Como purificar [as negatividades] com os quatro poderes
Autor – Lama Tsongkhapa

Texto traduzido do tibetano para o inglês por
Lotsawa Thubten Sherab Sherpa.

Direitos para a Língua Portuguesa:
Centro de Dharma da Paz Shi De Tchö Tsog

© Publicações NgalSo
1ª edição: maio de 2015, por ocasião dos ensinamentos de Lama Michel Rinpoche
durante o retiro de Práticas de Purificação.
2ª edição: maio de 2016
3ª edição: setembro de 2017

Reprodução proibida

Que a energia positiva gerada pela leitura desse texto precioso seja dedicada
para o benefício de todos os seres sencientes, para que o Dharma seja cada
vez mais propagado e para a longa vida de todos os mestres.
Sarwa Mangalam! Que Tudo Seja Auspicioso!

Lama Michel Rinpoche

༄༅། །སྟོབས་བཞི་བཤགས་པ་བྱེད་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །
Como purificar [as negatividades]
com os quatro poderes
de Lama Tsongkhapa

Centro de Dharma da Paz – Shi De Tchö Tsog
Setembro de 2017

Lama Tsongkhapa

Eu me prostro respeitosamente aos pés do venerável Manjushri.

djêtsün djámpe yang-kyi sháb-la ghüpe tchág-tsel lo

Como purificar [as negatividades] com os quatro poderes

Eu [, Losang Dragpa,] explicarei o ritual de purificação das
negatividades, através do qual se pode facilmente obter toda
a felicidade e bem-estar, temporários e últimos, quando essas
estiverem purificadas.
[Bhagawan,] no Tchatur Dharma Nirdesha Mahayana Sutra (O sutra
que apresenta o assunto dos quatro poderes), disse: “Quando
alguém tiver os quatro poderes, todas as negatividades que
cometeu e acumulou serão purificadas.”
Assim, aquele que deseja remover os obscurecimentos cármicos,
deve esforçar-se para [possuir] os quatro poderes. Para isso,
apesar de o poder do apoio ser ensinado no final, é [mais]
prático tê-lo [em primeiro lugar,] quando se segue a sequência
da prática. E a sequência para praticá-los é a seguinte:

[1) O poder do apoio]
[A] Primeiro, coloque muitas imagens [das Três Joias] sobre
um lugar muito limpo. Reconhecendo e pensando “que elas
são Buddhas e Bodhisattvas”, disponha muitas oferendas
de qualidade em frente a eles de uma maneira bonita,
[visualizando] que você, mentalmente, as emana infinitamente
e as oferece a eles.
Então, pense repetidamente que, desde tempos sem início
até este momento, nós mesmos cometemos negatividades –
com as três portas, motivados pelos três venenos mentais –,
[ou] levamos outros a cometer [ou] nos regozijamos pelas
negatividades cometidas pelos outros e, devido a isso, tivemos de
vivenciar intensamente os sofrimentos dos três reinos inferiores
por um longo tempo. Com esta mente aterrorizada, gere um
forte pensamento de tomar refúgio nas Três Joias, exatamente
como no caso de uma pessoa atormentada por inimigos que
busca refúgio em uma [pessoa] com poder de salvá-la, e recite
[os sete seguintes versos do Bodhisattvatcharyavatara]:
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tsôwo guiálwa drôwe gön
drôwa kyôb-pe dhön-tsön-pa
tôb-tchen djíg-pa künsel la
dhêring nhíne kyáb-su tchi
dhêyi thúg-su tchüpe tchö
khórwe djígpa sélwa dhang
djáng-tchub sêm-pe tsôg-la yang
dhêshin yang-dhag kyáb-su tchi
dág-ni djíg-pe nám-trag ne
küntu záng-la dág-nhi bül
djámpe yang-la dágnhi kyi
dágui lüdi ülwar gui
thúg-dje tchöpa mátrül we
tchên-re-zik gön dêla yang
nhyám-thag ngárö ôdö bö
dígden dála kyáb-tu söl
phágpa nám-khe nhíng-po dhang
sáyi nhíng-po dhág-dhang ni
thúg-dje tchê-gön thám-tche la
kyáb-tsöl nhíng-ne odö bö
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1) Portanto, a partir de hoje mesmo, tomo refúgio
em você, O Triunfante, em vocês, Guardiões daqueles migrantes,
que se esforçaram para se tornar refúgio para os seres migrantes
e que conseguem remover todos os meus medos com as suas
forças estupendas.
[2. 47abcd]

