
Louvor às Três Joias (In Praise of the three Jewels)

Homenagem ao Buddha, o professor;
Homenagem ao Dharma, o protetor;
Homenagem à grandiosa Saṅgha –
Aos três eu sempre ofereço homenagens.

Refúgio (Taking refuge)

Tomo refúgio no Buddha.
Tomo refúgio no Dharma.
Tomo refúgio na Sangha.

Bodhicitta (Generating Bodhicitta)

NAMO
Até que eu e todos os seres sencientes alcancemos a iluminação,
Tomo refúgio nas Três Raízes.
Para alcançar a iluminação para o benefício dos outros,
Faço surgir a bodhicitta da aspiração, da ação e a absoluta.

O Sutra do Coração (The Heart Sutra)

Indescritível, inconcebível e inexprimível,
A perfeição do conhecimento transcendente
É não nascida e incessante - a própria natureza do espaço.
É o campo do estado desperto primordial autoconhecedor de cada um.
Presto homenagem à mãe dos budas dos três tempos.

Homenagem à Quintessência da Perfeição do Conhecimento Transcendente!
Assim eu ouvi:
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Certa vez o Conquistador Transcendente e Realizado encontrava-se no Pico dos Abutres, em
Rajagriha, acompanhado de uma numerosa sangha de monges e bodisatvas.

Naquele momento, o Conquistador Transcendente e Realizado descansava em equilíbrio na
absorção meditativa de examinar os fenômenos, conhecida como “o estado de profunda percepção”.

Naquele mesmo momento também, o grande e corajoso bodisatva, o nobre Avalokiteshvara,
examinava atentamente o caminho profundo pelo qual o conhecimento transcendente é consumado,
e viu com precisão que os cinco agregados da mente e do corpo são vazios de natureza própria.

Então, pelo poder do Buda, o valoroso Shariputra dirigiu as seguintes palavras para o grande e
corajoso bodisatva, o nobre Avalokiteshvara:
“Como deve proceder um filho de ascendência espiritual que deseje se engajar no caminho
profundo pelo qual o conhecimento transcendente é consumado?”

Uma vez dita essas palavras, o grande e corajoso bodisatva, o nobre Avalokiteshvara, dirigiu as
seguintes palavras para o valoroso Shariputra:
“Ó Shariputra, os filhos ou filhas de ascendência espiritual que desejem se engajar no profundo
caminho pelo qual o conhecimento transcendente é consumado, deveriam ver com precisão desta
maneira:
deveriam ver, precisa, correta e intimamente, que seus cinco agregados da mente e do corpo são
vazios de natureza própria.

A forma é vazia.
A vacuidade é forma.
A forma não é outra que não a vacuidade.
A vacuidade não é outra que não a forma.

Da mesma maneira, sensações, percepções, fatores condicionantes e modalidades de consciência
são vazios.

Ó Shariputra, assim todos os fenômenos são vacuidade – eles são sem características, não nascidos
e incessantes, estão além da imperfeição e da perfeição. Eles não decrescem e não aumentam.

Ó Shariputra, portanto, com vacuidade não há forma, não há sensação, não há percepção, não há
estados mentais e não há consciência. Não há os sentidos da visão, da audição, do olfato, do
paladar, do tato ou da mente discursiva.

Não há formas, não há sons, não há cheiros, não há sabores, não há sensações táteis e não há
conceitos.

Não há componentes – desde o sentido da visão até a mente discursiva, e até o componente da
consciência baseado na mente discursiva.

Não há ignorância nem ausência de ignorância, e assim por diante, inclusive não há envelhecimento
e morte, nem ausência de envelhecimento e morte.

Do mesmo modo, não há sofrimento, não há origem do sofrimento, não há cessação do sofrimento,
e não há caminho. Não há estado desperto primordial, não há realização e não há falta de realização.
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Ó Shariputra, portanto, por não haver realização para bodisatvas, em vez disso, eles subsistem por
confiarem na perfeição do conhecimento transcendente.
Já que as suas mentes são desobscurecidas, eles são destemidos.

