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Longchenpa

A VIDA E OS TEMPOS DE LONGCHENPA
Longchen Rabjam nasceu em 1308 em um vilarejo na parte superior do vale de Dra em Yuru,
um distrito ao sul da província central do Tibete. Não há registro da importância social de sua
família, exceto que seu pai, Lopön Tsensung, um lama da escola Nyingma, era descendente do
antigo clã de Rog, que, quinhentos anos antes, havia enviado um dos sete primeiros homens
selecionados para receber do grande abade Śāntarakṣita a ordenação monástica em Samyé. A mãe
de Longchenpa pertencia ao clã de Drom e, portanto, era parente distante de Dromtön Gyalwai
Jungne, um dos patriarcas da tradição Kadampa, o principal discípulo de Atiśa (982-1054) e
fundador do monastério de Reting, em 1057.
Longchenpa recebeu sua primeira educação religiosa do seu pai, que lhe concedeu suas
primeiras iniciações tântricas e o instruiu também nos princípios da medicina e da astrologia.
Quando Longchenpa tinha nove anos de idade, sua mãe morreu; e esta tragédia foi seguida, dois
anos depois, pela morte de seu pai. Então órfão, o jovem entrou no mosteiro de Samyé e aos doze
anos de idade recebeu sua primeira ordenação do abade Sonam Rinchen e do mestre Lopön
Kunga Özer.1
Em virtude da escassez de provas documentais, é difícil formar uma imagem clara do
cenário da condição de Samyé em 1320. Após o colapso do império depois da morte de Lang
Darma em 841, Samyé, como os outros templos imperiais, mergulhou em um estado decadente,
de modo que quando os primeiros monges retornaram às províncias centrais, no final do século
X, estava vazio e arruinado.2 Entretanto, foi gradualmente restaurado. Sua antiga biblioteca, que
não havia sido saqueada durante o período de perseguição e abandono, estava intacta; e quando
Atiśa a visitou em 1047, ficou impressionado com sua riqueza, surpreendido ao encontrar ali
manuscritos em sânscrito de obras que haviam sido perdidas na Índia. Durante os séculos
seguintes, o mosteiro e o templo passaram por várias adversidades mas, tendo sido reconstruído
pelos membros da escola Kagyu no decorrer do século XIII, provavelmente já estaria em
condições adequadas na época em que Longchenpa foi viver lá. Ele provou ser um estudante
ávido com uma capacidade avançada de memorização e, tendo à sua disposição uma coleção
incomparável de livros, logo lançou as bases para sua futura reputação como "o erudito versado
de Samyé (bsam yas lung mang ba)".
Em 1327, aos dezenove anos, ele partiu para a universidade monástica de Sangphu
Neutog, não muito distante de Lhasa, onde permaneceu por seis anos. Sangphu era um
ambiente de aprendizado de grande prestígio. Fundado em 1073 por Ngok Lekpai Sherab, que
havia sido um dos discípulos mais próximos de Atiśa, foi o berço do escolasticismo tibetano e se
tornou, em seu apogeu, o centro de aprendizado mais ilustre do país. No início do século XIV,
dividiu-se em duas instituições separadas, Lingtö e Lingmé, e foi na primeira onde Longchenpa
entrou, durante a gestão de Tengönpa e Chöpel Gyaltsen, seus décimo quinto e décimo sexto
abades.3
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Enquanto estava em Sangphu, Longchenpa absorveu todo o currículo escolástico. Seus
estudos abrangeram todo o conjunto de sistemas de princípios budistas. Isto incluía o
Abhidharma, a tradição logico-epistemológica de Dignāga e Dharmakīrti, a escola Yogācāra e os
cinco textos de Maitreya e Asaṅga com seus comentários, e os textos de Madhyamaka de acordo,
podemos supor, às escolas svātantrika e prāsaṅgika. Deve-se notar que, na época de Longchenpa,
já haviam passado duzentos anos desde as grandes controvérsias svātantrika-prāsaṅgika do século
XII. E quase um século havia passado desde que Sakya Paṇḍita adotou oficialmente a visão
prāsaṅgika, combinada com a tradição logico-epistemológica, como a posição oficial de sua
escola. E como, no início do século XIV, Sangphu havia caído em grande parte sob a influência
dos Sakya, é muito provável que Longchenpa tenha estudado Madhyamaka principalmente de
acordo com a visão Sakya — bem antes da nova interpretação de Tsongkhapa causar tamanha
agitação na virada do século XV. Entretanto, o fato de que a maturidade intelectual de
Longchenpa foi fortemente influenciada por sua compreensão da Grande Perfeição, isso torna
sua interpretação da Madhyamaka e sua relação com a Yogācāra um tema de grande interesse,
prenunciando a posição de Mipham Rinpoche quinhentos anos depois.
É muito fácil de imaginar que o jovem Longchenpa era um estudante diligente e
exemplar. Além disso, graças a um poderoso dom contemplativo cultivado precocemente, ele foi
capaz de combinar seus estudos teóricos com uma intensa prática meditativa, que, diz-se, deu
frutos mesmo em tenra idade, em visões puras de várias deidades como Mañjuśrī, Sarasvatī,
Vajravārāhī, Tārā, e assim por diante.
Durante seu período de estudos em Sangphu, Longchenpa demorou um pouco para
buscar e requisitar ensinamentos de mestres de diferentes tradições e linhagens. Isso ilustrava o
espírito libertário e eclético que caracterizava a vida religiosa e acadêmica do Tibete do século
XIV. A animosidade sectária e o espírito partidário que iria assolar as diferentes escolas era ainda
algo pro futuro. E Longchenpa, como Tsongkhapa, seu contemporâneo mais jovem, foi capaz de
perseguir interesses abrangentes e satisfazer sua sede de conhecimento, enriquecendo assim o
currículo acadêmico que havia seguido em Sangphu com uma profusão de instruções e
transmissões, no Sūtra e no Tantra, de, dizem, pelo menos vinte professores diferentes.4 Foi
também nesta época que ele recebeu do mestre Zhönnu Töndrup instruções avançadas na
