ) bhavati |

20.  Poté  Bhagavān znovu  promluvil  k transcedentnímu  mladíkovi
Mañjuśrīmu: „Mañjuśrī, existují živé bytosti, které neumějí rozeznat
dobro od zla. Podléhají chamtivosti a ničemnosti,  neznají rozdávání
milodarů a velké odměny z něho vyplývající.
Jsou nevědomé a neinteligentní. Postrádají základy víry, a tak hromadí
bohatství, které neúnavně chrání.
Představa  rovnoměrného  rozdílení  milodarů  v nich  vyvolává  zlost.
Když jsou přinuceni dát dar, trpí tak velkou a bolestí a žalem, jako by
jim byl z těla uřezáván kus masa.



अन#क#  च सतव�C �#  व�म#व न पररभ�ञजसनत,
प�ग#व म�त�वपत;भ���?द�कहत~ण�� द� �सनत,
प�ग#व द�सद�स0कम?कर�ण�म �,
प�ग#व�न�#ष�� ��चक�न�म �,
त# त�दश�C सतव� इतश��तव� प#तल+क#
उपपत �नत# तत�?ग�+न^ व�।
��C प,व( मन�ष�भ,त�C श�त� भववष�तत त �
भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�म �,
तत त#ष�� �मल+कस थत�न��
तत�?ग�+तनस थत�न�� व�
त � तथ�गत � न�म स�(स�?) म�ख0भववष�तत।
सह  मरणम�त#ण अतश��तव�
प�नरवप मन�ष�ल+क#  उपपत �नत#,
ज�तत मर�श भववष�सनत।
त# त# द�ग?ततभ�भ0त� न भ,�C
क�मग�ण#तभरतथ?क� भववष�सनत,
द�न�तभरत�श भववष�सनत द�न � च वण?व�कदनC।
सव?मवप पररत��ग#न�न�प,व-ण करचरणश0ष?न�न� च
म��सश+सणत�(च) ��चक�न�मन�पद� �सनत,

प�ग#व अन�� रन कनरम �॥

aneke ca sattvāḥ ye svayameva na paribhuñjanti,
prāgeva mātāpitṛbhāryāduhitṝṇāṁ dāsyanti,
prāgeva dāsadāsīkarmakarāṇām,
prāgevānyeṣāṁ yācakānām,
te tādṛśāḥ sattvā itaścyutvā pretaloke
upapatsyante tiryagyonau vā |
yaiḥ pūrvam manuṣyabhūtaiḥ śrutam bhaviṣyati tasya
bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyam,
tatra teṣām yamalokasthitānāṁ
tiryagyonisthitānāṁ vā
tasya tathāgatasya nāma su (sam?) mukhībhaviṣyati |
saha smaraṇamātreṇa ataścyutvā
punarapi manuṣyaloke upapatsyante,



jātismarāśca bhaviṣyanti |
te te durgatibhayabhītā na bhūyaḥ
kāmaguṇebhirarthikā bhaviṣyanti,
dānābhiratāśca bhaviṣyanti dānasya ca varṇavādinaḥ |
sarvamapi parityāgenānupūrveṇa karacaraṇaśīrṣanayanaṁ ca
māṁsaśoṇitaṁ (ca) yācakānāmanupradāsyanti,
prāgeva anyam dhanaskandham ||

21.  „Existuje  i  nespočet  živých bytostí,  které  hromadí  majetek,  jež
nepoužívají  ani  pro  sebe,  o  svých  rodičích,  partnerech,  dcerách
[dětech],  služebnících,  zaměstnancích  nebo  žebrácích  nemluvě.  Na
konci života se zrodí mezi hladovými duchy nebo zvířaty.
Jestliže  však  ve  svých předchozích  lidských  existencích  zaslechli
jméno Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty,
připomenou si je a pronesou je, byť krátce, okamžitě budou vysvozeny
z pekla [yamaloka] či těla zvířete.
Znovuzrodí se mezi lidmi a budou si pamatovat své minulé životy.
Budou  se  bát  minulého  utrpení  na  zlých  cestách,  nebudou  je  těšit
světské  radovánky,  ale  budou  radostně  konat  dobročinnost,  chválit
ostatní, kteří ji konají, a nebudou již lakomí.
Postupně budou schopni  darovat  svou hlavu,  oči,  ruce,  nohy,  krev,
maso a ostatní části těla všem, kdo k nim přicházejí žebrat, o hmotném
majetku  nemluvě!  [ideální  příklad  krále  Śibiho,  viz  Śibi  Jātaka,
Bhāgavata Purāṇa 1.12.20, 2.7.45, 4.13.16, 8.20.7, 9.23.3-4, 10.72.21]

प�नरपर� मञज�श0C ससनत सतव�C
�# तथ�गत�न�क�श� तशक�पद�तन र�र�सनत,
त# श0लववपवतम�पदनत#,
दवषववपवतम�च�रववपवत� व� कद�तचद�पदनत#।
श0लववपनन� �# प�नC
श0लवनत+ भवसनत, श0ल� रकसनत,
न प�नA?ह�श�त� प�-ष�सनत,
न च तथ�गतभ�वषत�न�� गमभ0रमथ?म�ज�नसनत।
�# च प�नA�?ह�श�त�C,
त# आतरम�तनक� भववष�सनत म�न तबर�C,
पर#ष�म0ष��?पर��ण�C सदम?मवमन�नत# पततसकपसनत।

punaraparaṁ mañjuśrīḥ santi sattvāḥ



ye tathāgatānuddiśya śikṣāpadāni dhārayanti,
te śīlavipattimāpadyante,
dṛṣṭivipattimācāravipattiṁ vā kadācidāpadyante |
śīlavipannā ye punaḥ
śīlavanto bhavanti, śīlam rakṣanti,
na punarbahuśrutaṁ paryeṣyanti,
na ca tathāgatabhāṣitānāṁ gambhīramarthamājānanti |
ye ca punarbu(a)huśrutāḥ,
te ādhimānikā bhaviṣyanti mānastabdhāḥ,
pareṣāmīrṣyāparāyaṇāḥ saddharmamavamanyante pratikṣipanti |

22. „Kromě toho, Mañjuśrī, existují živé bytosti, které přijaly učení
Tathāgaty, ale porušily morální zásady (śīla). Nebo neporušily śīlu, ale
pravidla (ācāra). Nebo neporušily śīlu ani ācāru, ale kritizovaly pravé
názory.  Nebo nekritizovaly správné názory,  ale  zanedbaly zevrubné
studium, takže nejsou schopny pochopit hluboký význam sūter, které
Buddha  pronáší.  Nebo  i  když  mohou  být  učené,  podlehly  pýše.
Protože jim pýcha halí  mysl,  věří,  že ony mají  pravdu a ostatní  se
mýlí, nemají v úctě Pravou Dharmu a pomlouvají ji.

म�रपसकक� त# त�दश� म+हप�रष�C
 व�� क� म�ग?पततपनन�C।
अन��तन च�न#क�तन सतवक+कटतन��तशतसहस�सण
मह�पप�त# पप�त�सनत।
त#ष�म#व�रप�ण�� सतव�न��
भ,त�ष#न नरकव�सगततभ?ववष�तत।
तत �� त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�� श�त� भववष�सनत,
त#ष�� तत नरक#  स थत�न�� A�द�न�भ�व#न
त � तथ�गत � न�मर#�� स�म�ख0भववष�तत।
त# ततश��तव� प�नरवप मन�ष�ल+क#  उपपत �नत#
सम�गदवषस�पनन� व0�?वनतC कल��ण�श��C।
त# ग;ह�न�तस;ज� तथ�गतश�सन# पवसजतव� आन�प,व-ण
A+तरसतवच�ररक�� पररप,रत�ष�सनत॥

mārapakṣikāste tādṛśā mohapuruṣāḥ
svayam kumārgapratipannāḥ |



anyāni cānekāni sattvakoṭiniyutaśatasahasrāṇi
mahāprapāte prapātayanti |
teṣāmevaṁrūpāṇāṁ sattvānāṁ
bhūyiṣṭhena narakavāsagatirbhaviṣyati |
tatra yaistasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyaṁ śrutam bhaviṣyanti,
teṣām tatra narake sthitānāṁ buddhānubhāvena
tasya tathāgatasya nāmadheyaṁ sumukhībhaviṣyati |
te tataścyutvā punarapi manuṣyaloke upapatsyante
samyagdṛṣṭisaṁpannā vīryavantaḥ kalyāṇāśayāḥ |
te gṛhānutsṛjya tathāgataśāsane pravrajitvā ānupūrveṇa
bodhisattvacārikāṁ paripūrayiṣyanti ||

23. Tyto poblouzněné osoby nejenže samy následují scestné, Mārou
inspirované názory.
Navíc vedou nespočet  ostatních  živých bytostí  do téže  velké  jámy.
Tyto živé bytosti budou nekonečně dlouho sídlit v peklech (naraka).
Pokud se jim však podaří zaslechnout jméno Buddhy lékařství, Vládce
záře  vaidūryi,  Tathāgaty,  ihned  se  vzdají  svého  špatného  jednání,
budou následovat  zdravé cesty,  a  tak se vyhnou pádu na zlé  cesty.
Tathāgatovo jméno vyloudí na jejich tvářích úsměv.
Dokonce i ty, které poklesnou na zlé cesty, budou znovuzrozeny jako
lidské  bytosti,  budou  se  držet  správných  názorů,  neochvějně
následovat praxi a jejich mysl bude radostná.
Tak  se  budou  schopny  vzdát  domácího  života,  přijmou  a  budou
následovat  pokyny  Tathāgatů,  vzdají  se  svého  minulého  jednání,
budou rozvíjet praktiky bódhisattvů a dosáhnou dokonalosti.