2) Da mesma forma, tomo refúgio com pureza
no Dharma que vocês realizaram,
que elimina os medos do samsara recorrente,
e também em vocês, a Assembleia de Bodhisattvas.
[2.48abcd]

3) Totalmente em pânico e tomado pelo medo,
a você, Samantabhadra, eu me ofereço,
e, de minha própria vontade, faço a você,
Manjughosha, uma oferenda do meu corpo.
[2.49abcd]

4) Para você também, Guardião Avalokiteshvara,
que é confiável ao agir com compaixão,
peço por ajuda em um gemido de tormento:
Orai, dê refúgio a mim, que tenho (tal) força cármica negativa!
[2. 50abcd]

5) Em Akashagarbha, Kshitigarbha
e em todos vocês, Guardiões com grande compaixão,
busco refúgio e, do meu coração,
peço por ajuda.
[2. 51abcd]
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ghang-shig thong-na shin-dje yi
phô-nhya lásog dángwa nam
trúg-ne tchôg-shir djêr-dje pe
dór-dje tchên-la kyáb-su tchi
ngön-tche khyö-kyi kále de
dháni djíg-pa tchê-thong ne
khyöla kyáb-su tchílag kyi
djíg-pa nhyúr-dhu séldu söl

dágui mar guiúr-pe sêm-tchen dídhag thám-tche dêwa
thám-tche dhang dênpar dja | dúg-ngal thám-tche dang
drêlwa ngêpar dágui djá'o
de tchír-dhu dágui lána mêpe sáng-guie kyi ghô-phang
tchíne kyang nhyúr-dhu thôpar djá'o
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6) Tomo refúgio em você, Aquele com um Vajra:
ao lhe verem, todos os seres maléficos,
tal como os mensageiros do Senhor da Morte,
fogem em pânico para os quatro cantos [do mundo].
[2. 52abcd]

7) Anteriormente, transgredi os seus conselhos,
mas vendo agora essas coisas terrivelmente amedrontadoras,
tomo refúgio em você e, através disso,
que eu me purifique rapidamente dessas coisas assustadoras.
[2. 53abcd]

[B) Tendo recitado isso três vezes, oferecemo-nos como servos
aos Buddhas e Bodhisattvas e nos asseguramos de estar sob
a proteção deles. Lembrando dos infinitos seres sencientes
que experimentam involuntariamente o resultado dos
obscurecimentos cármicos, geramos um pensamento vívido,
pensando frequentemente:
“Farei todos esses seres sencientes, que foram mães [para nós],
terem toda a felicidade e serem livres de todos os sofrimentos.
Por isso, alcançarei rapidamente o mais alto estado da
budeidade”.

Esses dois [o que consta das seções A e B] são o poder do apoio.
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dhêne dágui guíwar mi öpa dídhang dídhag djêpa thámtche guiálwa sêtche kyi tchên-ngar mi sáng-war drágpar
djá'o