tradição Nyingma sobre as práticas dos estágios de geração e perfeição do Tantra, juntamente
com os ensinamentos da classe mental da Grande Perfeição.
Por mais enriquecedora e diferenciada que tenha sido a educação de Longchenpa, seu
período como estudante não foi isento de dificuldades; no final desse período, seus dias foram
marcados pela animosidade de um grupo de estudantes de Kham que, através de um
comportamento rude e invejoso, conseguiram afastá-lo de lá. Quando isso aconteceu, este revés
provou ser o presságio de algo muito afortunado. Sacudindo o pó de Sangphu de seus pés, partiu
com a intenção de dedicar algum tempo à meditação solitária. Um encontro casual com um
simpático erudito levou ao descobrimento de uma caverna agradável. Longchenpa passou ali
oito meses em retiro escuro, no qual teve uma visão de Tārā que, em resposta a suas orações,
prometeu-lhe proteção e o coroou com seu próprio diadema. À medida que a visão se desfazia,
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Longchenpa entrou em profunda absorção que durou vários dias. A visão de Tārā, Tulku
Thondup comenta, estabeleceu o elo interdependente para seu encontro com um mestre da
Essência do Coração, ou Nyingthig (snyin gthig), os ensinamentos mais elevados da Grande
Perfeição.5
Ao sair de seu retiro, Longchenpa voltou novamente para Samyé. Ele não ficou lá por
muito tempo, porém, em 1335, aos vinte e sete anos de idade, e graças mais uma vez aos
estímulos visionários de Tārā, ele partiu para encontrar seu guru raiz Zhönnu Gyalpo, o mestre
mais conhecido como Rigdzin Kumaradza (1266-1343). Naquela época, Kumaradza vivia em
um acampamento no altiplano de Yartö Khyam, na companhia de cerca de setenta discípulos.
Preparado para este encontro por um sonho premonitório, ele acolheu Longchenpa, a quem
reconheceu como o futuro detentor da sua linhagem. Ele recepcionou-o calorosamente e
permitiu sua participação em seus ensinamentos, apesar do fato de que Longchenpa não possuía
nem mesmo os recursos materiais mais básicos. O acampamento monástico de Kumaradza era
essencialmente nômade e a comunidade estava frequentemente se movimentando. Isto
representava dificuldades consideráveis para Longchenpa, que no decorrer de seus estudos em
Samyé e Sangphu tinha sem dúvida adquirido os hábitos regulares e pacíficos do sedentarismo
acadêmico. No entanto, perseverou, e enfrentando as dificuldades físicas que eram uma
característica cotidiana ao conviver com Kumaradza, permaneceu com seu professor por cerca de
dois anos. O próprio Kumaradza estava há muito tempo acostumado a tais austeridades. Pois
como discípulo do grande iogue Melong Dorje (1243-1303), ele cresceu e chegou a vida adulta
em meio ao mesmo tipo de dificuldades materiais que agora Longchenpa tinha que suportar.
Kumaradza tomou Longchenpa como seu filho do coração e lhe transmitiu os ensinamentos
Nyingthig — isto é, o Vima Nyingthig — do qual ele era um detentor da linhagem.
Neste ponto, pode ser útil rever brevemente a natureza e a posição do Nyingthig dentro
do sistema de nove veículos da escola Nyingma. De acordo com este esquema, há três veículos do
sūtra correspondentes aos dois caminhos Hīnayāna dos śrāvakas e pratyekabuddhas, juntamente
com o caminho Mahāyāna dos bodhisattvas. Estes veículos do Sūtra são posteriormente
ampliados por seis veículos do Tantra, três externos (Kriyā, Caryā e Yoga) e três internos
(Mahāyoga, Anuyoga, e Atiyoga). Dos três tantras internos, Mahāyoga e Anuyoga
correspondem respectivamente às práticas dos estágios da geração e perfeição, enquanto Atiyoga
é o veículo da Grande Perfeição ou Dzogchen.
A Grande Perfeição é dividida em três classes, designadas de acordo com a característica
principal dos ensinamentos abordados. A primeira delas é a "classe da mente" (sems sde), que
enfatiza a natureza luminosa da consciência como a base a partir da qual os fenômenos se
manifestam. Lembremos que foi esta divisão da Grande Perfeição que Longchenpa já havia
recebido do mestre Zhönnu Töndrup. A segunda divisão da Grande Perfeição é a "classe do
espaço" (klong sde), assim denominada porque enfatiza a expansão vazia da consciência na qual
os fenômenos se manifestam. Finalmente, a "classe de instruções essenciais" (man ngag gi sde) é
livre da fixação tanto do aspecto luminoso quanto do aspecto da vacuidade da consciência. Por
esta razão, transcende as duas classes anteriores e é, portanto, considerada suprema.6 A classe de
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instruções essenciais é dividida ainda em quatro seções: externa, interna, secreta, e "mais e
insuperavelmente secreta" (phyi, nang, gsang, yang gsang bla med). Destas, a quarta e a seção
mais elevada é conhecida como a Essência do Coração, ou Nyingthig, e foi esta que Longchenpa
recebeu de Kumaradza.
A história da chegada e transmissão dos ensinamentos do Nyingthig no Tibete é uma
história pitoresca, fascinante, mas bastante complicada. Em geral, diz-se que eles foram trazidos
à Terra das Neves através de três fontes: o paṇḍita indiano Vimalamitra, Guru Padmasambhava e
o grande tradutor tibetano Vairotsana. No contexto da herança espiritual de Longchenpa,
apenas os dois primeiros precisam ser considerados aqui.
Dizem que Vimalamitra foi convidado pelo rei Trisong Detsen para ir ao Tibete por
volta da virada do século IX. Em Samyé e para um pequeno grupo de cinco pessoas, incluindo o
próprio rei e o mestre Nyang Tingdzin Zangpo, Vimalamitra transmitiu secretamente os 17
tantras do Nyingthig, seus comentários explicativos e as instruções essenciais associadas, que ele
mesmo tinha recebido do mestre Śrī Siṃha. Após este importante evento, ele escondeu os