प�नरपर� मञज�श0C ससनत सतव�C
�# आतमन+ वण( भ�षनत# मतसररणC,
पर#ष�मवण?म�चच�र�सनत।
आतम+तकष?कपरप�सक�C सतव�C पर परसतक; तव�C
त�प��#ष� Aह,तन वष?सहस�सण द�Cखमन�भववष�सनत।
त# अन#कवष?सहस�ण�मत��#न ततश��तव�
गव�p+षगद?भ�कदष� तत�?ग�+तनष� उपपदनत#।
कश�दणडपह�र#ण त�कडत�C क�तष?प0कडतशर2र�
मह�नत� भ�र� वहम�न� म�ग( गचhसनत।
�कद कद�तचत � मन�ष�जनमपततल�भ� पततलप �नत#,



त# तनत�क�ल� न0चक� ल#ष� उपपत �नत#,
द�सतव# च परवशगत� भववष�सनत।

punaraparaṁ mañjuśrīḥ santi sattvāḥ
ye ātmano varnam bhāṣante matsariṇaḥ,
pareṣāmavarṇamuccārayanti |
ātmotkarṣakaparapaṁsakāḥ sattvāḥ parasparasatkṛtvāḥ
tryapāyeṣu bahūni varṣasahasrāṇi duḥkhamanubhaviṣyanti |
te anekavarṣasahasrāṇāmatyayena tataścyutvā
gavāśvoṣṭragardabhādiṣu tiryagyoniṣu upapadyante |
kaśādaṇḍaprahāreṇa tāḍitāḥ kṣuttarṣapīḍitaśarīrā
mahāntaṁ bhāraṁ vahamānā mārgam gacchanti |
yadi kadācit manuṣyajanmapratilābhaṁ pratilapsyante,
te nityakālaṁ nīcakuleṣu upapatsyante,
dāsatve ca paravaśagatā bhaviṣyanti |

24.  „Kromě  toho,  Mañjuśrī,  existují  živé  bytosti,  které  podléhají
lakotě, závisti, chválí samy sebe a znevažují ostatní. Ty poklesnou na
tři  zlé  cesty  [tri  apād,  viz  vysvětlivka  k  textu  21],  kde  budou
vystaveny intenzivnímu utrpení mnoho tisíc let.
Když toto dlouhé utrpení skončí,  zrodí se ve světě lidí  jako krávy,
velbloudi nebo osli.
Budou často biti,  budou trpět žízní a hladem a neustále po cestách
nosit těžká břemena.
Pokud se jim podaří znovuzrodit se jako lidské bytosti, budou patřit
mezi chudé a nízko postavené, neustále sloužit jiným a přijímat jejich
příkazy.

��C प,व( मन�ष�भ,त� त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत �
न�मर#�� श�त� भववष�तत,
त# त#न क� शलम,ल#न सव?द�Cख#भ�C पररम+क�नत#,
त0कण#सनn��श भववष�सनत पसणडत� व�क� म#घ�ववनश।
क� शलप�-षy�तभ��क� तनत�� च
कल��णतमतसमवर�न� लप �नत#,
म�रप�शम�सचhद अववद�णडक+श� तभनदसनत,
कल#शनद2म�चh+ष�सनत,
ज�ततजर�व��तरमरणभ�श+कपररद#व



द�Cखद^म?न �+प���स#भ�C पररम�च�सनत

yaiḥ pūrvam manuṣyabhūtaistasya bhagavato
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya
nāmadheyaṁ śrutam bhaviṣyati,
te tena kuśalamūlena sarvaduḥkhebhyaḥ parimokṣyante,
tīkṣṇendriyāśca bhaviṣyanti paṇḍitā vyaktā meghāvinaśca |
kuśalaparyeṣṭyabhiyuktā nityam ca
kalyāṇamitrasamavadhānaṁ lapsyante,
mārapāśamucchidya avidyāṇḍakośaṁ bhindanti,
kleśanadīmucchoṣyanti,
jātijarāvyādhimaraṇabhayaśokaparideva
duḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimucyanti||

25. „Pokud však kdokoliv z nich, v bývalém životě jako lidská bytost,
zaslechl jméno  Bhagavāna,  Buddhy lékařství,  Vládce záře  vaidūryi,
Tathāgaty,  unikne  díky  tomu  veškerému  utrpení.  Bude  obdařen
výborně fungujícími smysly, moudrostí a učeností.
Bude neustále hledat svrchovanou dharmu a potkávat dobré přátele.
Navždy přeseká sítě  Māry, rozbije pokryv nevědomosti, vysuší řeku
utrpení a bude osvobozen od starostí a utrpení způsobených zrozením,
stáří, nemocí, smrtí, strachem, smutkem a depresí.

प�नरपर� मञज�श0C ससनत सतव�C �# प�श�न��तभरत�C
सतव�न�� पर पर� कलहववगहववव�द�न � क�र�प�सनत।
त# पर पर� ववगहतचत�C सतव�
न�न�ववरमक� शलमतभस� क� व?सनत क��#न व�च� मनस�,
अन�+न�मकहतक�म� तनत�� पर परमनथ�?� पर�क�मसनत।
त# च वनद#वत�म�व�ह�सनत व;कद#वत�� तगररद#वत�� च।
शमश�न#ष� प;थग � भ,त�न�व�ह�सनत।
तत�?ग�+तनगत��श प�सणन+ ज0ववत�द व�वर+प�सनत।
म��सरतररभक�न � �कर�कस�न � प,ज�सनत।
त � शत+न�?म व� शर2रपततम�� व� क; तव� तत
घ+रववद�� स�र�सनत क�ख+द?व#त�ल�न�प�+ग#ण
ज0ववत�नतर��� व� शर2रववन�श� व� कत�?क�म�C।

punaraparaṁ mañjuśrīḥ santi sattvāḥ ye paiśunyābhiratāḥ



sattvānāṁ parasparaṁ kalahavigrahavivādān kārāpayanti |
te parasparaṁ vigrahacittāḥ sattvā 
nānāvidhamakuśalamabhisaṁskurvanti kāyena vācā manasā,
anyonyamahitakāmā nityam parasparamanarthāya parākrāmanti |
te ca vanadevatāmāvāhayanti vṛkṣadevatāṁ giridevatāṁ ca |
śmaśāneṣu pṛthag bhūtānāvāhayanti |
tiryagyonigatāṁśca prāṇino jīvitād vyavaropayanti |
māṁsarudhirabhakṣān yakṣarākṣasān pūjayanti |
tasya śatrornāma vā śarīrapratimāṁ vā kṛtvā tatra
ghoravidyāṁ sādhayanti kākhordavetālānuprayogeṇa
jīvitāntarāyaṁ vā śarīravināśaṁ vā kartukāmāḥ |

26. „Kromě toho, Mañjuśrī, existují bytosti, které těší hádky, vytváření
rozkolů a soudní spory.  Neustále působí problémy ostatním a svým
tělem,  řečí  a  myslí  vytvářejí  stále  se  zvyšující  množství  všemožné
negativní karmy.
Nikdy  nikomu  nepřejí  nic  dobrého,  ale  místo  toho  ubližují  jedna
druhé, vyvolávajíce bohy lesů, stromů, hor a pohřebišť. 
Zabíjejí  živé  bytosti  a  používají  jejich  maso  a  krev  pro  obětování
yakṣům [bytosti strážící poklady] a rākṣasům [démonské bytosti].
Sepisují jména svých nepřátel, vytvářejí jejich podobizny, snaží se jim
uškodit černou magií (skrze jejich jména a podobizny) nebo pomocí
démonů zmocňujících se mrtvol (vetālā), aby jim zkrátili životy nebo
zničili jejich těla.

��C प�न त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�� श�त� भववष�तत,
त#ष�� न शक�� क# न�नतर��� कत�?म �।
सव- च त# पर पर� म�ततचत� कहततचत� अव��पननतचत�श 
ववहरसनत  वक वक# न पररगह#ण स�त�ष�C॥

yaiḥ punastasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyaṁ śrutam bhaviṣyati,
teṣām na śakyaṁ kenāntarāyaṁ kartum |
sarve ca te parasparaṁ maitracittā hitacittā avyāpannacittāśca
viharanti svakasvakena parigraheṇa saṁtuṣṭāḥ ||



27.  „Nicméně  pokud  se  jim  podaří  zaslechnout  jméno  Buddhy
lékařství,  Vládce  záře  vaidūryi,  Tathāgaty,  žádná  z  těchto  zlých
činností jim nemůže uškodit. Kromě toho se všichni zúčastnění stanou
soucitnými, budou usilovat o prospěch, klid a štěstí ostatních. 
Opustí škodlivé myšlenky a hněvivé, škodolibé mysli a budou šťastní
a spokojení s tím, co mají. Přestanou zasahovat do práv ostatních, ale
budou se místo toho snažit jeden druhému prospět.

प�नरपर� मञज�श0C एत�शतसC पष?द+
तभक�तभक�ण��प�सक+प�तसक�C,
�# च�न�# श�द�C क� लप�त� व� क� लद�कहतर+ व�
आ��?ष�ङग�C समनव�गत� उपव�सम�पवससनत, 
एकव�वष?क�  व� त�म�तसक�  व� तशक�पद� र�रत�ष�सनत,
�#ष�म#व�पसणर�नम#वमतभप��म �-अन#न व��
क� शलम,ल#न पसशम���� कदतश स�ख�वत��� ल+कर�त^
उपपद#म �त�तमत��� तथ�गतC।
��C प�न त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�� श�त� भववष�तत,
त#ष�� मरणक�लसम�# अष^ A+तरसतव� ऋदध��गत� उपदश?�सनत,
त# तत न�न�रङग#ष� पद#ष,पप�द�क�C प�द�भ?ववष�सनत।

punaraparaṁ mañjuśrīḥ etāścatasraḥ parṣado
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ,
ye cānye śrāddhāḥ kulaputrā vā kuladuhitaro vā
āryāṣṭāṅgaiḥ samanvāgatā upavāsamupavasanti,
ekavārṣikaṁ vā traimāsikaṁ vā śikṣāpadaṁ dhārayiṣyanti,
yeṣāmevaṁpraṇidhānamevamabhiprāyam-anena vayaṁ
kuśalamūlena paścimāyāṁ diśi sukhāvatyāṁ lokadhātau
upapadyema yatrāmitāyustathāgataḥ |
yaiḥ punastasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyaṁ śrutam bhaviṣyati,
teṣām maraṇakālasamaye aṣṭau bodhisattvā ṛddhyāgatā upadarśayanti,
te tatra nānāraṅgeṣu padmeṣūpapādukāḥ prādurbhaviṣyanti |

28. „Kromě toho, Mañjuśrī, ve čtyřech skupinách následovníků, které
tvoří mniši (bhikṣu), mnišky (bhikṣuṇī), laičtí následovníci (upāsaka)
a  laické  následovnice  (upāsika),  a  mezi  dalšími  vírou  obdařenými



ctnostnými muži a ženami existují  ti,  kteří  jsou schopni  následovat
Osm přikázání celý rok či tři měsíce v roce a věnují tyto dobré kořeny
ve prospěch zrození se v Západním ráji, kde sídlí Tathāgata Amitāyus
[viz Sad dharma Puṇḍarīka 22].
Zaslechnou-li  jméno  Bhagavāna,  Buddhy  lékařství,  Vládce  záře
vaidūryi,  Tathāgaty, přijde v okamžiku jejich smrti  osm vznešených
bódhisattvů  [Mañjuśrī,  Avalokiteśvara,  Mahāsthāmaprāpta, Akṣaya-
mati,  Ratnacandana,  Bhaiṣajyarāja,  Bhaiṣajyasamudgata,  Maitreya],
aby jim ukázali cestu. Zrodí se (tam) v mnohobarevných květech.“