sáng-guie káng-nhi dênpa dhag
thúg-tse thúg-dje dênpe thug
gáng-dhag tchôg-tchü djígten na
shúgpa dála gông-su söl
dágui ngön-tche dígpe le
shíntu míze gháng-gui wa
tôb-tchü tchên-ngar tchíne ni
dhêdhag thám-tche shágpar gui
pháma dhágtu mídzin dhang
sáng-guie námsu mídzin dhang
guêwa dhágtu mídzin pe
dígpa dágui gháng-gui dhang
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[2) O poder do arrependimento]
Então, pense: “Eu – sem manter segredo – admito abertamente
estas e aquelas coisas impróprias que cometi, na sua presença,
Vitorioso, e de seus filhos espirituais”.
Declarando todos esses erros e aceitando a mim mesmo como
alguém com falhas, eu, na condição de condená-las, medito
no poder do arrependimento, recitando o seguinte [quarenta
e três estrofes —17cd a 60ab— todas do quarto capítulo, o da
confissão, do Sutra da Luz Dourada]:
Ó Buddhas, supremos entre os bípedes
que habitam os mundos das dez direções,
com suas mentes compassivas e misericordiosas,
por favor, olhem para mim com atenção.
Ó Buddhas que possuem os dez poderes:
perante os seus olhos, eu confesso
todos os atos terríveis e maldosos
que cometi no passado.
Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
por não tratar os pais como pais,
por não tratar os Buddhas como Buddhas,
por não me aplicar nas ações virtuosas.
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tchúg-pe guiág-pe dhreg-pa dhang
ríg-dhang lông-tchö drêgpa dhang
shönpe guiág-pe dhrêg-pa yi
dágui dígpa gháng-gui dhang
nhyêpa mígsu má-tong we
nhyêpar guípe lê-dhang ni
nhyêpar sám-shing nhyê-ma pe
díg-le dágui gháng-gui dhang
djípe lôyi djúgpa dhang
míshe münpe sêm-dhang ni
dígpe drôgpö wáng-guiur dhang
nhyön-mong námpar trúg-sem dhang
tsêmo gáwe wáng-nhye dhang
nhyá-ngen dháng-ni nê-wang dhag
nór-gui mítchog nhyêpa yi
dágui dígpa gang-gui dhang
phág-min kyêwo drêwa dhang
thrág-dhog sérne guiú-dhang ni
yô-dhang ülwe nhyêpa yi
dágui dígpa gháng-gui dhang
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Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
arrogante por vaidade de riqueza,
arrogante por idade e juventude,
arrogante por orgulho da fartura e posição social.
Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
com pensamentos nocivos e palavras ofensivas,
por ver o mal como inofensivo
e pelas ações negativas cometidas.

Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
deixando-me levar por uma mente infantil,
por uma mente obscurecida pela ignorância
ou sob a influência de um amigo não virtuoso;
intensamente carregado de emoções,
insatisfeito com a riqueza,
afetado por depressão e mal-estar
ou sob o poder do impulso da frivolidade.

Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
por frequentar as companhias desprezíveis dos não aryas,
por inveja ou avareza
e por pobreza e fraude.
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phông-dhang güpe dükyi tse
döpa nám-kyi djíg-guiu dhang
tchúgpo máyön guiúr-pa yi
dágui dígpa gháng-gui dhang
yôwe sêm-kyi wáng-nhi dhang
dö-dhang trôwe wáng-dhag dhang
trê-dhang kômpe nhyên-pa yi
dágui dígpa gháng-gui dhang
záwa dhág-dhang túngwa dhang
büme guiú-dhang gökyi tchir
nhyön-mong dúng-wa nátsog kyi
dágui dígpa gháng-gui dhang
lü-dhang ngág-dhang yí-kyi dig
nhyêpar tchêpa nám-sum sag
díndre tsül-gui gháng-gui pa
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
sáng-guie nám-dhang tchönam dhang
dhêshin nhyên-thö námla yang
ghüpa málag gháng-gui pa
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
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Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
quando a pobreza se abateu sobre mim,
por temer a perda de objetos desejáveis
e oprimido pela escassez de bens materiais.
Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
sob o poder de uma mente frívola,
impulsionado por desejo e ódio
ou oprimido pela fome e sede.
Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido:
dominado por aflições,
para possuir mulheres
ou comprar comida, bebida [e vestuário].
Com as negatividades de corpo, palavra e mente,
eu acumulei os três tipos de ações negativas.
Assim, o que eu tiver feito nesses três modos,
essas ações eu confesso integralmente.
Quaisquer ações feitas por mim
em desrespeito aos Buddhas, ao Dharma,
e também aos Shravakas,
essas ações eu confesso integralmente.
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gáng-yang ráng-sang guiê-nam dhang
djáng-tchub sêmpa námla yang
güpa málag guípa nam
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
dhám-tchö máwa námla yang
güpa málag guípa dhang
tchö-lang güpa mágui pa
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
dágui tágtu míshe pe
dhámpe tchöni pong-wa dhang
pháma námla mághü ghang
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
lünpo dháng-ni djípa dhang
dö-tchag shê-ngang tímug dhang
ngá-guial dhrêg-pe dríb-gui pa
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
dágui tchôg-tchü djígten dhu
tôb-tchu nêla tchöpar gui
dágui tchôg-tchü sêm-tchen nám
dúg-ngal künle dönpar gui
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As ações que eu cometi por falta de respeito
aos Pratyekabuddhas
e também aos Bodhisattvas,
essas ações eu confesso integralmente.
O desrespeito que eu demonstrei
por aqueles que ensinam o Dharma,
e o desdém pelo próprio Dharma,
essas ações eu confesso integralmente.
Continuamente inconsciente de seus benefícios,
rejeitei o Dharma sublime;
demonstrei desrespeito aos meus pais;
essas ações eu confesso integralmente.
Infantil e obscurecido pela estupidez,
cego por desejo, ódio,
ignorância, arrogância e orgulho,
essas ações eu confesso integralmente.
Honrando os que possuem os dez poderes,
venerarei os que habitam em todas as direções.
Libertarei de todos os sofrimentos
todos os seres sencientes que habitam todos os reinos.
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sêm-tchen sám-gui mí-khyab kün
sátchu láni göpar gui
sátchu láni nêne kyang
thám-tche dhêshin shêg-guiur tchig
djíssi dú-ngal guiátso le
dhêkün thárgui nüssi dhu
sêmtchen rêre tchír-yang ni
kélwa djáwar djêpar gui
ser-ö dhámpa shêgui wa
lênam thám-tche djáng-gui pa
zábmo dhág-ni tönpa di
sêmtchen dhêdhag tênpar gui
gháng-gui kálpa tông-nam su
dígpa shíntu míze gui
lên-tchig rábtu shágpa yi
dhêdhag thám-tche djáng-war guiur