quatro volumes das instruções essenciais do Nyingthig, escritos em tintas de diferentes cores, no
penhasco de Tragmar Gekong, perto de Samyé Chimpu. Antes de partir para a China,
Vimalamitra encarregou seus ensinamentos a Nyang Tingdzin Zangpo, iniciando assim uma
linhagem de transmissão individual de mestre para discípulo que deveria ser mantida por muitas
gerações condicionada ao mais absoluto sigilo. Nyang atingiu o corpo de arco-íris7 em 838.
Naquela época, tendo já transmitido estes ensinamentos a um discípulo de confiança, ele
também tinha tomado a precaução de ocultar os textos dos dezessete tantras, bem como outros
textos do Nyingthig, no templo de Zhai Lhakhang, no vale de Drikung, na província de Uru.
Após a ocultação desses textos, a transmissão oral secreta continuou por cerca de 140
anos através de uma linhagem de mestres, e se diz que todos alcançaram o corpo de arco-íris. Por
fim, foi recebido pelo mestre do século XI Neten Dangma Lhungyal. Em resposta ao que as
visões indicavam, Dangma Lhungyal removeu os textos dos dezessete tantras de seus
esconderijos no Zhai Lhakhang e eventualmente transmitiu-os a Chetsun Senge Wangchuk
(séculos XI-XII), que mais tarde também recuperou os quatro volumes de instruções essenciais
que Vimalamitra escondeu em Trakmar Gekong. Chetsun Senge Wangchuk fez cópias desses
textos e escondeu-os novamente.8 Isso provou ser um ponto de virada na transmissão do
ensinamento. Pois daquele momento em diante, a linhagem Nyingthig de Vimalamitra,
doravante referida como Vima Nyingthig (Bi ma snying thig), passou a ser mais abertamente
propagada, chegando finalmente, através de Melong Dorje e Kumaradza, até o próprio
Longchenpa. Depois de ficar com Kumaradza por dois anos, Longchenpa, em 1337, embarcou
num período de seis anos de retiro parcialmente solitário.
Além do Vima Nyingthig recebido de Kumaradza, Longchenpa também herdou e
tornou-se o principal detentor da linhagem do Khandro Nyingthig (mKha' 'gro snying thig), a
Essência do Coração da Ḍākinī, os ensinamentos da Grande Perfeição trazidos ao Tibete por
O corpo arco-íris, no qual há vários tipos, é a conquista da iluminação através de duas práticas da Grande Perfeição: trekchö (khregs
chod) e thögal (thod rgal). Em geral, ela é marcada pela dissolução do corpo físico em luz de arco-íris. Para uma descrição completa,
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Guru Padmasambhava. Ao contrário do Vima Nyingthig, que era essencialmente uma linhagem
transmitida oralmente, o Khandro Nyingthig estava escondido como um terma, ou tesouro do
Darma. A história conta que Trisong Detsen teve uma filha, Pemasel, que morreu quando era
criança. Sofrendo por isso, o rei suplicou a Guru Rinpoche para que trouxesse a criança de volta
à vida. Reanimando Pemasel, o grande Guru transmitiu a ela as instruções essenciais para os
dezessete tantras pertencentes aos ensinamentos Nyingthig que, como Vimalamitra, ele havia
recebido de Śrī Siṁha. Ele fez isso por meio da “ocultação de termas”, colocando-os – longe dos
perigos da degeneração e declínio – nos níveis mais profundos da mente da princesa.9 Ele
também confiou seus ensinamentos Nyingthig a Yeshe Tsogyal e a uma vasta multidão de
ḍākinīs de sabedoria, e escondeu-os novamente como um tesouro da terra na caverna de
Danglung Thramo, profetizando que eles acabariam sendo revelados por uma encarnação da
princesa.10
No momento adequado, Pemasel renasceu como o mestre Pema Ledreltsel, que
quinhentos anos depois revelou o tesouro, no final do século XIII. Na linha de renascimentos,
costuma-se dizer que Longchenpa foi o sucessor imediato de Pema Ledreltsel. E embora, por
essa razão, se diga que ele mantinha o tesouro do Khandro Nyingthig em sua própria mente,
recebeu a transmissão dos textos de tesouro do discípulo de Pema Ledreltsel, Gyalse Lekpa
Gyaltsen. Resta dizer, para concluir, que os dezessete tantras do Nyingthig também foram
escondidos separadamente por Guru Rinpoche, sendo descobertos mais tarde no Butão por
Pema Lingpa (1450-1521).11
Longchenpa começou a transmitir os ensinamentos Nyingthig em torno dos seus trinta
anos. Em 1340, com a idade de trinta e dois anos, ele deu as iniciações do Vima Nyingthig pela
primeira vez em Shugsep, nas proximidades de seu eremitério em Gangri Thökar. Um ano
depois, em seguida a esses textos, foram dadas as iniciações do Khandro Nyingthig.
Logo depois Longchenpa começou um importante trabalho de compilação no qual o
Vima Nyingthig e o Khandro Nyingthig foram unidos. Para o Vima Nyingthig, compôs um
texto de apoio consistindo de trinta e cinco tratados intitulados A Essência Mais Íntima do
Mestre, ou Lama Yangtig (bLa ma yang tig), e para o Khandro Nyingthig, revelou como um
tesouro mental (dgongs gter) uma série de cinquenta e cinco tratados de material suplementar
chamado de A Essência Mais Íntima da Ḍākinī, ou Khandro Yangtig (mKha' 'gro yang tig).
Essas quatro coleções de escrituras – novamente complementadas por um comentário
abrangente chamado A Essência Profunda e Mais Íntima, ou Zabmo Yangtig (Zab mo yang
tig) – são juntas referidas como as Quatro Partes do Nyingthig ou Nyingthig Yabzhi (sNying
thig ya bzhi) e constituem uma das obras mais importantes de Longchenpa.
Por conta de seu temperamento, Longchenpa foi atraído para uma vida eremítica de
estudo, composição e retiros de meditação. E a maior parte de sua vida adulta, enquanto estava
no Tibete, foi passada em ou perto de seu eremitério em Gangri Thökar. No entanto, a fama de
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sua erudição e realizações sagradas, atraiu muitos seguidores, e inevitavelmente ele se tornou
uma figura bem conhecida em todas as províncias centrais.