क# तचद प�नद-वल+क#  उपपदनत#।
त#ष�� तत+पपनन�न�� प,व?क�  क� शलम,ल� न क0�त#,
न च द�ग?ततगमन� भववष�तत।
त# ततश��तव� इह मन�ष�ल+क#  उपपत �नत#।
र�ज�न+ भववष�सनत चत�द�प#pर�शकवतत?नC।
त# अन#क�तन सतवक+ट2तन��तशतसहस�सण
दशस� क� शल#ष� कम?पथ#ष� पततष�पत�ष�सनत।
अपर# प�नC कवत�मह�श�लक� ल#ष� ब�हणमह�श�लक� ल#ष�
पभ,तरनर�न�क+शक+ष�ग�रसम;द#ष� च
क� ल#ष� उपपत �नत#।
त# रपस�पनन�श भववष�सनत,
एp�?स�पनन�श भववष�सनत,
पररव�रस�पनन�श भववष�सनत।
�श म�त;ग�मC त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�� श�तव� च उदगह2ष�तत,
त � स एव पसशमC स0भ�वC पततक�सङकतव�C॥

kecid punardevaloke upapadyante |
teṣām tatropapannānāṁ pūrvakam kuśalamūlaṁ na kṣīyate,
na ca durgatigamanaṁ bhaviṣyati |
te tataścyutvā iha manuṣyaloke upapatsyante |
rājāno bhaviṣyanti caturdvīpeśvarāścakravartinaḥ |
te anekāni sattvakoṭīniyutaśatasahasrāṇi
daśasu kuśaleṣu karmapatheṣu pratiṣṭhāpayiṣyanti |
apare punaḥ kṣatriyamahāśālakuleṣu brāhmaṇamahāśālakuleṣu
prabhūtadhanadhānyakośakoṣṭhāgārasamṛddheṣu ca
kuleṣu upapatsyante |



te rūpasaṁpannāśca bhaviṣyanti,
eśvaryasaṁpannāśca bhaviṣyanti,
parivārasaṁpannāśca bhaviṣyanti |
yaśca mātṛgrāmaḥ tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyaṁ śrutvā ca udgrahīṣyati,
tasya sa eva paścimaḥ strībhāvaḥ pratikāṅkṣitavyaḥ ||

29.  „Někteří  se  díky  tomu  (zaslechnutí  jména  Buddhy  lékařství)
mohou zrodit v nebi.
Navzdory zrození v nebi nejsou jejich původní dobré kořeny přesto
vyčerpány, a tak se znovu nezrodí na zlých cestách.
Když jejich život v nebi skončí, zrodí se znovu ve světě lidí. (Buď
jako) cakravartī,  králové  panující  nad  čtyřmi  ostrovy  [v  purāṇské
kosmografii obklopujících  Jambudvīp,  ústřední ostrov Bhū-maṇḍaly,
střední  úrovně  vesmíru],  kteří  přivedou  nesčetné  statisíce  živých
bytostí na cestu deseti ctností [śramany, potulného mnicha].
Nebo se mohou zrodit jako kṣatrijové,  brāhmaṇové či ctnostní laici.
[viz Bhagavad-gītā 6.41] Budou bohatí, se sýpkami a skladišti plnými
k prasknutí.
Budou mít krásné a vznešené rysy, četné příbuzné a služebníky. Pokud
také  zaslechne  jméno  Bhagavāna,  Buddhy  lékařství,  Vládce  záře
vaidūryi,  Tathāgaty nějaká  žena  a  přijme  je,  v  budoucnu  se  nikdy
znovu nezrodí jako žena.

v sanskrtu není: ---
30. „Kromě toho, Mañjuśrī, když Bhagavān, Buddha lékařství, Vládce
záře vaidūryi, Tathāgata dosáhl bódhi, uvědomil si na základě svých
minulých slibů, že živé bytosti trpí různými druhy nemocí, jako jsou
tuberkulóza,  invalidita,  horečka,  úplavice,  žloutenka,  některé  jsou
vystaveny černé  magii  či  jedům,  zatímco  jiné  žijí  jen  krátce  nebo
umírají tragicky a předčasně. Tehdy chtěl  Bhagavān se všemi těmito
nemocemi  a  utrpeními  skoncovat  a  splnit  všechny  touhy  živých
bytostí. Vstoupil tedy do samādhi zvaného ,Odstranění utrpení a strastí
živých bytostí‘.
Jakmile vstoupil do tohoto samādhi, z jeho uṣnīṣi [spletených vlasů na
vrcholu hlavy] vyšla velká záře a on pronesl velkou dhāraṇī [napsanou
tučným písmem]:

namo bhagavate bhaiṣajya-guru



vaidūrya-prabha-rājāya tathāgatāya arhate
samyak sambuddhāya tad yathā
oṁ bhaiṣajye bhaiṣajye
bhaiṣajya samudgate svāhā

Jakmile Bhagavān, Buddha lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgata
pronesl  tuto  dhāraṇī,  celý  vesmír  zaduněl  a  otřásl  se.  Objevily  se
mocné záře, všechny živé bytosti opustily nemoci a utrpení a těšily se
klidu a štěstí.

31.  „Mañjuśrī,  až  uvidíš  jakéhokoliv (oddaného) muže (nebo ženu)
trpící nemocí, měl bys je očistit vykoupáním a vypláchnutím úst a pak
soustředěně sto osmkrát pronést tuto dhāraṇī jejich jménem nad jejich
jídlem, léky nebo vodou, z níž byl odstraněn hmyz. Jakmile je pozřou,
jejich nemoci a utrpení zmizí.
Má-li  pacient  zvláštní  přání  a  soustředěně  pronáší  tuto  dhāraṇī,
všechna jeho přání se splní. Uzdraví se, bude dlouho žít a po smrti se
zrodí  v sídle  Buddhy lékařství,  aniž  by musel  vracet  na tento  svět.
Nakonec dosáhne bódhi.
Proto, Mañjuśrī, každý (oddaný) muž nebo žena, kteří se soustředěně
klanějí  a  konají  pūju  [tradiční  uctívání  pomocí  několika  položek]
Buddhovi lékařství, by měli neustále pronášet tuto dhāraṇī a nikdy na
ni nezapomenout.“

32. „Kromě toho,  Mañjuśrī,  by měli  muži  a ženy s čistou vírou po
zaslechnutí různých jmen  Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře
vaidūryi, Tathāgaty, Arhata, Samyak-saṁbuddhy tato jména upřímně
pronášet.
Každé  ráno,  před  východem  slunce,  poté,  co  žvýkali  větvičku
používanou  k  čištění  zubů  (dantakāṣṭha)  a  vykoupali  se,  by  měli
obětovat květiny, kadidlo, parfémy a různé druhy hudby před podobou
Buddhy [pūja]. Navíc by měli opsat tuto  sūtru nebo nechat to udělat
jiné, soustředěně ji pronášet a naslouchat jejím vysvětlením.
Měli by věnovat vše potřebné k životu učitelům Dharmy, kteří učí tuto
sūtru, a zajistit, aby nic nepostrádali.
Takto budou oddaní muži a ženy pod ochranou všech Buddhů, jejich
touhy se splní a nakonec dosáhnou dokonalého osvícení.“ ---



अथ खल� मञज�श0C क� म�रभ,त+ भगवनतम#तदव+चत �-
अह� भगवन � पसशम# क�ल# पसशम# सम�# त#ष�� श�द�न��
क� लप�त�ण�� क� लद�कहत~ण�� च त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�� श�वत�ष��तम,
अनतशC  वपन�नतरमवप A�दन�मक�
कण?प�ट#ष� उपस�ह�रत�ष��तम।
�# इद� स,तरत� र�रत�ष�सनत
व�चत�ष�सनत द#शत�ष�सनत प�?व�प �सनत,
पर#भ�+ वव तर#ण स�पक�शत�ष�सनत,
तलसखष�सनत तलख�पत�ष�सनत,
प� तकगत� व� क; तव� सतकररष�सनत 
न�न�प�षपर,पगनरम�ल�ववल#पनhतधवजपत�क�तभC,
तत � पञचरसङगकवस�C पररव#षy� श�च^ पद#श#  थ�पत�तव�म �।
�त�व इद� स,त�नत�  थ�वपत� भवतत,
तत चतव�र+ मह�र�ज�नC सपररव�र�C,
अन��तन च अन#क�तन च द#वक+कटतन��तशतसहस�सण उपस�कतमष�सनत।

atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūto bhagavantametadavocat-
ahaṁ bhagavan paścime kāle paścime samaye teṣām śrāddhānāṁ
kulaputrāṇāṁ kuladuhitṝṇāṁ ca tasya bhagavato
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyaṁ śrāvayiṣyāmi,
antaśaḥ svapnāntaramapi buddhanāmakaṁ
karṇapuṭeṣu upasaṁhārayiṣyāmi |
ye idaṁ sūtraratnaṁ dhārayiṣyanti
vācayiṣyanti deśayiṣyanti paryavāpsyanti,
parebhyo vistareṇa saṁprakāśayiṣyanti,
likhiṣyanti likhāpayiṣyanti,
pustakagataṁ vā kṛtvā satkariṣyanti
nānāpuṣpadhūpagandhamālyavilepanachatradhvajapatākābhiḥ,
tat pañcaraṅgikavastraiḥ pariveṣṭya śucau pradeśe sthāpayitavyam |
yatraiva idaṁ sūtrāntaṁ sthāpitaṁ bhavati,
tatra catvāro mahārājānaḥ saparivārāḥ,
anyāni ca anekāni ca devakoṭiniyutaśatasahasrāṇi upasaṁkramiṣyanti |



33.  Potom  transcendentní  mladík  Mañjuśrī řekl  Bhagavānovi:
„Bhagavāne,  slibuji,  že  v posledním  věku  použiji  veškeré  účelné
prostředky, abych pomohl mužům a ženám s čistou vírou zaslechnout
jméno Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty.
Dokonce i během jejich spánku budu probouzet jejich vědomí jménem
tohoto Buddhy.
„Bhagavāne,  pokud  nějaké  oddané  osoby  prosazují,  čtou  nebo
pronášejí tento drahokam mezi  sūtrami (sūtraratna), přednášejí o ní,
vysvětlují její význam ostatním, opisují ji nebo ji nechávají jiné lidi
opisovat, dají jí podobu knihy (pustaka), nebo jí vzdávají svrchovanou
úctu tím, že ji zdobí vonnými květinami, parfémy, kadidlem v podobě
pasty, prášku a tyčinek, girlandami z květin, náhrdelníky, slunečníky,
prapory, praporky, chrání ji pětibarevným látkovým obalem, připraví
čisté  místo,  postaví  oltář  a umístí  na něj  tuto  sūtru,  dostaví se tam
Čtyři  (nebeští)  králové  [lokapālové  Dhṛtarāṣṭra  (Indra)  střežící
východ,  Virūdhaka  (Yama)  střežící  jih,  Virūpākṣa  (Varuṇa)  střežící
západ, a Vaiśravana (Kuvera) střežící sever] se svými společníky a též
s nesčetnými statisíci dalších dévů (aby ji uctívali a střežili).