gháng-gui lêkyi dríb-pa nam
nhyúr-dhu yang-dhag záng-guiur wa
ser-ö dhámpa guêwa yi
shágpa dídhag shágne ni
rín-tchen djúng-ne tchôg-tchu po
sátchu láni nêpar gui
sáng-guie yönten náng-par gui
sípe tsôle drélwar gui
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Colocarei incontáveis seres
nos dez bhumis dos Bodhisattvas.
E, por permanecerem nesses dez bhumis,
possam todos eles se tornar tathagatas.
Até que eu seja capaz de libertar todos eles
dos incontáveis oceanos de sofrimento,
eu me esforçarei por 10 milhões de éons
pelo bem de até mesmo um único ser senciente.
A esses seres sencientes, eu revelarei
este Sutra chamado Sublime Luz Dourada,
que purifica todas as ações negativas
e ensina o profundo.
Quem durante mil éons
tiver cometido ações extremamente negativas
purificará todas elas através deste Sutra,
se as confessar uma única vez com sinceridade.
Ao consumir rápida e totalmente todos os obscurecimentos
cármicos,
por confessar através da Sublime Luz Dourada,
residirei nos dez bhumis dos Bodhisattvas –
essas minas de supremas joias preciosas –,
possa eu brilhar com as marcas e sinais do Tathagata
e libertar os seres do oceano da existência.
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sáng-guie guiátso tchúwo dhang
yönten guiátso zábmo dhe
sáng-guie yönten sámye kyi
thám-tche khyên-dhu dzôgpar gui
tíng-dzin guiá-thrag tông-nam dhang
zúng-nam sám-gui mí-khyab dhang
wáng-tob djáng-tchub yênlag gui
tôb-tchu dhámpar guiúr-war gui
gông-pe thúg-kyi sáng-guie nam
dála námpar zíg-su söl
thúg-dje dênpe thúg-kyi ni
nông-par rábtu zúng-dhu söl
dágui kálpa guiánam su
ngön-tche dígpa gháng-gui pa
dhê-tchir dáni nhyá-ngen sem
phông-dhang nhyá-ngen djígpe zir
dígpe lêla djígpar gui
yíni tágtu mênpar guiur
gháng-dhang gháng-dhu djögui pa
dáni ghang-dhung gáma tchi
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Através dos Buddhas, que são a água dos oceanos –
e de suas inconcebíveis qualidades de Tathagata,
semelhantes à imensa profundidade do oceano –,
evoluirei até me tornar um ser onisciente.
Através de centenas de milhares de concentrações,
inconcebíveis encantamentos mágicos do mantra,
poderes e forças: os ramos da iluminação,
obterei os dez poderes, [convertendo-me em um buddha.]
Ó Buddhas, que continuamente cuidam dos seres,
eu suplico, por favor, cuidem de mim com atenção.
Com suas mentes sempre transbordantes de compaixão,
mantenham sempre próximos os arrependidos.
Em razão de incontáveis ações negativas
realizadas por centenas de éons passados,
a minha mente está cravada e abatida de pesar,
desventura, tristeza e medo.
Temendo solenemente as ações nocivas,
manterei sempre modesta a minha mente.
Sempre que cometer a menor das ações,
não sucumbirei à excitação instável.
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sáng-guie thám-tche thúg-dje den
drôwa kün-gui djíg-sel we
nông-par rábtu zúng-dhu söl
djígpa dhág-le dág-thar dzö
dágui nhyông-mong lênam kyi
dhríma dhêshin shêgpe sö
sáng-guie nám-kyi dála ni
nhíng-dje tchú-yi trúwar söl
dígpa thám-tche shágpar gui
ngön-tche dágui gháng-gui dhang
dhátar dágui dígpa ghang
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
nông-war guípe lênam kün
lên-tche mígui dômpar gui
dágui nông-pa guípa ghang
dígdhe tchápar mí-gui'o
lükyi lêni nám-sum dhang
ngág-gui námpa shí-dhag dhang
yíkyi námpa súmpo nam
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
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Como os Buddhas são compassivos
e eliminam o medo de todos os seres,
suplicarei que segurem com firmeza os arrependidos
e nos libertem de todos os medos.
Possam os Tathagatas manter afastadas