A TRILOGIA DO REPOUSO
Foi dito muitas vezes (por exemplo, por Nyoshul Khen Rinpoche) que normalmente
Longchenpa adotava dois métodos de discurso em relação aos ensinamentos da Grande
Perfeição: o método extenso e explicativo dos paṇḍitas, e o método profundo e direto das
instruções essenciais destinadas aos iogues comprometidos com a prática. A primeira abordagem
é amplamente exemplificada nos Sete Tesouros, enquanto a segunda é o método escolhido para os
três comentários quintessenciais das Quatro Partes do Nyingthig.
Estes dois métodos são combinados na Trilogia do Repouso. No formato de um tratado,
este grande trabalho apresenta sistematicamente todos os ensinamentos da doutrina budista,
desde os ensinamentos do primeiro giro da roda do Darma até a Grande Perfeição. Ao mesmo
tempo, ele inclui instruções práticas e essenciais para a aplicação dos ensinamentos. O próprio
Longchenpa define de forma sucinta os três textos da trilogia como "tratados de instruções
essenciais".
Na medida em que o conteúdo da trilogia está organizado em uma sucessão de etapas
lógicas, pode-se dizer que pertence ao gênero lamrim, ou "etapas do caminho". Longchenpa diz
em seu resumo geral, Um Oceano de Explicações Elegantes12: “Esses três trabalhos mostram de
forma irrepreensível (a) a base que é a visão, (b) o caminho que é a meditação, e (c) a conduta
associada que é complementar a elas”. Assim, a primeira parte da trilogia, Encontrando Repouso
na Natureza da Mente, diz respeito principalmente a uma apresentação da base ou da visão. O
texto descreve em treze capítulos tudo o que o praticante deve saber para poder seguir o
caminho. No entanto, essa primeira parte da trilogia, está organizada de acordo com uma lógica
interna própria. E, embora a visão ou base seja seu tema principal, isto é complementado por
mais material referente aos ensinamentos sobre o caminho e o resultado. Neste sentido,
Encontrando Repouso na Natureza da Mente pode ser considerado em si mesmo uma exposição
das etapas do caminho, um lamrim dentro de um lamrim, por assim dizer.
O texto inicia com reflexões básicas, as chamadas quatro transformações da mente, onde
a mente é conduzida ao afastamento das preocupações inúteis e destrutivas do materialismo e
dos aspectos mundanos, e começa a ansiar pela liberação interna e por um caminho de
desenvolvimento espiritual. Isto lança as bases para uma exposição sistemática da doutrina. A
importância de um professor espiritual e suas qualidades necessárias são descritas. Isto é seguido
por instruções sobre refúgio, as quatro atitudes ilimitadas, e bodichita. Como já dissemos, a
ênfase está na instrução como base da prática e, portanto, há muito pouco em termos de
explicações puramente filosóficas. Uma vez introduzida a atitude fundamental do Grande
Veículo, o texto imediatamente continua com uma exposição do Tantra: uma breve introdução
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geral seguida por instruções das etapas de geração e perfeição. Isto culmina, no capítulo 10, em
uma detalhada e bela discussão sobre a visão da Grande Perfeição.
Os primeiros dez capítulos, considerados em conjunto, constituem uma apresentação da
base, a visão da fundação; nos capítulos 11 e 12, vem a seguir uma exposição do caminho em
termos do treinamento meditativo no calmo permanecer e no insight profundo (śamatha e
vipaśyanā). Finalmente, no décimo terceiro capítulo, o último, o resultado da prática é discutido,
apresentado novamente do ponto de vista da Grande Perfeição.
Uma vez adquirida a fundação através de uma compreensão correta da base ou da visão,
o processo é aberto para a prática completa do caminho. Este é o tópico principal da segunda
parte da trilogia, Encontrando Repouso na Meditação (bSam gtan ngal gso). Este texto é
composto de três capítulos: O primeiro é uma discussão sobre os lugares e ambientes adequados
para a prática. O segundo é uma descrição das características das pessoas que estão aptas a tal
prática. Finalmente, a própria meditação é apresentada, juntamente com os diferentes métodos
associados às concentrações em bem-aventurança, luminosidade e ausência de pensamento.
A trilogia conclui com instruções destinadas a orientar e esclarecer a conduta do
praticante no período pós-meditativo. Em Encontrando Repouso na Ilusão (sGyu ma ngal gso),
Longchenpa demonstra, do ponto de vista da Grande Perfeição e com a ajuda dos oito exemplos
tradicionais de ilusão, que toda a experiência, juntamente com o objeto de tal experiência, são
destituídos de existência intrínseca. A natureza da base, do caminho e do resultado é então
revelada como o estado de vacuidade primordial.
A Trilogia do Repouso consiste de três textos-raiz em versos. Eles são acompanhados por
extensos autocomentários em prosa: respectivamente, A Grande Carruagem (Shing rta chen
po), A Carruagem da Pureza Suprema (Shing rta rnam dag) e A Carruagem da Excelência
(Shing rta bzang po). Estes são complementados por breves excertos que resumem o conteúdo.
Novamente, respectivamente, estes são A Grinalda do Lótus Branco (Padma dkar po'i phreng
ba), A Grinalda do Lótus Azul (Pun da ri ka'i phreng ba), e A Grinalda das Flores de
Mandarava (Manda ra ba'i phreng ba). Eles são acompanhados por outras três coleções de
instruções práticas: respectivamente, O Caminho Excelente da Iluminação (Byang chub lam
bzang), O Elixir Essencial (sNying po bcud bdus), e A Joia que Realiza Desejos (Yid bzhin nor
bu).
Finalmente, a coleção completa é finalizada com a apresentação geral que já
mencionamos: Um Oceano de Explicações Elegantes (Legs bshad rgya mtsho). Este último texto é
bastante extenso. Ele começa com uma longa descrição da origem dos ensinamentos budistas no
atual universo. E continua com uma discussão sobre a diferença entre os veículos do Sūtra e do
Tantra, fornecendo as instruções clássicas sobre como os ensinamentos são dados e recebidos. O
tratado conclui com uma breve apresentação da Trilogia do Repouso, de acordo com a estrutura
dos cinco elementos e o propósito quádruplo inter-relacionado.13
É nessa apresentação final que Longchenpa oferece uma exegese sutil do título do
primeiro volume da sua trilogia, na qual ele tira proveito de uma ambiguidade na expressão
tibetana (impossível de mostrar em inglês). Ele explica que o termo "mente" (sems nyid) pode ser
13

