
PRVOTNÍ BUDDHA ADIBUDDHA (pra-buddha) šakti Adidharma

DHJÁNIBUDDHOVÉ VAIRÓČANA RATNASAMBHAVA AMITÁBHA AMÓGHASIDDHI AKŠÓBHJA

(transcendentní buddhové, (Amitāyus) (Vadžrasattva)

tathágatové)

překlad sanskrtského jména "zářivý" "zrozený z klenotu" "nezměrně zářící" "úspěšně dokonalý" "neotřesitelný"

čínsky Yaoshi Fó (Pilushena, Dari) Bǎoshēng Rúlái A-mi-tchuo Fó (Omito) Bùkōngchéngjiù Fó Āchù Fó

tibetsky Nampar Nangdze Rin chen 'byung ldan Opakme Dönyö Drubpa Mikyöpa

korejsky Birojana Bosaeng Yeorae Amita Bulgongseongchwi Achog

japonsky Birushana (Dainiči) Hōshō Nyorai Amida Fukujōju Butsu Ashuku Butsu

barva tváře a těla bílá žlutá červená zelená modrá (někdy zlatá)

mudra dharmačakra, vitarka nebo bodhjangi varada dhjána abhaja bhúmisparša

atribut kolo dharmy či disk (Slunce) klenot (ratna) lotos (padma) dvojitý hromoklín (višvavadžra) hromoklín (vadžra)

jízdní zvíře (vahana ) drak lev (někdy kůň) páv orel (Garuda) (modrý) slon

poloha (v mandale) střed (zenit) jih západ sever východ

symbolizuje nevědění, počátek sansáry moudrost vyrovnanosti moudrost rozlišování všezavršující moudrost moudrost nezkreslené reflexe

buddhův ráj (čistá země) Akanistha Ghanavyuha Ratnaketu (Shrimat) Sukhávatí (Západní ráj, Čistá země) Prakuta Abhirati (říše radosti)

vazba s pozemským buddhou Krakuččhanda Kášjapa Šakjamuni Maitréja Konakamuni ¹

vazba s bódhisattvou Samantabhadra Ratnapani Avalokitéšvara Višvapani Vadžrapani (tib. Čana Dordže)

období roku jaro léto podzim zima

vazba s přírodním živlem prostor země oheň vzduch voda

POZEMŠTÍ BUDDHOVÉ KRAKUČČHANDA ¹ KÁŠJAPA ¹ ŠAKJAMUNI MAITRÉJA ² BHAIŠADŽJAGURU

¹ púrvabuddhové (dřívější buddhové, ² před vyvanutím do nirvány též Bhaišadžajarádža

 prvním byl Dípankara, čín. Randeng) je zobrazován jako bódhisattva 

(tlustý smějící se mnich Budai)

čínsky Ťü-na-chan (Ťü-liou-sun) Ta-Ťia-še-po Da Fó (Š'-ťia-mu-ni) Mi-le Fó  Yaoshi Fó

tibetsky Šákja Thubpa Champa

korejsky Seokgamoni  Miruk Jaksha jore (Jagwang)

japonsky Shaka Nyorai Miroku Jakushi Nyorai

úrná s paprsky moudrosti, ušníša, lotosový květ v pravé ruce, léčivý plod v levé ruce

 loukoťová kola na chodidlech aj. miska na milodary v levé ruce

mudra kterákoliv dharmačakra abhaja

symbolizuje buddha dřívější epochy buddha minulosti historický Siddhártha Gautama buddha budoucnosti mistr léčebných prostředků

sídlo nebe Tušita východní ráj

BÓDHISATTVOVÉ SAMANTABHADRA MANDŽUŠRÍ AVALOKITÉŠVARA KŠITIGARBHA MAHÁSTHAMAPRAPTA

(Padmapani, Makákaruná)

čínsky (Pchu-sa) Pchu-sien (Puxien) Wen-šu Kuan-jin Ti-cchang (Dizang) Da-shizhi

tibetsky Kuntu Zangpo Džampäl Maseng (Džampäjang) Čänräzig

korejsky (Posal) Pohyon (Bohyeon) Munsu Kwanum (Gwanseum) Chijang (Jijang) Daesaeji (Teseji)

japonsky (Bosacu) Fugen Mondžu Kannon Džizó Seiši

meč moudrosti 11 hlav/tváří, 1000 rukou, poutnická hůl s 6 kruhy, pagoda na šperku ve vlasech

text sútry, dva květy lotosu růžový lotosový květ drahokam čintámani

jízdní zvíře (vahana) bílý slon se šesti kly modrý lev slon

všeobjímající dobro a řád moudrost milosrdenství, soucit, slitování vysvobození hříšníků z pekelných muk poznání nezbytnosti spásy

ochrana zemřelých dětí

zuřivá podoba (Nepál, Tibet) Jamántaka (s býčí hlavou) Mahakála (Nakpo Čhenpo, Velký černý)

místo uctívání v Číně (provincie) Emei-shan (hora, Sečuan) Wutai-shan (hora, Shanxi) Putuo-shan (ostrov v moři, Zhejiang) Jiuhua-shan (hora, Anhui)

NEBEŠTÍ KRÁLOVÉ VAIŠRAVANA DHRTARÁŠTRA VIRÚDHAKA VIRÚPÁKŠA

(lókapálové, dévarádžové)

čínsky Duo Wen (Bišamen) Zhi Gui (Molihai) Zeng Zhang (Molihong) Guang Mu (Moliqing)

korejsky (ch'ŏnwang ) Tamun Jiguk (Chiguk) Chŭngjang Gwangmok

japonsky Tamon-ten Jikoku-ten Zōchō-ten Kōmoku-ten

světová strana sever východ jih západ

barva těla (tváře) zelená (žlutá) bílá modrá červená

pagoda, svinutý slunečník, loutna meč had, klenot (perla)

stříbrná krysa

ochraňuje buddhistickou pravdu svět mocí dharmy dobro (ničí zlo) klenot plnící přání
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symbolizuje

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Akanistha_Ghanavyuha&action=edit&redlink=1#