तत#द� स,त� पचररष�तत।
त# च भगवन � इद� स,तरत� पक�शत�ष�सनत।
त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत � 
प,व?पसणर�नववश#षवव तरववभ�ग� च त � तथ�गत �
न�मर#�� र�रत�ष�सनत, त#ष�� न�क�लमरण� भववष�तत।

tatredaṁ sūtraṁ pracariṣyati |
te ca bhagavan idaṁ sūtraratnaṁ prakāśayiṣyanti |
tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya
pūrvapraṇidhānaviśeṣavistaravibhāgaṁ ca tasya tathāgatasya
nāmadheyaṁ dhārayiṣyanti, teṣām nākālamaraṇaṁ bhaviṣyati |

34. „Bhagavāne, všude, kde se tento drahokam mezi sūtrami šíří a kde
jej lidé přijímají a prosazují, díky minulým slibům, ctnostem a moci
jména Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty
nikdo předčasně nezemře.“

न त#ष�� क# नतचत � शक�म+ज+ऽपहत�?म �,
हत� व� ओजC प�नरवप पततस�हरतत।



भगव�न�ह-
एतम#तद मञज�श0C, एवम#तत �, �थ� वदतस।
�श मञज�श0C श�दC क� लप�त+ व� क� लद�कहत� व�
त � तथ�गत � प,ज�� कत�?क�मC,

na teṣām kenacit śakyamojo'pahartum,
hṛtaṁ vā ojaḥ punarapi pratisaṁharati |
bhagavānāha-
etametad mañjuśrīḥ, evametat, yathā vadasi |
yaśca mañjuśrīḥ śrāddhaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā
tasya tathāgatasya pūjāṁ kartukāmaḥ,

35. Již tam nebudou ti (démoni a duchové), kteří se živí energií (ojas)
lidí. Pokud se tak již stalo, postižení se uzdraví.
Buddha  řekl  Mañjuśrīmu:  „Je  to  tak,  je  to  tak!  Přesně  jak  říkáš.
Mañjuśrī,  pokud si ctnostní muži a ženy čisté víry přejí  konat pūju
Bhagavānovi, Buddhovi lékařství, Vládci záře vaidūryi, Tathāgatovi,

त#न त � तथ�गत � पततम� क�र�पत�तव��,
सप र�वत�कदवम���?ष�ङगम�ग?समनव�गत#न
उपव�सम�पवतसतव�म �।
श�तचन� श�तचम�ह�र� क; तव� श�च^ पद#श# न�न�प�षप�सण स� त��?
न�न�गनरपर,वपत# न�न�वसचhत
धवजपत�क�समल�क; त# तस मन �
प;तथव0पद#श# स� न�तग�त#ण श�तचववमलवसनर�ररण�
तनम?लतचत#न अकल�षतचत#न अव��प�दतचत#न सव?सतव#ष�
म�ततचत#न (उप#क�तचत#न) सव?सतव�न�मसनतक#
समतचत#न भववतव�म �।

tena tasya tathāgatasya pratimā kārāpayitavyā,
sapta rātriṁdivamāryāṣṭāṅgamārgasamanvāgatena
upavāsamupavasitavyam |
śucinā śucimāhāraṁ kṛtvā śucau pradeśe nānāpuṣpāṇi saṁstārya
nānāgandhapradhūpite nānāvastracchatra
dhvajapatākāsamalaṁkṛte tasmin
pṛthivīpradeśe susnātagātreṇa śucivimalavasanadhāriṇā
nirmalacittena akaluṣacittena avyāpādacittena sarvasattveṣu



maitracittena (upekṣācittena) sarvasattvānāmantike
samacittena bhavitavyam |

36.  měli  by  nejprve  (nechat)  vytvořit  podobu  (pratimā)  tohoto
Tathāgaty (a postavit ji  na čistý oltář). Po sedm dní a nocí by měli
následovat Osm přikázání.
Měli by jíst jen čisté jídlo a po koupeli a použití parfému si oblékat
čisté šaty. Pak by ji měli zasypávat všemožnými druhy květin, pálit
před ní různé vonné tyčinky, zdobit ji mnoha oděvy (a zdobit to místo
mnoha)  slunečníky,  praporky  a  stuhami.  Po  vykoupání  by  si  měli
oblékat  čistý  oděv,  jejich  mysl  by  měla  být  čistá  a  neposkvrněná,
prostá hněvu a zloby, oplývající přátelstvím a nestranností vůči všem
živým bytostem.

न�न�त,�?स�ग0ततपव�कदत#न स� तथ�गतपततम� पदसकण0कत?व��
त � तथ�गत � प,ण?पसणर�न�तन मनतस कत?व��तन।
इद� स,त� पवत?त�तव�म �।
�� च#त�तत, �� प�थ?�तत, त� सव�?तभप��� पररप,र�तत। 
�कद कदघ?म���C क�म�त#, कदघ�?��षक+ भवतत।
�कद भ+ग� प�थ?�त#, भ+गसम;द+ भवतत।
�कद ऐp�?मतभप�थ?�त#, तदलपक; च�#ण प�पन+तत।
�कद प�त�तभल�ष0 भवतत, प�त� पततलभत#।

nānātūryasaṁgītipravāditena sā tathāgatapratimā pradakṣiṇīkartavyā
tasya tathāgatasya pūrṇapraṇidhānāni manasi kartavyāni |
idaṁ sūtraṁ pravartayitavyam |
yam cetayati, yam prārthayati, tam sarvābhiprāyaṁ paripūrayati |
yadi dirghamāyuḥ kāmayate, dirghāyuṣko bhavati |
yadi bhogaṁ prārthayate, bhogasamṛddho bhavati |
yadi aiśvaryamabhiprārthayate, tadalpakṛcchreṇa prāpnoti |
yadi putrābhilāṣī bhavati, putram pratilabhate |

37. „Během hry na mnohé hudební nástroje, zpěvu a oslavování by
měli  konat  pradakṣiṇu  [obřadné  obcházení  ve  směru  hodinových
ručiček] Tathāgatovy podoby, připomínat si zásluhy, ctnosti a minulé
sliby  tohoto Tathāgaty,  číst  a pronášet tuto  sūtru,  přemýšlet  o jejím
významu, přednášet ji a vysvětlovat.



Ti, kteří hledají dlouhý život, dosáhnou dlouhověkosti; ti, kteří hledají
bohatství, zbohatnou; ti, kteří usilují o světské postavení, je dosáhnou,
a ti, kteří touží po synovi, jej budou mít.

�# इह प�पक�   वपन� पश�सनत,
�त व��सC स थत+ भवतत द�तन?तमत� व�,
�त अमङगलशत� व� स थत� भवतत,
त� त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � प,ज� कत?व��।
सव?द�C वपनद�तन?तमत�म�ङगल��श भ�व�C पशतमष�सनत। 

ye iha pāpakaṁ svapnaṁ paśyanti,
yatra vāyasaḥ sthito bhavati durnimittaṁ vā,
yatra amaṅgalaśataṁ vā sthitam bhavati,
taistasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya pūjā kartavyā |
sarvaduḥsvapnadurnimittāmāṅgalyāśca bhāvaḥ praśamiṣyanti |

38. „Pokud osoba, která trpí nočními můrami, vidí nepříznivá znamení
(durnimitta) jako hejna nepřízeň věštících ptáků či stovky podivných
znamení  ve svém obydlí,  bude konat pūju Bhagavānovi,  Buddhovi
lékařství, Vládci záře  vaidūryi,  Tathāgatovi, noční můry a nepříznivá
znamení budou uklidněny [již nebudou škodit].

�#ष�मग��दकववषशसपत�पचणडहस ततस�हव��घऋकतर
क�द2वपक�श0ववषव;सशकशतपदद�शमशक�कदभ�� भवतत,
त� त � तथ�गत � प,ज� कत?व��।
त# सव?भ�#भ�C पररम+क�नत#।
�#ष�� च+रभ�� त करभ�म �,
त� त � तथ�गत � प,ज� कत?व��॥

yeṣāmagryudakaviṣaśasrapratāpacaṇḍahastisiṁhavyāghraṛkṣatara
kṣudvīpikāśīviṣavṛścikaśatapadadaṁśamaśakādibhayaṁ bhavati,
taistasya tathāgatasya pūjā kartavyā |
te sarvabhayebhyaḥ parimokṣyante |
yeṣāṁ corabhayaṁ taskarabhayam,
taistasya tathāgatasya pūjā kartavyā ||



39.  „Pokud  osoba  ohrožená  vodou,  jedem,  hrozivým  nebezpečím,
čelící divokým slonům, lvům, tygrům, vlkům, medvědům, jedovatým
hadům,  štírům,  stonožkám,  ovádům,  komárům nebo jiným tvorům,
koná  pūju  Bhagavānovi,  Buddhovi  lékařství,  Vládci  záře vaidūryi,
Tathāgatovi, bude zbavena všech zdrojů strachu.
Pokud  se  obává  zlodějů  nebo  lupičů,  měla  by  konat  pūju  tomuto
Tathāgatovi (a nebezpečí zmizí).

श�द�C क� लप�त� व क� लद�कहतर+ व� �#
��वजज0व� वतशरणम�पग;हसनत,
अनन�द#वत�श भवसनत,
�# पञच तशक�पद�तन र�र�सनत,
�# च A+तरसतवस�वर� चत�व?रतशक�पदशत� र�र�सनत,
�# प�नरवपर� तनषक�नतग;हव�स� तभकवC,
पञच�तरक#  द# तशक�पदशत# र�र�सनत,
�� तभक�ण�C पञचशततशक�पद�तन र�र�सनत,
�# च �थ�पररग;ह2त�सचh ��स�वर�दन�तर�सचhक�पद�त �
भष� भवसनत सच#द द�ग?ततभ�भ0त�C,
त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�� र�र�#��C,
न भ,� त#ष�� त�प��गमनद�Cख� पततक�सङकतव�म �।

(punaraparaṁ mañjuśrīḥ ye – v sanskrtu není) 
śrāddhāḥ kulaputrā va kuladuhitaro vā ye
yāvajjīvaṁ triśaraṇamupagṛhṇanti,
ananyadevatāśca bhavanti,
ye pañca śikṣāpadāni dhārayanti,
ye ca bodhisattvasaṁvaraṁ caturvaraśikṣāpadaśataṁ dhārayanti,
ye punarapiraṁ niṣkrāntagṛhavāsā bhikṣavaḥ,
pañcādhike dve śikṣāpadaśate dhārayanti,
yā bhikṣuṇyaḥ pañcaśataśikṣāpadāni dhārayanti,
ye ca yathāparigṛhītācchis khāsaṁvarādanyatarācchikṣāpadāt
bhraṣṭā bhavanti saced durgatibhayabhītāḥ,
tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyaṁ dhārayeyuḥ,
na bhūyasteṣāṁ tryapāyagamanaduḥkhaṁ pratikāṅkṣitavyam |



40. „(Kromě toho, Mañjuśrī,) mohou existovat ctnostní muži a ženy
obdaření  vírou,  kteří  po  celý  život  přijímají  útočiště  u  Buddhy,
Dharmy  a  Sanghy  [triśaraṇam],  neuctívají  jiné  dévy,  dodržují  pět
přikázání  (pro  laiky),  čtyři  sta  přikázání  pro  bódhisattvy,  dvě  stě
padesát přikázání pro bhikṣuy nebo pět set přikázání pro bhikṣunī, ale
některá  přijatá  přikázání  porušili  a  bojí  se  poklesnutí  na  zlé  cesty.
Když se soustředí na pronášení jména  Bhagavāna, Buddhy lékařství,
Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty, rozhodně se na třech zlých cestách
znovu nezrodí.