chings chen po lnga and dgos ’brel yan lag bzhi. Veja Treasury of Precious Qualities, Livro 1, pp. 439n4 and 440n7.

entendido em dois sentidos: primeiro, como a mente comum e seus fatores mentais e, segundo,
como a verdadeira natureza da mente, o estado da sabedoria auto-luminosa. Se sems nyid é
entendido no primeiro sentido, o título do livro seria A Mente em Repouso. Ele comenta da
seguinte forma:
Há uma razão para o título A Mente em Repouso. É que a mente e os fatores
mentais, a causa de saṃsāra, são os pensamentos que impõem a existência aos três
mundos. Eles devem, portanto, desaparecer totalmente na expansão última que é
livre do pensamento.... como se diz no Bodhicaryāvatāra,
Acalme completamente toda a discursividade
E cultive a mente de bodichita.
E é dito no Madhyamakāvatāra,
A mente é interrompida, o kāya se manifesta.
Já que a mente discursiva com seus fatores mentais enfraquece e se exaure
constantemente no saṃsāra, que por natureza é igual a natureza da mente, ela
precisa repousar num lugar de recolhimento onde todo movimento conceitual
desaparece: a sabedoria primordial livre de todos os pensamentos, o dharmadhātu, a
sabedoria transcendente. Por esta razão, vou compor um tratado sobre como
encontrar o repouso enquanto se percorre o caminho em direção ao modo final da
existência da mente.
Se, por outro lado, sems nyid é entendida no segundo sentido, a implicação seria que o texto de
Longchenpa é uma instrução sobre como descobrir e repousar na verdadeira natureza da mente.
Nesse caso, uma tradução mais adequada seria Encontrando Repouso na Natureza da Mente.
Como comenta o autor:
Todos os pensamentos ou estados mentais — os passageiros que, girando e girando
por um longo tempo no saṃsāra, se desgastam através das experiências com as
aparências alucinatórias — se estabelecem naturalmente no estado em que todos os
conceitos subjazem: a natureza da mente, sua morada de repouso e tranqüilidade.
Estes passageiros exaustos relaxam naturalmente neste lugar de repouso. Assim, o
corpo, a fala e a mente podem repousar em um estado de tranquilidade. E este é o
ponto de entrada para a liberdade.
A ambivalência do título tibetano do primeiro volume da trilogia se reflete nos títulos das outras
duas obras. Entretanto, enquanto "Mente em Repouso" e "Encontrando o Repouso na Natureza
da Mente" são ambos títulos possíveis para o primeiro volume, os outros dois títulos são menos

flexíveis. Por exemplo, Encontrando Repouso na Meditação funciona muito bem, enquanto que
Meditação em Repouso é muito menos satisfatório. Por esta razão e por uma questão de
uniformidade, optamos pela fórmula "Encontrando Repouso..." para todos os três títulos.

Encontrando Repouso na Natureza da Mente
O texto deste volume apresenta, como já dissemos, uma exposição gradual da doutrina budista,
orientada especificamente para os ensinamentos da Grande Perfeição. Como pode ser visto no
material de comentários fornecido na parte 2, Longchenpa transita perfeitamente pelos
diferentes níveis do Sūtra, do Tantra e da Grande Perfeição e dessa forma produz uma síntese
excepcionalmente equilibrada e unificada. Obviamente, o texto não se destina a um completo
iniciante, no sentido de alguém totalmente desconhecedor dos ensinamentos budistas. O leitor
já necessita de um bom entendimento da doutrina, bem como um sólido conhecimento geral
dos diversos termos técnicos que aparecem sem explicação nos versos-raiz. Estes últimos são
muitas vezes bastante sintéticos e nem sempre elucidados no autocomentário, que, como
"comentário de significado", discute o sentido geral sem entrar em uma explicação de cada
palavra.
O fato de que o autocomentário deste texto, A Grande Carruagem, não foi
completamente traduzido, pode causar alguma decepção para o leitor. É verdade que, num
mundo perfeito, uma tradução completa teria sido, de fato, um resultado excelente. Deve-se
compreender, entretanto, que A Grande Carruagem, como seu nome sugere, é um volume
imenso de mais de mil páginas de texto tibetano. Isto por si só geraria pelo menos três grandes
volumes de tradução para o inglês. O tamanho em si não é, obviamente, um obstáculo
intransponível, ainda que uma tradução deste tamanho acarretaria anos de trabalho. O fato, no
entanto, é que Longchenpa foi um estudioso de enorme erudição, extremamente versado. Além
disso, ele possuía uma memória prodigiosa, a qual, será relembrado, exercitou desde seus
primeiros anos de vida. Isto significava que mesmo solitário, longe de qualquer biblioteca, o
"erudito versado de Samyé" era capaz de ilustrar seus argumentos com muitas referências citadas
de memória. Por mais maravilhoso que isto seja, muitas vezes levanta problemas intransponíveis
para o aspirante a tradutor. A Grande Carruagem, por exemplo, está repleta de citações
retiradas de uma biblioteca inteira de sūtras, tantras, e śāstras. Além disso, estas citações são às
vezes muito longas e difíceis, e a interpretação delas, se não quisermos abdicar das suposições,
exige um conhecimento detalhado de seus próprios comentadores, se é que isso exista — um
verdadeiro desafio mesmo para os eruditos tibetanos mais experientes. Diante de tais
dificuldades, fizemos o melhor que pudemos para oferecer ao leitor o máximo de auxílio possível
e tentamos produzir um volume que esperamos que seja útil e sucinto. Complementamos a
tradução integral do texto raiz, com uma série de passagens extraídas de A Grande Carruagem,
nas quais Longchenpa discursa sobre tópicos importantes ( tathāgatagarbha, a base universal, a
condição dos objetos de conhecimento no sistema Yogācāra, e assim por diante). Estas passagens

são compiladas na parte 2 do presente livro. O leitor também descobrirá que, em várias ocasiões,
notas explicativas foram retiradas da mesma fonte. Além disso, mesmo nos termos de um
comentário geral, o leitor não fica sem apoio e encontrará no comentário de Jigme Lingpa e
Kangyur Rinpoche em Treasury of Precious Qualities [Tesouro de Qualidades Preciosas]
inúmeras informações explicativas que tem suas raízes nos próprios ensinamentos de
Longchenpa. Muitas notas direcionam o leitor a passagens relevantes nesses textos.
Um dos aspectos desafiadores mas gratificantes do atual texto é seu caráter estético. A
beleza poética de grande parte dos textos de Longchenpa ganhou com frequência a apreciação
dos entusiastas tibetanos. Literatura e poesia, tanto sânscrita quanto tibetana, foram certamente
elementos importantes na formação de Longchenpa em Samyé e Sangphu, somando habilidade
técnica a um dom natural de sensibilidade poética. E isto foi certamente uma vantagem
considerável dado o tipo de escrita que Longchenpa produziu e na qual ele se destacou:
apresentações da Grande Perfeição, uma tradição na qual a linguagem parece tantas vezes ser
pressionada até seus limites e tensões para capturar sutilezas e percepções elusivas que parecem
encontrar-se no limite do alcance da mente.
Para os leitores e tradutores ocidentais, no entanto, a célebre beleza da linguagem de
Longchenpa deve, em grande parte, permanecer sendo especulativa. É raro que falantes não
nativos tenham acesso completo e sem obstáculos a todo o repertório — nuance, estilo,
metáfora, alusão, som, ritmo, e assim por diante — da poética de qualquer língua. Como uma
representação adequada da poesia de Longchenpa, esta tradução certamente não reivindica
nada. Mas terá servido ao seu propósito se conseguir capturar o significado essencial do autor e
for capaz de sugerir, ainda que apenas à maneira de uma perspectiva distante, algo do encanto da
composição de Longchenpa e de sua capacidade de deleitar e inspirar.