minhas emoções e meus carmas negativos.
Possam os Buddhas sempre banhar-me
com a água de sua compaixão.
Confesso todas as ações negativas:
aquelas cometidas no passado,
aquelas cometidas no presente,
essas ações, eu confesso integralmente.
Eu não ocultarei nem esconderei
as ações negativas que cometi.
Em tempos futuros, abster-me-ei
das ações que me enchem de vergonha.
As três ações do corpo,
as quatro da palavra,
e as três da mente,
essas ações eu confesso integralmente.
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lükyi guí-dhang ngág-gui le
yíkyi námpar sámpa dhang
lênam tchúpo guípa dhang
dhêdhag thám-tche dág-tchag so
mígue lêtchu báng-ne su
guêwa tchúpo têngui te
sátchu láni dáne gui
tôb-tchu tchôg-tu guiúr-par gui
dágui dígpe lê-ghang dhag
míndö drêbu thôb-gui pa
sáng-guie tchên-ngar tchíne ni
dhêdhag thám-tche shágpar gui
dzámbüling-dir gháng-dhag dhang
djíg-ten khám-ni shên-dhag tu
gháng-nam guêwe lêgui pa
dhêdhag künla yírang ngo
lü-dhang ngág-dhang yíkyi kyang
dágui sönam gháng-drub pa
dáni guêwe tsáwa dhe
djáng-tchub tchôg-la rágpar gui
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As ações que cometi com o corpo e a fala
e as claramente impulsionadas pela mente,
essas dez ações que realizei,
essas ações eu confesso integralmente.
Renunciando às dez ações não virtuosas
e cultivando as dez que são virtuosas,
irei permanecer nos dez bhumis
e alcançar os dez grandes poderes dos Buddhas.
Todas as ações negativas que já cometi
e que trazem resultados indesejáveis,
na presença dos Buddhas,
essas ações eu confesso integralmente.
Quaisquer ações virtuosas cometidas
por todos que residem em Djámbudvipa
e também pelos que vivem em outros mundos,
por essas ações, eu regozijo.
Quaisquer méritos que eu tenha acumulado
com corpo, palavra e mente,
por força do efeito de amadurecimento dessa virtude,
que a suprema iluminação seja alcançada.
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sídro nhyám-ngar djípe lôyi ni
shíntu míze dígpa gháng-gui pa
tôb-tchu ngáwe djên-ngar tchíne ni
dígpa dhêkün sôsor shag-par gui
kyiewa nhyám-nga sípa nhyám-nga dhang
djígten nhyám-nga yôsem nhyám-nga war
lükyi djöpa nhyám-nga nátsog kyi
dág-dhi dígpa gháng-sag dhê-tchag so
djípa lün-dje nhyông-mong nhyám-nga dhang
dígpe dhrôg-dhang thrêpe nhyám-nga dhang
sípa nhyám-nga dötchag nhyám-nga war
shêdang nhyám-nga tímug nhyám-nga dhang
ngálwe nhyám-nga dhükyi nhyám-nga dhang
sönam drúbpa nhyám-nga dhágui kyang
guiálwa yáng-dhag ngön-sum tchíne ni
dígpa dhêkün sôsor shágpar gui
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As ações cometidas na precária roda do samsara,
as ações cometidas sob a influência de uma mente infantil,
na presença dos que possuem os dez poderes inigualáveis,
todas essas ações, eu confesso individualmente.
Por meio de nascimento frágil, existência frágil,
mundo frágil e mente volátil,
cometi uma grande quantidade de ações físicas,
esse volume de ações nocivas eu confesso integralmente.
Desafortunado pelos obscurecimentos dos infantis e tolos,
desafortunado por me associar a amigos não virtuosos,
desafortunado pela existência, desafortunado pelo desejo,
desafortunado pelo ódio, desafortunado pela ignorância,
desafortunado pela fadiga, desafortunado pelo tempo,
e desafortunado por não agir na virtude,
na presença dos incomparáveis conquistadores,
eu confesso individualmente todas as ações negativas.
Enquanto estiver consciente do significado de cada um
dos [versos acima] do Sutra da Sublime Luz Dourada, sem
distração ou outras coisas, declare seus erros três vezes com
arrependimento e cheio de remorso na presença dos Buddhas
e Bodhisattvas.