Eles estão muito além de quaisquer concepções errôneas e, portanto, alcançam o estado consumado
do nirvana.
Além disso, todos os budas existentes nos três tempos tornam-se budas, despertam perfeita e
completamente para a insuperável, verdadeira e perfeita iluminação, por confiarem na perfeição do
conhecimento transcendente.

Portanto, já que o mantra da perfeição do conhecimento transcendente, o mantra do supremo estado
desperto intrínseco, o mantra insuperável, o mantra que traz igualdade ao que é desigual, o mantra
que pacifica totalmente todo o sofrimento, não é falso, ele deveria ser conhecido como verdadeiro.
Recito o mantra da perfeição do conhecimento transcendente:

TEIATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODI SOHA

“Ó Shariputra, assim deveria treinar-se um grande e corajoso bodisatva na perfeição do
conhecimento transcendente.”
Então o Conquistador Transcendente e Realizado ergueu-se daquele estado de absorção meditativa e
expressou sua aprovação ao grande e corajoso bodisatva, o nobre Avalokiteshvara, dizendo:
“Excelente, excelente! Ó filho de ascendência espiritual, assim é, assim é.

Dessa mesma maneira que você acabou de mostrar, assim se deveria praticar a profunda perfeição
do conhecimento transcendente.
Os tatágatas se regozijam com isso.”

Uma vez que o Consquistador Transcendente e Realizado conferiu esse mandamento, o valoroso
Shariputra, o bodisatva Avalokiteshvara, o mundo inteiro de deuses, humanos, semi-deuses e
gandarvas, todos se regozijaram.

Eles exaltaram as palavras proferidas pelo Conquistador Transcendente e Realizado. Assim termina
a Quintessência da Perfeição do Conhecimento Transcendente. ©Makara 2006

The Sutra of the Three Heaps - Sem tradução para o português

All sentient beings take refuge always in the Guru;
Take refuge in the Buddha;
Take refuge in the Dharma; and
Take refuge in the Saṅgha.
Homage to the blessed one, the tathāgata,
the arhat, the complete and perfect Buddha, Śākyamuni!
Homage to Vajra Conqueror;
Homage to Blazing Jewel;
Homage to Sovereign King of Nāgas;
Homage to Leader of the Warriors;
Homage to Heroic Sound;
Homage to Glorious Jewel;
Homage to Jewel Moonlight;
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Homage to Unerring Vision;
Homage to Jewel Moon;
Homage to Stainless One;
Homage to Gift of a Hero;
Homage to Pure One;
Homage to Gift of Purity;
Homage to Water Deity;
Homage to God of the Water Deities;
Homage to Glorious Goodness;
Homage to Glorious Sandalwood;
Homage to Infinite Vitality;
Homage to Glorious Splendour;
Homage to Glorious One Without Sorrow;
Homage to Son of No Craving;
Homage to Glorious Flowers;
Homage to the tathāgata, Splendour of Brahma,
Miraculous Insight;
Homage to the tathāgata, Splendorous Lotus,
Miraculous Insight;
Homage to Glorious Wealth;
Homage to Glorious Mindfulness;
Homage to Renowned and Glorious One;
Homage to King Indra’s Banner;
Homage to Glorious Hero;
Homage to Perfect Victor in Battle;
Homage to Transcendent Victory;
Homage to Glorious Array of Eternal Splendour;
Homage to Courageous Lotus Jewel;

Homage to the tathāgata, the arhat, the complete and perfect buddha, Lotus Jewel Steadfast like the
King of Mountains.

May you, and however many other blessed ones, tathāgatas, arhats, complete and perfect buddhas
there are living and dwelling in all the world systems in all directions—all you blessed
buddhas—please pay attention to me!