Prólogo
Homage to Samantabhadra!

Homenagem a Samantabhadra!
Primordial lord,

Senhor Primordial,
Vast unbounded ocean of unsounded depth,

Vasto como ilimitados oceanos de profundidade insondável,
Filled with qualities of wisdom and of love,

Preenchidos com as qualidades de sabedoria e amor,
Wish-fulfilling wellspring of the buddhas and their heirs,

Fonte que realiza os desejos dos budas e seus herdeiros,
Who send forth massing clouds of joy and benefit:

Que enviam nuvens maciças de alegria e benefício:
To you I bow!

Para você eu me prostro!
The spotless dharmakāya, luminous and clear,

O dharmakāya imaculado, luminoso e claro,
Is the buddha nature of all beings,

É a natureza de buda de todos os seres,
Yet through their ignorance and clinging,

Contudo, através da ignorância e apego,
They wander in the cycle of existence.

Vagam pela existência cíclica.
In the wilderness of karma and defilement

Na selva dos carmas e contaminações
They stray in weariness.

Eles perambulam extenuados.
Today I will bring rest to their exhausted minds.

Hoje trarei repouso para suas mentes exaustas.

1. As Liberdades e Vantagens do
Nascimento Humano tão difícil de encontrar
1. My friends, your human form endowed with precious freedoms and advantages
Of all the six migrations is the one most difficult to find.
Like blind men who have chanced upon a treasure of great price,
With joy achieve your benefit and happiness.

1.Meus amigos, sua forma humana dotada com as preciosas liberdades e vantagens
É a mais difícil de encontrar entre todas as seis migrações.
Como um homem cego que se depara com um tesouro muito valioso,
Usufrua alegremente de seu benefício e felicidade.
2. What are they, then, these freedoms and advantages?
You have not taken birth in hell or else as hungry ghosts,
As beasts or as long-living gods, or else among the wild men of the borderlands.
You do not have perverted views, have not been born with handicaps
Or in an age in which a buddha has not come.
From these eight unfree states you are completely free.
You have been born in human form and in a central land.
Your faculties are whole, your lives unmarred by evil ways,
And in the Doctrine you have confidence:
The five great personal advantages are all complete in you.
A buddha has appeared and set his Teaching forth.
The Doctrine still remains and beings enter it,
While others, through compassion, set it forth for them.
Such are your five advantages of circumstance.
In you the eighteen freedoms and advantages
Are all complete, and therefore here and now
Exert yourself wholeheartedly and win your freedom!

2. O que são, então, essas liberdades e vantagens?
Você não renasceu no inferno e nem como um fantasma faminto,
Como animal ou um deus de longa vida, ou também entre os bárbaros das zonas fronteiriças.
Você não tem visões pervertidas, nem nasceu com deficiências
Ou em uma época em que o buda não tenha aparecido.
Você está completamente livre desses oito estados sem liberdade.
Você nasceu com uma forma humana e em uma terra central.
Suas faculdades estão completas, sua vida está livre de caminhos negativos,
E tem confiança na Doutrina.
Você possui todas as cinco grandes vantagens pessoais.
Um buda apareceu e seu Ensinamento continuou.
A Doutrina continua existindo e os seres a acessam,
Enquanto outros, por meio da compaixão, revelam para eles.
Essas são suas cinco vantagens circunstanciais.

Você possui as dezoito liberdades e vantagens
E, portanto, agora mesmo
Esforce-se sinceramente e conquiste sua liberdade!
3. If in this life you fail to practice what is to your benefit,
In lives to come, you will not even hear of “happy destinies.”
And long in lower realms you’ll turn and turn again,
Not knowing what you should and should not do.
Understand that you will stray upon false paths,
Drifting in saṃsāra that in time
Had no beginning and will have no end.

3. Se nesta vida você falhar em praticar o que é para seu benefício,
Nas vidas que virão, não irá nem mesmo escutar “destinos favoráveis”.
E por muito tempo irá retornar e retornar aos reinos inferiores,
Sem saber o que deveria ser feito ou não deveria ser feito.
Compreenda que se perderá por falsos caminhos,
Perambulando no samsara por um tempo
Que não tem início e não terá fim.
4. So now, while you are free and independent,
With propitious circumstances for the perfect path,
Rely upon the two accumulations,
Source of boundless excellence;
Leave the city of existence far behind.

4. Então agora, enquanto você está livre e independente,
Com circunstâncias propícias para o caminho perfeito,
Confie nas duas acumulações,
A fonte de excelência ilimitada;
Deixe a cidadela da existência para trás.
5. If, now that you have found a precious boat,
You fail to cross saṃsāra’s shoreless sea,
How will you fare, tossed endlessly
On waves of torment and defilement?

5. Se, agora que encontrou um barco precioso,
Você falhar em atravessar o oceano infindável do samsara,
Como sairá dele se é sacudido sem parar,
Pelas ondas do sofrimento e obscurecimento?
6. So swiftly don the armor of your perseverance.
To still the troubles of your mind and mental factors,29
Climb the upward path of primal wisdom’s stainless clarity
And implement unceasingly the ways to your enlightenment.

6. Assim, rapidamente vista a armadura da sua perseverança.
Para aquietar as confusões da sua mente e dos fatores mentais,14
Escale o caminho ascendente da clareza perfeita da sabedoria primordial
E empregue incessantemente os métodos para atingir a iluminação.
7. If, having found this pure and precious vessel,
Ground of all prosperity and joy,
You fail to catch therein the cool rain of the Dharma’s nectar,
You will go to ruin in the torments of saṃsāra, nothing more

7. Se, havendo encontrado esse vaso puro e precioso,
A base de toda prosperidade e alegria,
Você falhar em pegar a chuva fresca do néctar do Darma,
Será assolado pelos tormentos do samsara, apenas isso!