27

Lama Tsongkhapa

[3) O poder da resolução]
É dito que, se não houver força para ir na direção oposta aos
erros, a purificação será fraca. Portanto, pense nesses erros
que foram cometidos "tais e tais" e gere a mente que se abstém
pensando: "De agora em diante, não os cometerei". Em relação
aos [erros] que se consegue abandonar por um longo tempo,
resolva mentalmente pensando: "Não os repetirei por tanto
tempo". Em relação aos erros que só se consegue abandonar por
um curto tempo, tome a resolução pensando com frequência:
"Pelo menos, vou abandoná-los por uma noite ou por um dia"
,
como fez Arya Katyana.
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[4) O poder da aplicação constante (do antídoto)]
a) Seja consciente do significado da existência não inerente do
eu, do objeto de purificação, do ritual de purificação e assim por
diante como uma ilusão, um sonho e assim por diante.
b) Recite algumas sessões dos sutras, como o Sutra do Coração,
o Rei das Preces [conhecido como] a Nobre Conduta e outros,
ou ainda escreva esses textos [no papel, etc.] como um método,
com o objetivo de purificar negatividades.
c) Recite mantras [do nome] de muitos Buddhas e Bodhisattvas,
d) faça muitas oferendas a eles,
e) faça muitas [mini] estupas e estátuas, tais como as tsa-tsas,
tantas quantas você puder; e conserte as velhas.
f) Recite mantras profundos de purificação, tal como o Mantra
das Cem Sílabas.
[Siga essas seis sugestões acima] que foram explicitamente
ensinadas por Arya Shantideva e, ainda mais, esforce-se nas
raízes das virtudes. Então, oriente [bem] as virtudes acumuladas
com uma dedicação e orações puras. Por realizar [as virtudes]
inesgotáveis, Nagarjuna [na sua Guirlanda Preciosa, no quinto
capítulo, da estrofe 5.71cd à 5.88ab] diz:
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dhêtar guípe sönam dhang
dágui guí-dhang mígui ghang
dhêni sêm-tchen thám-tche kyang
láme djáng-tchub sêmden shog
sêm-tchen thám-tche dhríme wang
yông-dzog míkhom künde shing
djöpa ráng-wang yöpa dhang
tsôwa záng-dhang dênpar shog
lütchen dháni thám-tche kyang
lána rín-tchen nhíden shing
yôdje thám-tche tháye pa
khôrwa sídhu míze shog
búme thám-tche dhü-kün tu
kyê-tchog nhídhu guiúr-war shog
lütchen thám-tche rígpa dhang
káng-war dênpa nhídhu shog
lütchen khá-dhog dênpa dhang
zúg-zang zídji tchêwa dhang
tána dúg-tching nême dhang
tôb-tchen tsê-dhang dênpar shog
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Pelo mérito de ter feito assim e de qualquer mérito que eu tenha
criado e que irei criar,
possam todos os seres sencientes possuir uma mente que aspire
à suprema iluminação.
Possam todos os seres sencientes ter todas as capacidades
imaculadas,
ir além de todas as condições de não liberdade,
ter liberdade de ação e
ser dotados de boas condições de vida.
Também possam todos os seres encarnados
ter joias em suas mãos
e possam todas suas infinitas necessidades de vida
permanecer inexauríveis enquanto a existência cíclica perdurar.
Possam todas as mulheres de todos os tempos
se tornar seres supremos.1
Possam todos os seres encarnados ter inteligência
e as pernas [da moralidade].
Possam todos os seres encarnados ter uma boa constituição,
bom corpo, grande esplendor,
uma boa aparência, estar livres das doenças,
ter força e vida longa.
1
Na época em que este texto foi escrito, a mentalidade vigente era de que somente os
homens podiam se tornar seres supremos. Este verso, no entanto, transmite a ideia de
que todas as mulheres devem ter o mesmo nível de direitos e respeito que os homens,
o que inclui a capacidade de atingir a iluminação. (N. do T.)
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thám-tche tháb-la khê-guiur te
dúg-ngal künle thárpa dhang
kön-tchog súmla shölpa dhang
sáng-guie tchönor tchêrden shog
djám-dhang nhíng-dje gáwa dhang
nhyön-mong táng-nhyom nêpa dhang
djín-dhang tsül-thrim zö-tsöndrü
sámten shêrab kyí-guien tching
tsôg-nam thám-tche yông-dzog te
tsên-dhang pêdje sêlwa dhang
sám-gui mí-khyab sátchu dhag
guiün-mi tchêpar dröpar shog
dág-kyang yönten dhêdhag dhang
shên-kün guí-kyang guiên-den te
nhyêpa künle drölwa dhang
sêm-tchen kün-tchog djámpa dhang
sêm-tchen küngui sámpa dhang
guêwa thám-tche dzôgui tching
tágdhu lütchen thám-tche kyi
dúg-ngal sélwar guípar shog
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Possam todos ser habilidosos nos meios de eliminar os
sofrimentos e ser livres de todos os sofrimentos,
ter predisposição para as Três Joias
e a grande fortuna da doutrina de Buddha.
Possam eles ser adornados com amor, compaixão, alegria,
equanimidade desprovida de delusões, generosidade,
moralidade, paciência, esforço, estabilidade mental
e sabedoria.
Completando as duas acumulações de mérito e sabedoria
exaltada, que eles tenham sinais claros [e aproximativos]
e exemplificações [mesmo enquanto estiverem no caminho],
e possam eles cruzar os dez bhumis inconcebíveis,
sem interrupção.
Possa eu também ser completamente adornado
com essas e todas as outras boas qualidades,
ser liberado de todos os defeitos
e ter amor superior por todos os seres sencientes.
Possa eu completar todas as virtudes
pelas quais todos os seres sencientes têm esperança,
e possa eu sempre aliviar os sofrimentos
de todos os seres encarnados.
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djígten küna kyêwo ghang
súdhag djígpe kyôwa dhe
dágui míng-tsam thöpe kyang
shíntu djígpa mêpar shog
dáni tông-dhang dênpa dhang
míng-tsang thöpe kyêwo nam
ráb-dhang trúgme nálma dhang
dzôgpe djáng-tchub ngêpa dhang
tsêrab küntu djê-drang we
ngön-she ngápo thôpar shog
sêm-tchen künla namkün tu
tágtu phênde guípar shog
djigten küna kyêwo dhang
dígpa djêpar döguiur wa
dhêdhag thám-tche nöme par
tágtu tchíg-tchar dôg-guiur tchig
sá-dhang tchú-dhang mê-dhang lung
mêndhen gönpe shíng-shin dhu
tágtu sêm-tchen thám-tche kyi
rang-gar guême tchöpar shog
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Possam esses seres em todos os mundos,
que estão angustiados pelo medo,
ficar completamente sem medo
apenas por escutarem meu nome.
Por ver ou pensar em mim ou apenas por ouvir meu nome,
possam todos os seres atingir grande alegria, naturalidade livre
de erros, determinação para alcançar a completa iluminação
e as cinco clarividências através de seus contínuos de vidas.