�श म�त;ग�मC पसवनक�ल# त0व��
द�Cख�� खर�� कट�क�� व#दन�� व#द�तत,
�� त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � न�मर#�मन� मर#त �,
प,ज�� च क� ��?त �, स� स�ख� च पस,�त#,
सव�?ङगपररप,ण( प�त� (च) जनत�ष�तत
अतभरपC प�स�कदक+ दश?न0� त0कण#सनn�+ A�वदम�न �।
स आर+ग� वलप�A�र+ भववष�तत,
न च शक�त# अमन�ष�� त � ओज+ऽपहत�?म �॥

yaśca mātṛgrāmaḥ prasavanakāle tīvrāṁ
duḥkhāṁ kharāṁ kaṭukāṁ vedanāṁ vedayati,
yā tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya nāmadheyamanusmaret,
pūjāṁ ca kuryāt, sā sukham ca prasūyate,
sarvāṅgaparipūrṇaṁ putram (ca) janayiṣyati
abhirūpaḥ prāsādiko darśanīyastīkṣṇendriyo buddhimān |
sa ārogyasvalpābādho bhaviṣyati,
na ca śakyate amanuṣyaistasya ojo'pahartum ||

41.  „Pokud  ženy,  které  při  porodu  trpí  velkou  bolestí,  upřímně
pronášejí jméno  Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře vaidūryi,
Tathāgaty  a konají mu  pūju, budou šťastné. Novorozené děti budou
zdravé, budou mít vznešené tělesné znaky a ti,  kdo je uvidí, budou
potěšeni. Budou mít bystré smysly a inteligenci a klidnou povahu.
Zřídka  budou  trpět  nemocemi  a  ne-lidské  bytosti  (amanuṣya)  je
nebudou okrádat o životní energii (ojas).



अथ खल� भगव�न���षमनतम�ननदम�मनत�त#  म-
श�र�तस तवम�ननद पत0�तस �दह� त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत ��ह?तC 
सम�कस�A�द � ग�ण�न � वण?त�ष��तम ?
अथव� त# क�ङक� व� ववमततव�? ववतचककतस�
व� अत गमभ0र# A�दग+चर# ?

atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma-
śraddadhāsi tvamānanda pattīyasi yadahaṁ tasya bhagavato 
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasyārhataḥ
samyaksaṁbuddhasya guṇān varṇayiṣyāmi?
athavā te kāṅkṣā vā vimatirvā vicikitsā
vā atra gambhīre buddhagocare?

42.  Tehdy se  Bhagavān zeptal  dlouhověkého  (āyuṣmanta)  Ānandy:
„Věříš  zásluhám  a  ctnostem  Bhagavāna,  Buddhy  lékařství,  Vládce
záře  vaidūryi, Tathāgaty, které  popíši? Je to extrémně hluboká praxe
všech Buddhů, ale je obtížné je vysvětlit.

अथ���षम�न�ननद+ भगवनतम#तदव+चत �-
न म# भदनत भगवन � अत क�ङक� व�
ववमततव�? ववतचककतस� व� तथ�गतभ�वषत#ष� स,त�नत#ष�।
तत � क � ह#त+C ?
न�स त तथ�गत�न�मपररश�दक��व�ङभनCसम�द�च�रत�।
इम^ भगवन � चनnस,�� एव� महवद?क^
एव� मह�न�भ�व^ प;तथव��� पपत#त�म �,
स स�म#रव�? पव?तर�जC  थ�न�चचल#त �,
न त� A�द�न�� वचनमन�थ� भव#त �।

athāyuṣmānānando bhagavantametadavocat-
na me bhadanta bhagavan atra kāṅkṣā vā
vimatirvā vicikitsā vā tathāgatabhāṣiteṣu sūtrānteṣu |
tat kasya hetoḥ?
nāsti tathāgatānāmapariśuddhakāyavāṅbhanaḥsamudācāratā |
imau bhagavan candrasūryau evaṁ maharddhikau
evaṁ mahānubhāvau pṛthivyāṁ prapatetām,
sa sumerurvā parvatarājaḥ sthānāccalet,



na tu buddhānāṁ vacanamanyathā bhavet |

43. „Dlouhověký Ānanda odpověděl: Ó nanejvýš ctnostný (bhadanta)
Bhagavāne, o sūtrách pronášených Tathāgaty nemám pochybnosti.
Jakou to má příčinu? Neboť všechna jména, těla, řeč a mysl Tathāgatů
jsou čisté.
Ó  Bhagavāne,  Slunce,  Měsíc  mohou  spadnout  na  Zemi,  král  hor
Sumeru se může otřást, ale slova Buddhů se nemohou nikdy změnit.

कक�  त� भदनत ससनत सतव�C शद#सनn�ववकल�C।
इद� A�दग+चर� श�तव�� एव�
वक�सनतकथम#तनन�मर#� मरणम�त#ण
त � तथ�गत � त�वनत+ ग�ण�न�श�स� भवसनत ?
त# न श�रसनत न पत0�सनत, पततसकपसनत।
त#ष�� द2घ?र�तमनथ�?�
न कहत�� न स�ख�� ववतनप�त�� � भववष�तत।

kim tu bhadanta santi sattvāḥ śraddhendriyavikalāḥ |
idaṁ buddhagocaraṁ śrutvāṁ evaṁ
vakṣyantikathametannāmadheyasmaraṇamātreṇa
tasya tathāgatasya tāvanto guṇānuśaṁsā bhavanti?
te na śraddadhanti na pattīyanti, pratikṣipanti |
teṣām dīrgharātramanarthāya
na hitāya na sukhāya vinipātāy bhaviṣyati |

44.  „Ó Bhagavāne, existují živé bytosti s nedostatkem víry.
Když se doslechnou o vznešené praxi Buddhů, myslí si: „Jak by bylo
možné  získat  tyto  zásluhy  a  velký  prospěch  pouhým  pronášením
jména Tathāgaty?“ Z tohoto nedostatku víry se uchylují k pomluvám.
Za dlouhé noci (nevědomosti) přicházejí o prospěch i radost a klesají
na zlé cesty.“

भगव�न�ह-
अ थ�नम�ननद अनवक�शC,
�#न त � तथ�गत � न�मर#�� श�तम �,
त � सतव � द�ग?त�प��गमन� भव#त �,
न#द�  थ�न� ववदत#। 



bhagavānāha-
asthānamānanda anavakāśaḥ,
yena tasya tathāgatasya nāmadheyaṁ śrutam,
tasya sattvasya durgatyapāyagamanaṁ bhavet,
nedam sthānam vidyate |

45. Buddha řekl: „Ānando, pokud tyto živé bytosti dostanou příležitost
zaslechnout  jméno  Tathāgaty a  budou  je  soustředěně  pronášet,
nebudou moci poklesnout na zlé cesty.

A�द�न�� A�दग+चरम �।
�त � तवम�ननद श�र�तस पत0�तस,
तथ�गत ��ष+न�भ�व+ nषव�C।
अभ,तमरत सव?श�वकपत�#कA�द�न��
 थ�पत�तव� एकज�ततपततAद�न � A+तरसतव�न � मह�सतव�तनतत।

(duḥśraddhānīyaṁ ca ānanda – v sanskrtu není)
buddhānāṁ buddhagocaram |
yat tvamānanda śraddadhāsi pattīyasi,
tathāgatasyaiṣonubhāvo draṣṭavyaḥ |
abhūmiratra sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṁ
sthāpayitvā ekajātipratibaddhān bodhisattvān mahāsattvāniti |

46.  „(Ānando,  je  obtížné  uvěřit  a  porozumět)  velmi  hluboké  praxi
Buddhů. Přesto jsi ji nyní schopen přijmout. Měl bys vědět, že to je
díky úžasné moci Tathāgaty, Ānando.
Ani  śrāvakové a pratyekabuddhové, kteří nedosáhli bhūmi, nedokáží
uvěřit této pravdě a porozumět jí. Toho jsou schopni jen bódhisattvové
mahásattvové, kteří mají dosáhnout buddhovství v jednom životě.

द�ल?भC आननद मन�ष�पततल�भC,
द�ल?भ� वतरत# शद�ग^रवम �,
स�द�ल?भ� तथ�गत � न�मर#�शवणम �।
त � भगवत तथ�गत � भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
आननद A+तरसतवच��?म(��? अ) पम�णम �,
उप��क^शल�मप�पम�णम �,



अपम�ण� च� � पसणर�नववश#षवव तरम �।
आक�ङकम�ण+ऽह� त � तथ�गत � कलप� व�
कलप�वश#ष� व� A+तरसतवच�ररक����
वव तरववभङग� तनकद?श#�म �।
क0�#त आननद अलपम �, न तव#व शक�� त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत �
प,व?पसणर�नववश#षवव तर�नतमतरगनत�म � ॥

durlabhaḥ ānanda manuṣyapratilābhaḥ,
durlabham triratne śraddhāgauravam, 
sudurlabhaṁ tathāgatasya nāmadheyaśravaṇam |
tasya bhagavatastathāgatasya bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
ānanda bodhisattvacaryāma (ryā a) pramāṇam,
upāyakauśalyamapyapramāṇam,
apramāṇaṁ cāsya praṇidhānaviśeṣavistaram |
ākāṅkṣamāṇo'haṁ tasya tathāgatasya kalpaṁ vā
kalpāvaśeṣaṁ vā bodhisattvacārikāyāṁ
vistaravibhaṅgaṁ nirdiśeyam |
kṣīyeta ānanda alpam, na tveva śakyaṁ tasya bhagavato 
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya
pūrvapraṇidhānaviśeṣavistarāntamadhigantum ||

47.  „Ānando,  je  obtížné  získat  lidské  tělo.  Je  také  obtížné  získat
hlubokou  víru  ve  Trojí  drahokam  (triratna)  [Buddha,  Dharma,
Sangha]. Je velmi obtížné zaslechnout jméno Tathāgaty.
Ānando,  Buddha lékařství,  Vládce záře  vaidūryi,  Tathāgata rozvíjel
nesmírné  množství  praxí  bódhisattvy,  použil  nesmírné  množství
vhodných prostředků a složil nesmírné množství slibů.
Pokud bych měl  o nich mluvit  po dobu kalpy nebo déle,  kalpa by
skončila  předtím,  než  bych dokázal  minulé  sliby (atd.)  Bhagavāna,
Buddhy lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty popsat!“

