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Lankavatara Sutra nu a fost scrisa asa cum este scris un tratat filozofic - pentru a consacra un anumit sistem de gandire - ci a fost compusa
pentru a clarifica cea mai profunda experienta intampinata de spiritul uman.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 24,00 lei
Pret cu reducere: 22,86 lei
Pretul de vanzare: 24,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Lankavatara Sutra a fost intotdeauna scrierea favorita a sectei Ch'an (Zen in Japonia) si a avut intr-o mare masura de-a face cu originea
si dezvoltarea acestei scoli. Exista o traditie conform careia atunci cand Bodhidharma i-a inmanat bolul de pomeni si roba monastica
succesorului sau, i-a dat si copia sa din Lankavatara, spunand ca nu are nevoie de nicio alta sutra. In perioada de inceput a sectei Ch'an,
aceasta scriere a fost foarte mult studiata, dar datorita dificultatilor si obscuritatilor sale a fost treptat eliminata din uz, fiind neglijata in ultimul
mileniu. Insa de-a lungul acestei perioade multi mari maestri au facut din ea un obiect de studiu si numeroase comentarii au fost scrise pe
marginea ei. Desi alte sutra sunt citite in mod obisnuit, niciuna nu a fost mai influenta in fixarea doctrinelor generale ale buddhismului Mahayana
si in adoptarea generala a buddhismului in China, Coreea si Japonia.
Lankavatara Sutra nu a fost scrisa asa cum este scris un tratat filozofic, pentru a consacra un anumit sistem de gandire, ci a fost
compusa pentru a clarifica cea mai profunda experienta intampinata de spiritul uman.

CUPRINS
Nota asupra editiei romane
Introducere
I. Clasificarea fiintelor
II. Psihologia
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III. Mesajul continut in Lankavatara Sutra
IV. Datarea Lankavatara Sutrei

Lankavatara Sutra
Introducere la editia americana
Discriminarea
Inchipuirile neintemeiate si cunoasterea manifestarilor
Cunoasterea justa sau cunoasterea relatiilor
Cunoasterea perfecta sau cunoasterea Realitatii
Sistemul constiintelor
Constiinta transcendenta
Realizarea Nobilei Cunoasteri
Dobandirea Realizarii
Rodul Realizarii
Starea de discipol: descendenta Arhatilor
Starea de Bodhisattva si stadiile ei
Starea de Tathagata, care este Nobila Cunoastere
Nirvana

Reviews
Nu exista comentarii pentru acest produs.
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