In this life and all my other lives circling from one form of saṃsāric existence to the next
throughout beginningless time—whatever wrongs I may have done, or caused other to do, or have
rejoiced in;

Whatever possessions of stūpas, possessions of the Saṅgha, or possessions of saṅghas dwelling in
all directions, I may have appropriated, caused others to appropriate, or rejoiced in the appropriation
of;

Whichever of the five actions of immediate retribution I may have committed, caused others to
commit, or rejoiced in;

Whichever path of the ten unwholesome actions I may have embarked upon or am currently
residing on, incited others to enter, or rejoiced in;
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Whatever karmic veils I may have developed that would lead to the hells, or to the animal realm, or
to the land of the pretas, or to birth in border regions, or amongst barbarians, or amongst the
long-lived gods, or that would lead to incomplete sense faculties, or holding wrong views, or to not
rejoicing at the advent of a Buddha—

All of these I confess in the presence of the blessed buddhas, who are aware, who observe, who are
witnesses, who are authorities, who know and see. I admit them and do not conceal them, and I
make a vow to refrain from them henceforth! All you blessed buddhas, please pay attention to me!

Over the course of this life and all other lives in saṃsāra without beginning or end—whatever
wholesomeness there may be from having given gifts to others, even as little as a mouthful of food
to a being born as an animal; Whatever wholesomeness there may be in having preserved
discipline; Whatever wholesomeness there may be in having maintained chaste behavior; Whatever
wholesomeness there may be in having caused sentient beings to mature; Whatever wholesomeness
there may be in having roused a mind set on supreme awakening; Whatever wholesomeness there
may be in unsurpassable wisdom—

Combining, gathering, and collecting all of this together, I dedicate it to the unexcelled,
unsurpassed, most exalted, the most excellent; I dedicate it to unsurpassable, complete and perfect
awakening.

Just as past blessed buddhas have dedicated, and just as future buddhas, blessed ones, will dedicate,
and just as the buddhas, blessed ones of the present in all directions, are dedicating now, I also fully
dedicate in the very same way. I confess each and every misdeed. I rejoice in all goodness. I request
and pray to all the buddhas to teach and remain in saṃsāra.

May I attain sublime, supreme, unsurpassed wisdom! Supreme among humans, Victors now
present,
Those of the past, and those yet to come,Your praiseworthy qualities are boundless like the ocean—

With folded palms, I take refuge in you!

A Prece Suprema de Aspiração: “Aspiração às Boas Ações” de Samantabhadra (The King of
Aspiration Prayers)

Homenagem dos Tradutores
Homenagem a Manjushri, sempre jovem!

As Sete Preliminares para Purificação da Mente
A todos os budas, os leões da raça humana,
Em todas as direções do universo, no passado, presente e futuro:
A cada um de vós, prostro-me e rendo homenagem,
Com meu corpo, fala e mente plenos de devoção.
Pela força desta prece, que aspira às Boas Ações,
Todos os vitoriosos aparecem aqui, vívidos em minha mente,
E multiplico meu corpo tantas vezes quantos os átomos do universo,
Inclinando cada qual em prostração a todos os budas.
Em cada átomo, reinam tantos budas quantos os átomos que existem,
Cercados por todos os seus herdeiros bodhisattvas:
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Assim os imagino, preenchendo
Completamente todo o espaço da realidade.
Saudando-os com um oceano infinito de louvores,
Com os sons de um oceano de diferentes melodias,
Canto as nobres qualidades dos budas,
E enalteço todos os que passaram para a perfeita bem-aventurança.
A todos os budas, faço oferendas
Das mais lindas flores, de belas guirlandas,
De música e óleos perfumados, do precioso para-sol,
Das mais cintilantes lamparinas e de excelente incenso.
A todos os budas, faço oferendas
De requintadas vestimentas e das mais aromáticas fragrâncias,
De incenso em pó, empilhado tão alto quanto o Monte Meru,
E disposto em perfeita simetria.
A seguir, as oferendas vastas e insuperáveis −
Inspirado(a) por minha devoção a todos os budas,
E movido(a) pela força de minha fé nas Boas Ações −
Prostro-me e faço oferendas a todos vós, vitoriosos.
Todos os atos negativos que cometi,
Impelido(a) pelo desejo, raiva e ignorância,
Com meu corpo, minha fala e também minha mente,
Confesso diante de vós, e os purifico todos.
Com o coração pleno de satisfação, regozijo-me
Com todos os méritos dos budas e bodhisattvas,
Dos Pratyekabudas, dos praticantes e dos arhats além da prática,
E de todos os seres vivos, por todo o universo.
Vocês que são como um farol que ilumina todos os mundos,
Que atravessaram os estágios da iluminação para chegar ao estado búdico,
Liberando-se de todos os apegos,
Eu os conclamo: todos vós protetores,
Façam girar a insuperável roda do Dharma.
Unindo minhas mãos, rezo
A vocês que tencionam passar para o nirvana;
Permaneçam por tantas eras quantos os átomos deste mundo,
E tragam bem-estar e felicidade a todos os seres vivos.
O pouco de virtude que juntei com minha homenagem,
Minhas oferendas, confissão e regozijo,
Minha exortação e prece − tudo isso
Dedico à iluminação dos seres!