त#न खल� प�नC सम�#न त ��म#व पष?कद त�णम�क+
न�म A+तरसतव+ मह�सतवC स�तनपततत+ऽभ,त � स�तनषणणC।
उतथ���सन�द#क��सम�तर�सङग� क; तव�
दसकण� ज�न�मणडल� प;तथव��� पततष�प�
�#न भगव�� त#न�ञजतल� पणम� भगवनतम#तदव+चत �-



भववष�सनत भदनत भगवन � सतव�C पसशम# क�ल# पसशम# सम�#
न�न�व��तरपररप0कडत� द2घ?व��तरन� (क0णग�त�C)
क�तष�?भ��� श�षककणठ+ष� मरण�तभम�ख�
र+रदम�न#तभतम?तज�ततस�ल+कहत�C
पररव�ररत� अनरक�र�� कदश� पश�नत+
�मप�रष�र�कष�?म�ण�श।
त � कल#वर# मञचशत�त# ववज�न�
�म � रम?र�ज ��गत�म�पन0�त#।
�चच त � सतव � सहज�न�Aदम#व
�सतक� तचत � त#न प�रष#ण क� शलमक� शल� व� क; त� भवतत,
तत � सव( स�तलसखत� क; तव� �म � रम?र�ज � उपन�म�त#।
तद� �म+ऽवप रम?र�ज त� प;चhतत,
गण�तत �थ�क; त� च� � क� शलमक� शल� व� तथ�ज�म�ज�प�तत।

tena khalu punaḥ samayena tasyāmeva parṣadi trāṇamukto
nāma bodhisattvo mahāsattvaḥ saṁnipatito'bhūt saṁniṣaṇṇaḥ |
utthāyāsanādekāṁsamuttarāsaṅgaṁ kṛtvā
dakṣiṇaṁ jānumaṇḍalaṁ pṛthivyāṁ pratiṣṭhāpya
yena bhagavāṁstenāñjaliṁ praṇamya bhagavantametadavocat-
bhaviṣyanti bhadanta bhagavan sattvāḥ paścime kāle paścime samaye
nānāvyādhiparipīḍitā dīrghavyādhinā (kṣīṇagātrāḥ)
kṣuttarṣābhyāṁ śuṣkakaṇṭhoṣṭhā maraṇābhimukhā
rorudyamānebhirmitrajñātisālohitaiḥ
parivāritā andhakārāṁ diśaṁ paśyanto
yamapuruṣairākarṣyamāṇāśca |
tasya kalevare mañcaśayite vijñānam
yamasya dharmarājasyāgratāmupanīyate |
yacca tasya sattvasya sahajānubaddhameva
yatkiṁcit tena puruṣeṇa kuśalamakuśalaṁ vā kṛtam bhavati,
tat sarvaṁ sulikhitaṁ kṛtvā yamasya dharmarājasya upanāmyate |
tadā yamo'pi dharmarājastaṁ pṛcchati,
gaṇayati yathākṛtaṁ cāsya kuśalamakuśalaṁ vā tathājñāmājñāpayati |

48.  Tehdy  byl  ve  shromáždění  přítomen  bódhisattva  mahāsattva
Trāṇamukta („ten, který zachraňuje a osvobozuje“).
Vstal  ze  svého  sedadla,  odhalil  pravé  rameno,  poklekl  na  pravé
koleno,  uklonil  se  a  se  sepjatými  dlaněmi  oslovil  Bhagavāna:
„Nanejvýš ctnostný  Bhagavāne! V posledním věku budou existovat



živé  bytosti  trpící  různými chorobami  včetně  chronických,  hladem,
žízní,  s  vyprahlými  hrdly  a  rty.  Jakmile  se  objeví  příznaky  smrti,
zatímco  budou  ležet  v posteli,  obklopeny  svými  plačícími  rodiči,
příbuznými, přáteli  a známými, uvidí všude kolem temnotu a posly
Yamy.
Ti je vytáhnou z těla a odvedou je ke Králi spravedlnosti.
Jejich zaznamenané dobré i zlé skutky jsou předloženy králi Yamovi.
Tehdy je král Yama vyslýchá, aby posoudil jejich dobrou a špatnou
karmu předtím, než rozhodne o trestu.

तत �# त# तमतज�ततस�ल+कहत� त ��त�र ��थ�?�
त� भगवनत� भ�षज�ग�रव�द,�?पभ�
तथ�गत� शरण� गचh#��C,
त � च तथ�गत � प,ज�� क� ��?C,
 थ�नम#तकददत# �त � त �
तकदज�न� प�नरवप पतततनवत-त,
 वपन�नतरगत इव�तम�न� स�ज�न0त#।

tatra ye te mitrajñātisālohitāstasyāturasyārthāya
tam bhagavantam bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhaṁ
tathāgataṁ śaranam gaccheyuḥ,
tasya ca tathāgatasya pūjāṁ kuryuḥ,
sthānametadvidyate yat tasya
tadvijñānaṁ punarapi pratinivarteta,
svapnāntaragata ivātmānaṁ saṁjānīte |

49.  „Pokud  tehdy  přátelé  a  příbuzní  nemocné  osoby  její  jménem
přijmou  útočiště  u  Bhagavāna,  Buddhy  lékařství,  Vládce  záře
vaidūryi, Tathāgaty a konají mu pūju, pak se osoba může vrátit a jako
ve snu vše velmi jasně vidět.

�कद व� सपम# कदवस# �कद व�
(एकवव�शततम#) कदवस# �कद व� 
पञचवत�शततम# कदवस# �कद व�
एक+नपञच�शततम# कदवस# त �
ववज�न� प�नरवप तनवत-त,  म;ततम�पलभ#त।
त � क� शलमक� शल� व� कम?ववप�क�



 व�म#व पत�क� भवतत।
ज�तव� स ज0ववतह#त^ न कद�वप प�पमक� शल� कम? कररष�तत।
त म�च��द#न क� लप�त#ण व� क� लद�कहत� व� त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत � प,ज� कत?व��॥

yadi vā saptame divase yadi vā
(ekaviṁśatime) divase yadi vā
pañcatriṁśatime divase yadi vā
ekonapañcāśatime divase tasya
vijñānam punarapi nivarteta, smṛtimupalabheta |
tasya kuśalamakuśalaṁ vā karmavipākaṁ
svayameva pratyakṣaṁ bhavati |
jñātvā sa jīvitahetau na kadāpi pāpamakuśalaṁ karma kariṣyati |
tasmācchrāddhena kulaputreṇa vā kuladuhitā vā tasya bhagavato
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya pūjā kartavyā ||

50.  „Nebo  se  vrátí  po  sedmi,  (jedenadvaceti,)  pětatřiceti  nebo
devětačtyřiceti dnech. Bude se cítit jako probuzená ze snu a vrátí se jí
paměť.
Uvidí odplaty za svou vlastní dobrou a špatnou karmu.
S touto zkušeností už nebude nikdy páchat žádnou špatnou karmu, a to
ani v případě ohrožení života.
Proto by ctnostní muži a ženy čisté víry měli konat pūju Bhagavānovi,
Buddhovi lékařství, Vládci záře vaidūryi, Tathāgatovi.“

अथ���षम�न�ननदस�णम�क�  न�म A+तरसतवम#तदव+चत �-
कथ� क� लप�त त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � प,ज� कत?व�� ?

athāyuṣmānānandastrāṇamuktaṁ nāma bodhisattvametadavocat-
katham kulaputra tasya bhagavato
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya pūjā kartavyā?

51.  Tehdy  se  dlouhověký  Ānanda zeptal  bódhisattvy  Trāṇamukty:
„Ctnostný muži,  jak bychom měli  konat  pūju tomuto  Bhagavānovi,
Buddhovi lékařství, Vládci záře vaidūryi, Tathāgatovi?“



त�णम�क+ A+तरसतव आह-
�# भदनत आननद महत+ व��तरतC पररम+तचत�क�म�C, 
त� त ��त�र ��थ�?� सप कदवस�तन
आ��?ष�ङगसमनव�गतम�पव�सम�पवतसतव�म �,
तभक�स�घ � च आह�रप�न�C
सव�पकरण��?थ�शवक प,ज+प थ�न� कत?व�म �।

trāṇamukto bodhisattva āha-
ye bhadanta ānanda mahato vyādhitaḥ parimocitukāmāḥ,
taistasyāturasyārthāya sapta divasāni
āryāṣṭāṅgasamanvāgatamupavāsamupavasitavyam,
bhikṣusaṁghasya ca āhārapānaiḥ
sarvopakaraṇairyathāśakti pūjopasthānaṁ kartavyam |

52.  Bódhisattva  Trāṇamukta  odpověděl:  „Nanejvýš  ctnostný,  abyste
nemocné osobě pomohli k osvobození od nemoci a utrpení, měli byste
jejím jménem přijmout a dodržovat Osm přikázání sedm dní a sedm
nocí,  darovat  sanze  bhikṣuů  potraviny,  nápoje  a  další  nezbytnosti
podle svých možností a konat pūju.

भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � न�मर#��
वतषक; तव� र�त��� वतषक; तव� कदवस# मनतस कत?व�म �। 
नवचतव�रर�शद�र# इद� स,तम�चच�रत�तव�म �।
एक+नपञच�शद द2प�C पजव�लत�तव��C।
सप पततम�C कत?व��।
एक� क�� पततम�� सप सप द2प�C पजव�लत�तव��C।
एक� क+ द2पC शकटचकपम�णC कत?व�C।
�कद एक+नचतव�रर�शततम# कदवस# आल+क+ न क0�त#,
व#कदतव�� सव?स�पकदतत।
पञचरसङगक�C पत�क�C एक+नपञच�शदतरक�C कत?व��C॥

bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya nāmadheyaṁ
triṣkṛtvā rātryāṁ triṣkṛtvā divase manasi kartavyam |
navacatvāriṁśadvāre idaṁ sūtramuccārayitavyam |
ekonapañcāśad dīpāḥ prajvālayitavyāḥ |
sapta pratimāḥ kartavyā |
ekaikayā pratimayā sapta sapta dīpāḥ prajvālayitavyāḥ |



ekaiko dīpaḥ śakaṭacakrapramāṇaḥ kartavyaḥ |
yadi ekonacatvāriṁśatime divase āloko na kṣīyate,
veditavyaṁ sarvasaṁpaditi |
pañcaraṅgikāḥ patākāḥ ekonapañcāśadadhikāḥ kartavyāḥ ||

53. „Třikrát ve dne a třikrát v noci je třeba v mysli pronášet jméno
Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty.
Tuto sūtru je třeba pronést devětačtyřicet krát.
Je  třeba  zapálit  devětačtyřicet  lamp,  vyrobit  sedm podob [pratimā]
tohoto Tathāgaty, před každou umístit sedm lamp vysokých jako kolo
od  vozu  a  nechat  je  hořet  nepřetržitě  devětatřicet  dnů.  To  zajistí
veškerý prospěch.
Je třeba také rozvěsit pětibarevné prapory [pět barev představuje pět
světových stran, v přeneseném smyslu všechny světové strany] delší
než devětačtyřicet délek dlaně.