“Quando a turbidez da mente (sems) e fatores mentais ( sems byung) reduzir, internamente surge a sabedoria primordial luminosa, a natureza da
mente. Familiarizar-se com isso é o que se chama de caminho para a iluminação. E é muito simples perseverar nessa prática, ao permanecer
ininterruptamente, dia e noite, em um estado em que a sonolência e a preguiça são abandonadas. Como é dito no Pancakrama:
14

Quando toda atividade da mente e dos fatores mentais
Repousa completamente, é então que
A sabedoria primordial luminosa se manifesta,
Livre de conceitos, sem centro ou periferia.
"Neste contexto, a mente é definida como as cognições que assumem a existência nos três mundos e os examinam apropriadamente. Uma vez que elas
são a turbidez que encobre a talidade, caso elas diminuam completamente, temos acesso à sabedoria primordial não conceitual. Como é dito no
Satyadvayavibhaṅga,
A mente e os fatores mentais são as cognições
Que falsamente atribuem existência aos três mundos.
"A cognição identificadora (rtog pa) que percebe em termos gerais a presença de um objeto quando ele é visto pela primeira vez é a 'mente'. É o
primeiro instante de conhecimento de um lótus utpala [por exemplo]. Depois, quando as características particulares do objeto são apontadas, há o
fator mental de análise ou discernimento (dpyod pa). Trata-se das cognições da cor azul da flor, sua forma arredondada, seu pistilo e estames, e assim
por diante. Como é dito no Madhyāntavibhāga,
Aquilo que vê algo é a consciência.
Suas características, então, são vistas pelos fatores mentais.
"E como diz o Abhidharmakośa, 'A cognição identificadora e o discernimento: grosseiro e sutil'.
"A cognição identificadora e o discernimento, que são habitualmente rotulados como mente e fator mental, são suspensos na iluminação. Como é
dito na Introdução ao Caminho do Meio,
A seqüência de fenômenos é completamente consumida,
E isto é a paz, o dharmakāya dos Conquistadores.
Não há origem e não há cessação.
A mente está imóvel, e o kāya se manifesta. [9: 17]
"Além disso, quando a sabedoria primordial autocognoscente está envolta nas teias das impurezas produzidas pela ilusão da dualidade, ela é chamada
de 'mente'. Pois ela é constituída pelos fatores mentais não-virtuosos da cognição identificadora e do discernimento. A liberação desse processo é
denominado de estado búdico. Pois mesmo que [nesse estado] um objeto seja conhecido, há uma liberdade da dualidade, implícita na cognição
identificadora e no discernimento. Como é dito em Louvores da Mente Vajra,
Quando está envolta nas teias das impurezas,
Trata-se daquilo que pode ser chamado de "mente".
Mas quando está livre das impurezas,
Será denominada como natureza de buda.
[AC 130: 5-131: 4]

8. From massing clouds of benefit and joy, of glorious great bliss,
A plenteous rain, primordial wisdom’s cooling stream,
Falls down upon the ground of freedoms and advantages,
The limpid minds of wandering beings.
Practice Dharma therefore with a joyful heart.

8. Das nuvens carregadas de benefício e alegria, da gloriosa grande bem-aventurança,
Uma chuva abundante, a torrente refrescante da sabedoria primordial,
Derrama-se sobre o solo das liberdades e vantagens,
Na mente límpida dos seres errantes.
Portanto, pratique o Darma com um coração cheio de alegria.
9. As the Teacher of both gods and humankind has said,
A turtle could, by strange chance, place its neck
Inside a yoke adrift upon the ocean’s waves.
A human life is yet more difficult to find!
What need is there to speak of precious human life endowed
With freedoms and advantages?
I beseech you then, from this day forth, exert yourself.

9. O Professor de ambos deuses e seres humanos disse
Que uma tartaruga poderia, acidentalmente, colocar seu pescoço
Dentro de uma canga que está ao sabor das ondas do oceano.
Uma vida humana é ainda mais difícil de encontrar!
Qual a necessidade de se falar da vida humana preciosa dotada
Com as liberdades e vantagens?
Eu lhes peço, desse dia em diante, se esforcem.
10. Three kinds of human life may be attained:
Mere, superior, or that which is most precious.
Those who have the first, not knowing right from wrong,
Do evil deeds. And though their faculties are whole,
They’re only human in the commonly accepted sense.
They may be born within a central land,
And yet they act like savage borderers.

10. Três tipos de vida humana podem ser conquistados:
Comum, superior, ou aquele que é o mais precioso.
Aqueles que são do primeiro tipo, não sabem distinguir o certo do errado.
Cometem ações negativas. E embora sua faculdades estejam completas,
Eles são apenas vistos como humanos num sentido comum.
Eles podem ter nascido dentro de uma terra central,
E ainda assim agem como bárbaros.
11. Then there are those, not entering the Doctrine,
Whose actions are a mixture of both good and ill.
Thinking of this life alone,
They’re utterly distracted by their busy occupations.

Rough, untamed, they cast away all thought of lives to come;
They do not strive for freedom.
Though the Dharma they may hear,
Their state is not supreme but mediocre.
To some slight good they may at times incline;
More often their minds’ sight is veiled by negativity.
They have the semblance of practitioners,
And yet what good do they achieve
For others or themselves?
Whether they assume the guise of monks or laity,
They are a little higher
Than the beings in the lower realms.
And so the Conqueror described them as “superior.”

11. Então há aqueles que não entram na Doutrina,
Cujas ações são uma mistura tanto de coisas positivas e negativas,
E pensando apenas nesta vida,
Ficam totalmente distraídos pelo seu excesso de ocupações.
Grosseiros, indomáveis, eles não pensam nas vidas que estão por vir;
Eles não anseiam pela liberação.
Embora o Darma possa ser ouvido,
Sua condição não é suprema, mas medíocre.
Às vezes, podem ter uma ligeira inclinação para ações positivas;
Mas, realmente, a visão de suas mentes está encoberta pela negatividade.
Eles têm o semblante de praticantes,
Mas ainda sim o que de bom fazem
Para os outros e para si mesmos?
Se eles assumem o disfarce de monges ou leigos,
São um pouco mais elevados
Que os seres dos reinos inferiores.
E então o Conquistador descreve-os como “superiores”.
12. Beings who are utterly sublime are vessels for the stainless Dharma.
Through learning and reflection they attain its essence.
They discipline themselves, and others they establish in the virtuous life.
Their practice, like the king of mountains, is unshakable.
They are the ensigns of the Sage’s victory.
Householders or, better,
Those who have gone forth to homelessness,
The Teacher has declared them both to have a precious human form.