Que eu possa sempre, de todas as maneiras, levar ajuda e
felicidade a todos os seres sencientes.

Que eu possa, sem prejudicá-los, parar simultaneamente
todos os seres em todos os mundos que querem cometer ações
maléficas.

Que eu possa ser sempre um objeto de satisfação para todos os
seres sencientes de acordo com os seus desejos
e sem interferência, como são a terra, a água, o fogo, o vento,
as ervas e a floresta selvagem.
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sêm-tchen námla sôg-shin phong
dála dhêdhag tchê-phang shog
dála dhêdhag díg-min tching
dágue málü dármin shog
djísi sêm-tchen gáshig kyang
gháng-du mádröl dêssi dhu
dhê-tchir lána mêpa yi
djág-tchub thôb-kyang nêguiur tchig
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Que eu possa ser tão estimado pelos seres sencientes como suas
próprias vidas, e que eles sejam ainda mais estimados por mim.
Que suas ações malévolas amadureçam para mim,
e que todas as minhas virtudes amadureçam para eles.
Enquanto um só ser senciente, em qualquer lugar, não for
liberado, que eu possa permanecer no mundo para o benefício
desses seres, mesmo que eu tenha atingido a suprema
iluminação.
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Recite isso três vezes todos os dias, com uma intensa aspiração
em direção ao anseio do objetivo, estando consciente do
significado da palavra, sem se distrair. O método para fazer esse
tipo de purificação de negatividades é repetir com continuidade,
até que venha o sinal de purificação. Os sinais são quando se
sonha com: vomitar comidas ruins, beber iogurte, leite e outros,
[apenas] vomitar, ver o Sol e a Lua, voar no céu, que se está
queimando no fogo, cortar búfalo preto e pessoas negativas,
estar na presença de bikshu e bikshuni, subir em árvores das quais
é secretado leite, montar em elefantes, cavalos, montanhas,
trono de leões ou escalar em uma mansão; deve-se saber que,
com isso, as negatividades estão purificadas. Explica-se assim
no Tchúnda Dharani (Encantamento exortando-nos a praticar
virtudes).
Faça esta prática em quatro sessões todos os dias, de forma
contínua, por um longo tempo. Diz-se que, mesmo que a pessoa
não tenha tempo para praticar dessa forma, se puder no mínimo
assegurar os quatro poderes todos os dias, ela irá purificar
muitas negatividades.
Os quatro poderes são perfeitamente completos
como um antídoto às negatividades, e eu compilei
seus rituais de uma maneira fácil de se entender e praticar
seguindo Shantideva, o filho do Vitorioso.
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