प�नरपर� भदनत आननद �#ष�� र�ज��
कवत��ण�� म,र�?तभवषक�न�म�पnव� व�
उपसग�? व� पत��पस थत� भव#��C,
व��तरप0ड� व�  वचकप0ड� व� परचकप0ड� व�
नकतप0ड� व� चनnगहस,�?गहप0ड� व�
अक�लव�तव;वषप0ड� व� अवगहप0ड� व� सम�सतथत�,
अम�ङगल�� व� स�क�मकव��तरव�? ववपद व� सम�पस थत�,
त#न र�ज� कवत�#ण म,र�?तभवषक# न
सव?सतव#ष� म�ततचत#न भववतव�म �, 
Aनरनगत�श सतव� म+चत�तव��C।
त � च भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � �थ�प,व�कप,ज� करण0��।
तद� त � र�जC कवत� � म,र�?तभवषक �
एत#न क� शलम,ल#न च
त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत �
प,व?पसणर�नववश#षवव तर#ण तत
ववष�# क#म� भववष�तत स�तभकम �।
क�ल#न व�तव;वषश �स�पद+ भववष�सनत,
सव- च ववष�तनव�तसनC सतव� आर+ग�C स�सखत�C पम+दAह�ल�C।
न च तत ववष�# द�ष�कर�कसभ,तवपश�च�C



सतव�न�� ववह#ठ�सनत।
सव?द�तन?तमत�तन च न पश�सनत।
त � च र�जC कवत� � म,र�?तभवषक � आ��व?ण?
Aल�र+ग��p��?तभव;वदभ?ववष�तत।

punaraparaṁ bhadanta ānanda yeṣāṁ rājñāṁ
kṣatriyāṇāṁ mūrdhābhiṣiktānāmupadravā vā 
upasargā vā pratyupasthitā bhaveyuḥ,
vyādhipīḍā vā svacakrapīḍā vā paracakrapīḍā vā
nakṣatrapīḍā vā candragrahasūryagrahapīḍā vā
akālavātavṛṣṭipīḍā vā avagrahapīḍā vā samutthitā,
amāṅgalyā vā saṁkrāmakavyādhirvā vipad vā samupasthitā,
tena rājñā kṣatriyeṇa mūrdhābhiṣiktena
sarvasattveṣu maitracittena bhavitavyam,
bandhanagatāśca sattvā mocayitavyāḥ |
tasya ca bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya yathāpūrvoktapūjā karaṇīyā |
tadā tasya rājñaḥ kṣatriyasya mūrdhābhiṣiktasya
etena kuśalamūlena ca
tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya
pūrvapraṇidhānaviśeṣavistareṇa tatra
viṣaye kṣemam bhaviṣyati subhikṣam |
kālena vātavṛṣṭiśasyasaṁpado bhaviṣyanti,
sarve ca viṣayanivāsinaḥ sattvā ārogāḥ sukhitāḥ pramodyabahulāḥ |
na ca tatra viṣaye duṣṭayakṣarākṣasabhūtapiśācāḥ
sattvānāṁ viheṭhayanti |
sarvadurnimittāni ca na paśyanti |
tasya ca rājñaḥ kṣatriyasya mūrdhābhiṣiktasya āyurvarṇa
balārogyaiśvaryābhivṛddhirbhaviṣyati |

54.  „Kromě toho,  Ānando,  když pomazané kṣatrijské vládce  sužují
neštěstí  jako  epidemie,  povstání  na  vlastním  území,  invaze  cizích
zemí, nepříznivá postavení hvězd, zatmění Měsíce nebo Slunce, větry
a deště mimo sezónu nebo sucho, měli by rozvinout soucit ke všem
živým bytostem. Měli by také udělit amnestii všem vězňům.
Měli by konat dříve uvedenou pūju Bhagavānovi, Buddhovi lékařství,
Vládci záře vaidūryi, Tathāgatovi.



Díky  těmto  dobrým  kořenům  a  moci  minulých  slibů  Bhagavāna,
Buddhy lékařství,  Vládce  záře vaidūryi, Tathāgaty  se  do  postižené
země vrátí mír a klid.
Větry a deště budou včasné, úroda bude také dozrávat včas a všechny
živé bytosti obývající tu zemi budou zdravé a šťastné.
V té  zemi  nebudou  žádné  násilné  bytosti  jako  yakṣové,  rākṣasové,
bhūtové a piśācové škodící živým bytostem.
Všechna zlá znamení zmizí.
„Dlouhověkost,  společenské  postavení,  síla,  zdraví  a  bohatství
pomazaných kṣatrijských vládců budou neustále vzrůstat.

v sanskrtu není: ---
55. Ó Ānando, pokud královny, konkubíny, dědicové trůnu, princové,
vysocí  úředníci,  ministři,  dvorní  služebníci,  vládní  úředníci  nebo
obyčejní lidé trpí nemocemi či jinými potížemi, měli by také konat
pūju Bhagavānovi,  Buddhovi  lékařství,  Vládci  záře vaidūryi,
Tathāgatovi.
Měli by rozvěšovat pětibarevné prapory (symboly dlouhého života),
zapalovat lampy a udržovat je hořící, osvobozovat různá zvířata, házet
(na podobu Buddhy) květy různých barev [puṣpāñjali] a pálit (před ní)
různé druhy vonného kadidla. Tak budou vyléčeni a zbaveni neštěstí. 
---

अथ���षम�न�ननदस�णम�क�  A+तरसतवम#वमव+चत �-
कथ� क� लप�त पररक0ण���C प�नर#व�तभवववर?त# ? 

athāyuṣmānānandastrāṇamuktaṁ bodhisattvamevamavocat-
katham kulaputra parikṣīṇāyuḥ punarevābhivivardhate?

56.  Pak  se  dlouhověký  Ānanda  zeptal  bódhisattvy  Trāṇamukty:
„Ctěný muži, jak lze prodloužit život, který se blíží svému konci?“

त�णम�क+ A+तरसतव आह-
नन� तव�� भदनत आननद
तथ�गत ��सनतक�च�तम �-
ससनत अक�लमरण�तन।

trāṇamukto bodhisattva āha-



nanu tvayā bhadanta ānanda
tathāgatasyāntikācchrutam-
santi akālamaraṇāni |

57. Bódhisattva Trāṇamukta odpověděl: „Ctnostný  Ānando, neslyšel
jsi Tathāgatu zmiňovat devatero předčasných smrtí?“

त#ष�� पततक#प#ण मनत^षतरप�+ग� उपकदष�C।
ससनत सतव� व��तरत�C।
न च ग�रक+ व��तरC 
भ�षज�+प थ�पकववरकहतC।
�कद व� व�द� (भ�षज��) क� व?सनत।
इद� पथ�ममक�लमरणम �। 

teṣām pratikṣepeṇa mantrauṣadhiprayogā upadiṣṭāḥ |
santi sattvā vyādhitāḥ |
na ca guruko vyādhiḥ
bhaiṣajyopasthāpakavirahitaḥ |
yadi vā vaidyā (bhaiṣajyaṁ) kurvanti |
idaṁ prathāmamakālamaraṇam |

58. „Některé živé bytosti dostanou lehčí nemoci, které však zůstávají
neléčeny,  protože  buď  nemají  lékaře  či  lék,  nebo  jim  lékař  dá
nevhodný lék, který jim způsobí předčasnou smrt.
v sanskrtu není: ---
Někteří  pacienti  věří  falešným  výrokům  pozemských  démonů
(falešných učitelů), heretických sekt nebo černých mágů, a tak mohou
propadnout panice a nedokáží uklidnit  mysl.  Nedrží se dharmy,  ale
obracejí se na věštce, aby zjistili, jaká neštěstí je čekají, nebo konají
zvířecí oběti pro usmíření duchů a modlí se k nim o pomoc a dlouhý
život. Jejich úsilí je však neúspěšné. Kvůli nevědomosti a spoléhání se
na scestné, překroucené názory je potkává předčasná smrt, klesají do
pekel, jejichž konec je v nedohlednu. ---
Toto je první druh předčasné smrti.

कदत0�मक�लमरण� � � र�जदणड#न क�लकक��।

dvitīyamakālamaraṇaṁ yasya rājadaṇḍena kālakriyā |



59. „Druhý druh předčasné smrti je poprava na základě královského
výnosu.

त;त0�मक�लमरण� �#ऽत0व पमत�C पम�दववह�ररणC,
त#ष�� मन�ष�� ओज+ऽपहरसनत।

tṛtīyamakālamaraṇaṁ ye'tīva pramattāḥ pramādavihāriṇaḥ,
teṣām manuṣyā ojo'paharanti |

60. Třetí je zanedbávání povinností, nedbalost a přílišné hýření, které
zbavují životní síly (ojas).

चत�थ?मक�लमरण� �# असगनद�ह#न क�ल� क� व?सनत।

caturthamakālamaraṇaṁ ye agnidāhena kālam kurvanti |

61. Čtvrtý je uhořet.

पञचम� च�क�लमरण� �# च उदक# न त��नत#।

pañcamaṁ cākālamaraṇaṁ ye ca udakena mriyante |

62. Pátý je se utopit.

षषक�लमरण� �# (तस�ह) व��घव��लचणडम;गमध�गत�
व�स� कलप�सनत त��नत# च।

ṣaṣṭhakālamaraṇaṁ ye (simha) vyāghravyālacaṇḍamṛgamadhyagatā
vāsam kalpayanti mriyante ca |

63. Šestý je být sežrán lvem, tygrem, hadem nebo jinými divokými 
zvířaty.