A Aspiração Propriamente Dita

1. Aspiração à Pureza de Atitude
Que oferendas sejam feitas aos budas do passado,
E a todos que ora habitam em todas as dez direções deste universo!
Que todos aqueles que ainda estão por vir preencham rapidamente seus desejos
E alcancem os estágios da iluminação e o estado búdico!
Que tantos mundos quantos existam em todas as dez direções
Transformem-se em reinos vastos e absolutamente puros,
Repletos de budas que se sentaram diante da poderosa árvore bodhi,
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Rodeados de todos seus filhos e filhas bodhisattvas!
Que tantos seres sencientes quanto existam em todas as dez direções
Vivam sempre em meio à felicidade e saúde!
Que todos os seres encontrem o Dharma
Que melhor possa beneficiá-los! E, assim, possam todos os seus anseios ser preenchidos!

2. Aspiração de Nunca Esquecer a Bodhicitta
Enquanto pratico e treino para chegar à iluminação,
Possa eu recordar todas as minhas vidas passadas,
E, em minhas sucessivas vidas, do nascimento à morte,
Possa eu sempre renunciar à vida mundana!
Treinando-me e seguindo os passos de todos os budas vitoriosos,
Possa eu levar as Boas Ações à perfeição,
E possa minha conduta ética ser imaculada e pura,
Sem lapsos e livre de faltas, a todo tempo.
Na língua dos deuses, nagas e yakshas,
Na língua dos demônios e humanos também,
Em tantos tipos de fala quantos possam existir,
Possa eu proclamar o Dharma na língua de todos!
Pacificando minha mente e aplicando-me às paramitas,
Nunca vou esquecer a bodhicitta,
Possam todos os meus atos negativos e os obscurecimentos que acarretam,
Ser completamente purificados, sem exceção!

3. Aspiração de Ficar Livre dos Obscurecimentos
Possa eu ficar livre do carma, das emoções destrutivas e da obra da negatividade,
E possa eu agir em favor de todos os seres do mundo,
Tal qual a flor de lótus, à qual o barro e a água não conseguem se prender,
Ou o sol e a lua, que viajam desimpedidos pelo firmamento.

4. Aspiração de Guiar os Seres para a Felicidade
Em toda amplidão do universo e até seus confins,
Vou pacificar por completo o sofrimento de todos os reinos inferiores,
Vou guiar todos os seres até a felicidade,
E trabalhar para o benefício último de todos, sem exceção!

5. Aspiração de Vestir a Armadura da Dedicação
Vou levar a ação iluminada à perfeição,
Servir os seres de acordo com suas necessidades,
Ensiná-los a consumar as Boas Ações,
E continuar assim, por todas as eras que estão por vir!

6. Aspiração de Acompanhar os Bodhisattvas
Possa eu sempre encontrar e ser acompanhado(a) por
Aqueles cujas ações se coadunem com as minhas;
Possam nossas ações e aspirações serem iguais,
No nível do corpo, fala e mente.

7. Aspiração de Ter Professores Virtuosos e de Os Agradar
Possa eu sempre encontrar amigos espirituais
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Cujo anseio seja dar-me verdadeira ajuda,
E ensinar-me as Boas Ações;
Possa eu nunca os decepcionar!

8. Aspiração de Ver os Budas e os Servir em Pessoa
Possa eu sempre enxergar os budas, aqui diante dos meus olhos,
E em torno deles todos os seus filhos e filhas bodhisattvas.
Sem nunca me cansar, por todas as eras que estão por vir,
Possam as oferendas que eu fizer a eles serem vastas e sem fim!

9. Aspiração de Manter o Dharma Florescente
Possa eu manter os ensinamentos sagrados dos budas,
E dar causa à ação iluminada;
Possa eu levar à perfeição meu treinamento nas Boas Ações,
E praticá-las em todas as eras futuras!

10. Aspiração de Adquirir Cabedal Inesgotável
Enquanto percorro todos os estados da existência samsárica,
Possa eu acumular mérito e sabedoria inesgotáveis,
E, assim, adquirir um cabedal inesgotável de nobres qualidades −
A habilidade e discernimento, samadhi e liberação!

11. Aspiração aos Diversos Métodos de Ingresso no Caminho das Boas Ações

a) Ver os Budas e suas Terras Puras
Em um único átomo, possa eu ver tantas terras puras quantos os átomos do universo;
E, em cada uma dessas terras, budas além de toda imaginação,
Cercados por todos os seus herdeiros bodhisattvas.
Juntamente com eles, possa eu me engajar nas ações da iluminação.
Desse modo, em todas as direções, por toda parte,
Mesmo na ponta de um fio de cabelo, possa eu ver uma infinidade de budas −
Todos os do passado e presente, e os que virão no futuro − em uma infinidade de terras puras;
E, em uma infinidade de eras, possa eu, em todas elas, dedicar-me às ações iluminadas!

b) Ouvir a Fala dos Budas
Cada palavra da fala do Buddha, que ressoa com infinitas qualidades,
Carrega toda a pureza da fala de todos os budas,
Sons que se harmonizam com a mente de todos os seres vivos;
Possa eu sempre me engajar na fala dos budas!

c) Escutar o Girar da Roda do Dharma
Com toda a força da minha mente, possa eu escutar e entender
A melodia sem fim dos ensinamentos
Falados por todos os budas do passado, presente e futuro,
Ao girar a roda do Dharma!

d) Ingressar em Todas as Eras
Assim como a sabedoria dos budas penetra todas as eras futuras,
Possa eu também conhecê-las instantaneamente,
E, em cada fração de segundo, possa eu saber
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Tudo o que foi, é e será!

e) Enxergar todos os Budas em Um Instante
Em um só instante, possa eu enxergar todos aqueles que são os leões da raça humana −
Os budas do passado, presente e futuro!

f) Ingressar na Esfera de Atividade dos Budas
Possa eu sempre me dedicar ao modo de vida e à ação dos budas
Pela força da liberação, onde tudo é compreendido como semelhante a uma ilusão!

g)  Consumar as Terras Puras e Nelas Ingressar
Em um único átomo, possa eu fazer aparecer
Toda a profusão de terras puras do passado, presente e futuro;
E, então, ingressar nessas terras búdicas puras,
Em cada átomo e em todas as direções.

h) Estar na Presença dos Budas
Quando aqueles que iluminam o mundo, ainda por vir,
Alcançarem gradualmente o estado búdico, girarem a roda do Dharma
E demonstrarem a paz profunda e definitiva do nirvana,
Possa eu estar sempre em sua presença!

12. Aspiração à Força da Iluminação por meio dos Nove Poderes
Pelo poder dos milagres velozes,
Pelo poder do veículo, como uma passagem,
Pelo poder da conduta que possui todas as qualidades virtuosas,
Pelo poder do amor e bondade, a tudo permeando,
Pelo poder do mérito que é inteiramente virtuoso,
Pelo poder da sabedoria livre de apego, e
Pelo poder do conhecimento, habilidade de meios e samadhi,
Possa eu consumar com perfeição a força da iluminação.

13. Aspiração aos Antídotos que Pacificam os Obscurecimentos
Possa eu purificar a força do carma;
Destruir a força das emoções negativas;
Tornar a negatividade absolutamente impotente;
E aperfeiçoar a força das Boas Ações!