तगररतट�त � पपतसनत।
अषममक�लमरण� �# ववषक�ख+द?व#त�ल�न�प�+ग#ण त��नत#।
नवममक�लमरण� �# क�त;ष+पहत�
आह�रप�नमलभम�न� आत�?C क�ल� क� व?सनत।



एत�तन स�क#पत+ऽक�लमरण�तन तथ�गत#ण तनकद?ष�तन।
अन��तन च अपम#��ण�क�लमरण�तन॥

(saptamamakālamaraṇaṁ ye) giritaṭāt prapatanti |
aṣṭamamakālamaraṇaṁ ye viṣakākhordavetālānuprayogeṇa mriyante |
navamamakālamaraṇaṁ ye kṣuttṛṣopahatā
āhārapānamalabhamānā ārtāḥ kālam kurvanti |
(ca aprameyāṇyakālamaraṇāni ||
atha khalu tatra parṣadi dvādaśa)
etāni saṁkṣepato'kālamaraṇāni tathāgateṇa nirdiṣṭāni |
anyāti ca aprameyāṇyakālamaraṇāni ||

64. (Sedmý je) spadnout z hory (či skály); osmý je smrt následkem
jedu,  (škodlivých  manter,  kleteb)  nebo  démonů  zmocňujících  se
mrtvol; devátý je zemřít hladem a žízní.
Toto  je  stručný  výčet  devatera  předčasných  úmrtí,  o  nichž  hovoří
Tathāgatové.  Je  také  bezpočet  dalších  druhů,  které  nelze  všechny
vyjmenovat.

v sanskrtu není: ---
65.  „Kromě  toho,  Ānando,  král  Yama  spravuje  karmické  záznamy
všech obyvatel světa. Pokud živé bytosti nebyly oddané svým rodičům
[podle  mahāyāny se  za  ně  považují  všechny bytosti],  spáchaly  pět
smrtelných  hříchů  [zabití,  kradení,  nezákonný  sex,  lhaní,  požívání
omamných látek], pomlouvaly Trojí drahokam, porušily zákony země
nebo hlavní přikázání, král Yama posoudí jejich provinění a udělí jim
úměrný trest.  Proto povzbuzuji  živé bytosti,  aby zapalovaly lampy,
vyráběly prapory, osvobozovaly zvířata a rozvíjely ctnostné zásluhy,
aby se vyhnuly všem utrpením a nebezpečím.“ ---

अथ खल� तत पष?कद द�दश
मह��कस#न�पत�C स�तनपततत� अभ,वन � �द�त
कक� भ0र+ न�म मह��कस#न�पततC,
वजश न�म मह��कस#न�पततC,
म#सखल+ न�म मह��कस#न�पततC,
असनतल+ न�म मह��कस#न�पततC,
अतनल+ न�म मह��कस#न�पततC,
ससणठल+ न�म मह��कस#न�पततC,



इनदल+ न�म मह��कस#न�पततC,
प�त�ल+ न�म मह��कस#न�पततC,
मह�ल+ न�म मह��कस#न�पततC,
तचद�ल+ न�म मह��कस#न�पततC,
च^नर�ल+ न�म मह��कस#न�पततC,
ववकल+ न�म मह��कस#न�पततC।

atha khalu tatra parṣadi dvādaśa
mahāyakṣasenāpatayaḥ saṁnipatitā abhūvan yaduta
kiṁbhīro nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
vajraśca nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
mekhilo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
antilo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
anilo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
saṇṭhilo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
indalo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
pāyilo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
mahālo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
cidālo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
caundhulo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ,
vikalo nāma mahāyakṣasenāpatiḥ |

66. Tehdy bylo ve shromáždění přítomno dvanáct velkých generálů
yakṣů:  Kiṁbhīra,  Vajra,  Mekhila,  Antila,  Anila,  Saṇṭhila,  Indala,
Pāyila, Mahāla, Cidāla, Caundhula a Vikala.

एत# द�दश मह��कस#न�पत�C एक� क�न�चरपररव�ररत�
एककणठ#न भगवनतम#वम�ह�C-
श�तम म�तभश भगवत� A�द�न�भ�व#न त � भगवत+
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत � न�मर#�म �।
न भ,�+ऽ म�क�  द�ग?ततभ�म �।
त# व�� सकहत�C समग� ��वजज0व� A�द� शरण� गचh�मC,
रम( शरण� गचh�मC, स�घ� शरण� गचh�मC।
सव?सतव�न�मथ�?� कहत�� स�ख�� औतस�क�� कररष��मC।
�+ ववश#ष#ण ग�म# व� नगर# व� जनपद#
व� अरण���त#न# व� एद� स,त� पच�रत�ष�तत,
�+ व� त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � न�मर#��



र�रत�ष�तत, प,ज+प थ�न� कररष�तत, त�वत � त� सतव� रसकष��मC,
पररप�लत�ष�मC, सव�?म�ङगल��चच पररम+चत�ष��मC,
सव?ष�म�श�� पररप,रत�ष��मC।

ete dvādaśa mahāyakṣasenāpatayaḥ ekaikānucaraparivāritā
ekakaṇṭhena bhagavantamevamāhuḥ-
śrutamasmābhiśra bhagavatā buddhānubhāvena tasya bhagavato
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya nāmadheyam |
na bhūyo'smākaṁ durgatibhayam |
te vayaṁ sahitāḥ samagrā yāvajjīvaṁ buddham śaranam gacchāmaḥ,
dharmam śaranam gacchāmaḥ, saṁghaṁ śaranam gacchāmaḥ |
sarvasattvānāmarthāya hitāya sukhāya autsukyaṁ kariṣyāmaḥ |
yo viśeṣeṇa grāme vā nagare vā janapade
vā araṇyāyatene vā edam sūtraṁ pracārayiṣyati,
yo vā tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya nāmadheyaṁ
dhārayiṣyati, pūjopasthānaṁ kariṣyati, tāvat tam sattvam rakṣiṣyāmaḥ,
paripālayiṣyamaḥ, sarvāmāṅgalyācca parimocayiṣyāmaḥ,
sarvaṣāmāśāṁ paripūrayiṣyāmaḥ |

67. Těchto dvanáct velkých generálů yakṣů, každý s vojskem sedmi
tisíc yakṣů, současně oslovilo Bhagavāna: „Ó Bhagavāne! Dnes, díky
úžasné  Buddhově  moci,  jsme  byli  schopni  vyslechnout  jméno
Bhagavāna, Buddhy lékařství, Vládce záře  vaidūryi, Tathāgaty. Proto
se již nebojíme poklesnutí na zlé cesty.
Všichni společně jednomyslně přijímáme útočiště u Buddhy, Dharmy
a Sanghy po zbytek našich životů.
Slibujeme podporovat  všechny živé  bytosti  a  přinášet  jim skutečný
prospěch a štěstí.
V jakékoliv vesnici,  městě,  zemi nebo lese,  kde se káže tato sūtra,
nebo  tam,  kde  lidé  pronášejí  jméno  Bhagavāna,  Buddhy  lékařství,
Vládce záře vaidūryi, a konají mu pūju, je s našimi družinami budeme
chránit. Osvobodíme je ode všech utrpení a neštěstí a splníme všechna
jejich přání.
v sanskrtu není: ---
Živé bytosti, které se chtějí zbavit nemoci nebo neštěstí, by měly číst
nebo pronášet tuto sūtru a vázat pětibarevné nitě do uzlů [vázání uzlů
dodává jistotu na nejistých místech] za pronášení našich jmen [pronést



vždy dhāraṇī  a  jméno generála].  Po splnění  přání  by se měly uzly
rozvázat. ---

अथ खल� भगव�� त#ष�� �कस#न�पत0न�� स�र�क�रमद�त �-
स�र� स�र� मह��कस#न�पत�C,
�द �,�� त � भगवत+ भ�षज�ग�रव�द,�?पभ �
तथ�गत � क; तजत�मन� मरम�ण�न�� सव?सतव�न�� कहत�� पततपनन�C॥

atha khalu bhagavāṁsteṣāṁ yakṣasenāpatīnāṁ sādhukāramadāt-
sādhu sādhu mahāyakṣasenāpatayaḥ,
yad yūyam tasya bhagavato bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya
tathāgatasya kṛtajñatāmanusmaramāṇānāṁ sarvasattvānāṁ hitāya 
pratipannāḥ ||

68. Tehdy Bhagavān pochválil velké generály yakṣů: „Skvěle, skvěle,
velcí  generálové  yakṣů!  Ti  z vás,  kdo  s vděčností  vzpomínají  na
Bhagavāna,  Buddhu  lékařství,  Vládce  záře  vaidūryi,  Tathāgaty, by
měli takto neustále přinášet prospěch všem živým bytostem.

अथ���षम�न�ननद+ भगवनतम#तदव+चत �-
क+ न�म��� भगवन � रम?प��?�C?
कथ� च�न� र�र��तम?

athāyuṣmānānando bhagavantametadavocat-
ko nāmāyaṁ bhagavan dharmaparyāyaḥ?
katham cainaṁ dhārayāmi?

69. Pak se dlouhověký Ānanda zeptal Bhagavāna: „Bhagavāne, jak by
se mělo pojmenovat toto učení (dharmaparyāya)? Jak bychom je měli
následovat?“

भगव�न�ह-
त#न कह आननद रम?प��?�तमद�
भ�षज�ग�रव�द,�?पभ � तथ�गत �
प,व?पसणर�नववश#षवव तरतमतत र�र�,
द�दश�न�� मह��कस#न�पत0न�� पसणर�नतमतत र�र�॥



bhagavānāha-
tena hi ānanda dharmaparyāyamidaṁ
bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhasya tathāgatasya
pūrvapraṇidhānaviśeṣavistaramiti dhāraya,
dvādaśānāṁ mahāyakṣasenāpatīnāṁ praṇidhānamiti dhāraya ||

70.  Bhagavān  odpověděl:  „Ānando,  toto  učení  se  jmenuje  ,Minulé
sliby a  zásluhy Buddhy lékařství,  Vládce  záře  vaidūryi,  Tathāgaty‘
či  ,Sliby  dvanácti  velkých  generálů  yakṣů‘  (prospívat  živým
bytostem).“
v sanskrtu není: ---
Také se nazývá ,Vymýcení všech karmických překážek‘. Jako takové
bys je měl následovat. ---

इदमव+चEगव�न।
आतमन� मञज�श0C क� म�रभ,तC,
आ��षम��श आननदC,
त�णम�क+ A+तरसतवC,
त# च A+तरसतव�C,
त# च मह�श�वक�C,
त# च र�ज�म�त�ब�हणग;हपत�C,
सव�?वत0 पष?त �, सद#वम�न�ष�स�रगनरव?श
ल+क+ भगवत+ भ�वषतमभ�ननदन �॥

idamavocadbhagavāna |
āttamanā mañjuśrīḥ kumārabhūtaḥ,
āyuṣmāṁśca ānandaḥ,
trāṇamukto bodhisattvaḥ,
te ca bodhisattvāḥ,
te ca mahāśrāvakāḥ,
te ca rājāmātyabrāhmaṇagṛhapatayaḥ,
sarvāvatī parṣat, sadevamānuṣāsuragandharvaśca
loko bhagavato bhāṣitamabhyanandan ||

71. Takto Bhagavān domluvil.
Transcendentní  mladík  Mañjuśrī,  dlouhověký  Ānanda,  bódhisattva
Trāṇamukta, (další) bódhisattvové,  mahāśrāvakové, králové, ministři,



brāhmaṇi, laici, všichni (lidští) společníci a také dévové, lidé, asurové
a gandharvové [a ostatní na počátku jmenovaní] byli velmi potěšeni
Buddhovými slovy [přijali je s vírou a následovali je].

आ�?भ�षज�ग�रव�द,�?पभर�ज� न�म मह���नस,तम �॥

āryabhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājaṁ nāma mahāyānasūtram ||

72. (Toto je) mahāyānová sūtra nesoucí jméno vznešeného Buddhy 
lékařství, Vládce záře vaidūryi, Tathāgaty.