14. Aspiração às Atividades Iluminadas
Possa eu purificar uma imensidão de mundos;
Liberar uma imensidão de seres sencientes;
Compreender uma imensidão de Ensinamentos;
Entender a sabedoria, imensa como o oceano;
Aperfeiçoar uma imensidão de ações;
Preencher uma imensidão de aspirações;
Servir uma imensidão de budas!
E levar a cabo essas atividades, sem nunca me cansar, por uma imensidão de eras!
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15. Aspiração ao Treinamento

a) Seguir o exemplo dos budas
Todos os budas, através de todos os tempos,
Alcançaram a iluminação por meio das Boas Ações,
E das suas preces e aspirações à ação iluminada;
Possa eu preenchê-las todas de modo completo!

b) Seguir o exemplo dos bodhisattvas: Samantabhadra
O filho mais velho de todos os budas
Chama-se Samantabhadra: “Bem Universal”;
Para que eu possa agir com habilidade igual à dele,
Dedico por completo todos estes méritos!
Para purificar meu corpo, fala e mente,
Para purificar minhas ações e todos os reinos,
Possa eu me igualar a Samantabhadra
Em sua habilidade em fazer a dedicação correta!

c) Majushri
A fim de praticar as Boas Ações e todas as suas virtudes,
Vou me conduzir de acordo com as preces de aspiração de Manjushri;
E, sem nunca me fatigar, em todas as eras por vir,
Vou preencher com perfeição todos os seus propósitos!

16. Aspiração Final
Que as minhas ações como bodhisattva sejam além de toda medida!
Que minhas qualidades iluminadas sejam igualmente sem medida!
Mantendo essas atividades incomensuráveis,
Possa eu alcançar os poderes miraculosos da iluminação!

Alcance da Aspiração
Os seres sencientes são ilimitados
Como os confins do espaço;
Do mesmo modo, possam minhas preces de aspiração por eles
Estender-se até os confins de seu carma e emoções negativas.

Os Benefícios da Aspiração

1. Os Benefícios da Aspiração de Modo Geral
Todo aquele que ouvir esta prece suprema de dedicação
E tiver o anseio da iluminação última,
Todo aquele que, mesmo uma só vez, manifestar fé,
Acumulará mérito verdadeiro,
Maior ainda do que a oferenda, aos budas vitoriosos,
De infinitas terras puras em todas as direções, todas ornamentadas com joias,
Ou a oferenda a eles das mais sublimes alegrias dos deuses e humanos,
Por tantas eras quantos os átomos dessas terras.

2. Os Treze Benefícios em Detalhe
Toda pessoa que verdadeiramente fizer esta Aspiração às Boas Ações
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Nunca mais nascerá nos reinos inferiores;
Ficará livre de más companhias e,
Em breve, verá o Buddha da Infinita Luz.
Ela colherá todo tipo de benefício e viverá em meio à felicidade;
Mesmo nesta vida atual, tudo correrá bem;
E, antes que muito tempo passe,
Ela se tornará igual a Samantabhadra.
Todas as ações negativas − mesmo as cinco de paga imediata −
Tudo o que tiver cometido sob a garra da ignorância,
Logo ficará completamente purificado,
Com a recitação desta Aspiração às Boas Ações.
Ela terá sabedoria perfeita, beleza e sinais excelentes,
Nascerá em uma boa família, com um aspecto radiante.
Demônios e infiéis nunca lhe causarão mal,
E todos os três mundos honrarão essa pessoa com oferendas.
Ela logo se verá debaixo da árvore bodhi,
E lá ficará sentada para benefício de todos os seres sencientes.
Então, despertará para a iluminação, girará a roda do Dharma
E pacificará Mara e todas as suas hostes.

3. Os Benefícios de Forma Resumida
Os plenos resultados de manter, ensinar ou ler
Esta Prece de Aspiração às Boas Ações
Somente os budas conhecem;
Não tenha dúvida: a iluminação suprema será sua!

Dedicação dos Méritos desta Aspiração Valiosa

1. Dedicação seguindo os passos dos Bodhisattvas
Do mesmo modo que o guerreiro Manjushri alcançou onisciência
E Samantabhadra também,
Todos estes méritos agora dedico
Para que eu possa me treinar, seguindo seus passos.

2. Dedicação seguindo os passos dos Budas
Assim como todos os budas vitoriosos do passado, presente e futuro
Louvam a dedicação como sendo inigualável,
Também agora dedico todas estas raízes de virtude
Para que todos os seres possam consumar as Boas Ações.

3. Dedicação voltada para a Efetivação do Resultado
Quando chegar a hora da minha morte,
Possam todos os meus obscurecimentos se dissiparem
Para que eu veja Amitabha, ali em pessoa,
E me transfira no ato para a sua terra pura de Sukhavati.
Nessa terra pura, possa eu efetivar
Todas estas aspirações!
Possa eu preenchê-las, sem exceção,
E servir de auxílio aos seres, enquanto perdurar o universo!
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4. Dedicação voltada para o Recebimento da Profecia dos Budas
Ao nascer, em uma bela flor de lótus,
Nesse reino búdico excelente e bem-aventurado,
Possa o Buda Amitabha, ele próprio,
Conceder-me a profecia de predizer a minha iluminação!

5. Dedicação voltada para o Serviço aos Outros
Tendo ali recebido essa profecia,
Com bilhões de emanações,
Manifestadas pela força da minha mente,
Possa eu levar enormes benefícios aos seres sencientes, em todas as dez direções!
Conclusão
Pelas virtudes, ainda que pequenas, por mim amealhadas
Com a recitação desta Aspiração às Boas Ações,
Possam os desejos virtuosos das preces e aspirações de todos os seres
Ser prontamente realizados!
Pelo mérito genuíno e incomensurável
Alcançado com a dedicação desta Aspiração às Boas Ações,
Possam todos aqueles que agora se afogam no oceano do sofrimento,
Alcançar o reino sublime de Amitabha!
Possa esta Aspiração Suprema propiciar
A meta e o benefício últimos a todos os infinitos seres sencientes;
Possam eles consumar as palavras desta prece sagrada
Proferida por Samantabhadra!
Possam os reinos inferiores ser totalmente esvaziados!

Isto conclui a Prece Suprema de Aspiração, a “Aspiração às Boas Ações” de Samantabhadra.

Aspiration for the longevity of the Dharma (Sem tradução para o português)

May the teachers, the glory of the teachings, live long;
May the holders of the teachings cover the entire earth;
May the power and prosperity of the patrons of the teachings increase;
May all be auspicious for the teachings to endure!

Prece para a longa vida de Dzongsar Khyentse Rinpoche (Long Life Prayer for Dzongsar
Khyentse Rinpoche)

OṂ SVASTI
Heruka “Guirlanda de Caveiras” da família Lótus, conquistador dos maras,
Cuja mente eterna de sabedoria natural transformou
A raiz da existência em grande felicidade-vajra;
Subjugador dos fenômenos aparentes, rogamos que derrames sobre nós as bênçãos da imortalidade.

Senhor destemido da fala,
Tu és o detentor-vajra de tesouros de sabedoria e compaixão, profundos e secretos.
Ó Ser Vitorioso, tuas atividades tudo permeiam;
Possam teus três segredos permanecerem indestrutíveis e sempre presentes.
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Assim como foi prometido por Vimalamitra e o rei Trison Detsen
Manifestarem-se constantemente, por compaixão,
Apareceste como um guerreiro para proteger a doutrina e todos os seres nestes tempos de trevas;
Possas permanecer para sempre como a essência-vajra imutável.

Possam as sementes virtuosas desta súplica,
Aquecidas e regadas pelas duas verdades que são livres de enganos,
Amadurecer sob a forma de um fruto esplêndido
Que adorna os três mundos com auspiciosidade infinita.

Dedicação (Dedication)

Através deste mérito,
Que todos os seres possam se tornar oniscientes e alcançar o estado búdico,
Derrotando todas as faltas e impedimentos.
Que todos os seres possam ser libertados do oceano da existência condicionada,
Agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.

Dedicação de “O caminho do bodhisattva” (Dedication from Bodhicharyāvatāra)

Enquanto o espaço existir,
enquanto os seres sencientes existirem,
Possa eu também existir
para dissipar os sofrimentos do mundo.
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