12. Os seres totalmente sublimes são vasos perfeitos para o Darma.
Através do estudo e reflexão eles atingem a sua essência.
Eles disciplinam a si mesmos, e iniciam os outros numa vida virtuosa.
Sua prática, como o rei das montanhas, é inabalável.
Eles são o estandarte da vitória do Sábio.
Chefes de família, ou melhor,

Aqueles que tenham partido e ficaram sem moradia,
O Professor declarou que ambos têm uma forma humana preciosa.
13. Therefore, you who are within the Dharma,
Bend your ears to Dharma of the high and perfect ones,
That, following this Dharma, you might practice well.
Cleave constantly to Dharma;
All that is not Dharma cast aside
Accomplishing the Dharma’s sense,
Remain within the Dharma.
Soon to cross the ocean of existence,
May you swiftly reach the land of peace
And pass beyond all sorrow.

13. Portanto, você que está dentro do Darma,
Volte seus ouvidos para o Darma daqueles que são perfeitos e elevados,
Que, ao seguir esse Darma, possa praticar corretamente.
Abra caminho constantemente para o Darma;
Tudo que não for Darma deixe de lado.
Realize o sentido do Darma,
Permanecendo dentro do Darma.
Para cruzar o quanto antes o oceano da existência,
Que você possa rapidamente alcançar um lugar de paz
E passar para além de todo infortúnio.
14. If those who are now human fail to practice virtue,
They are fools and stupid, nothing else.
They are like those who come home
Empty-handed from an isle of jewels:
They do but render meaningless
Their freedoms and advantages.
Constantly make effort therefore
In the Dharma that brings peace.

14. Se aqueles que agora são humanos falharem em praticar a virtude,
Eles não são outra coisa que tolos e estúpidos.
Ele são como aqueles que chegam em casa
De mãos vazias vindo de uma ilha de joias:
Eles não fazem mais do que desperdiçar
Suas liberdades e vantagens.
Portanto, esforce-se constantemente
No Darma que leva a paz.
15. The Dharma is dependent on the mind;
The mind depends on freedoms and advantages:
All arise dependently.
So now, when cause and many circumstances meet,

Subdue your mind! This is the Dharma’s essence.30

15. O Darma é dependente da mente;
A mente depende das liberdades e vantagens:
Tudo surge dependentemente.
Então agora, quando a causa e muitas circunstâncias se reúnem,
Conquiste a sua mente! Isso é a essência15 do Dharma!
16. In all your endless stream of births
That lay beneath the threat of death,
Pain and loss poured down on you like rain.
This was the result of mental wandering,
Whereby advantages and freedoms were made meaningless.
All qualities of high rebirth and final excellence
Derive from thinking on how hard it is
To gain these freedoms and advantages.
So strive in this reflection day and night.
Do not relax but take great joy in it.

16. Em todos os seus intermináveis fluxos de nascimentos
Que estão sob o prenúncio da morte,
A dor e a perda se derramam em você como chuva.
Isso foi o resultado do devaneio mental,
Através do qual as liberdades e vantagens foram desperdiçadas.
Todas as qualidades dos renascimentos elevados e da excelência derradeira
Derivam de pensar no quanto é difícil
Obter essas liberdades e vantagens.
Assim, empenhe-se dia e noite nessa reflexão.
Não desanime mas cultive a alegria nisso.
17. To see the Buddha in this life is meaningful,
To hear the Dharma and to practice it is also meaningful.
This meaningful existence and the fruitful one to follow
Arise from the attainment of a form endowed with freedoms and advantages.
Reflect on this with great joy, constantly.

17. Ver o Buda nesta vida é significativo,
Escutar o Darma e praticar também é significativo.
Seguir essa existência significativa e proveitosa
Surge da obtenção de uma forma dotada com as liberdades e vantagens.
Reflita constantemente sobre isso com grande entusiasmo.
18. In the midst of śrāvakas, pratyekabuddhas, bodhisattva heirs,
Our Lord, the first of beings in this world endowed with godly realms,
Declared that the immortal nectar of enlightenment
Derives from the supremely precious human form.
15

Veja a parte 2, “A Mente é a Raiz de Todos os Fenômenos”, pp. 167-170.

Extolling thus its freedoms and advantages,
He praised this form more highly than the body of a god.
Rejoice therefore in your humanity!

18. Em meio aos śrāvakas, pratyekabuddhas, e os herdeiros bodisatvas,
Nosso Senhor, o mais extraordinário dos seres neste mundo, dotado com os reinos divinos,
Declarou que o néctar imortal da iluminação
Surge da suprema forma humana preciosa.
Exaltando assim as suas liberdades e vantagens,
Ele louvou intensamente essa forma mais do que o corpo de um deus.
Portanto, regozije-se com sua condição humana!
19. The ground of primal wisdom
Where the truth beyond all concepts is beheld
Is reached more easily by humans than by gods.
The essence also of the deep path of the Vajrayāna
Is more easily attained by those who find a human form.
The basis of the Dharma of both great and lesser vehicles
Is said to be supremely noble—
This human state endowed with freedoms and advantages.

19. A base da sabedoria primordial
Onde a verdade além de todos os conceitos é vista
É alcançada mais facilmente por humanos do que pelos deuses.
Também a essência do profundo caminho Vajrayana
É mais facilmente atingida por aqueles que encontram uma forma humana.
A base do Darma é ambos os veículos maior e menor
E se diz que é supremamente nobre—
Essa condição humana dotada com as liberdade e vantagens.
20. Just like a beggar who has chanced upon a treasure of great price,
Reflect with joy upon your freedoms and advantages.
In doubt and apprehension that you might be dreaming,
Implement the sacred Dharma—
Source of happiness and benefit in this and future lives!

20. Assim como um mendigo que tenha por acaso encontrado um tesouro de grande valor,
Reflita com entusiasmo sobre suas liberdades e vantagens.
Duvidando e apreensivo que você possa estar sonhando,
Pratique o Darma sagrado—
Fonte de felicidade e benefício nessa e em vidas futuras!
21. Through the nectar of this perfect and inspiring instruction,
May the futile wanderings of all beings be completely stilled.
May they go to forest solitudes,
And, weary of their gross and wild defilements,
May their minds today find rest

21. Através do néctar dessas instruções perfeitas e inspiradoras,
Que a transmigração inútil de todos os seres possa ser completamente aliviada.
Que consigam ir a florestas afastadas,
E, cansados de seus obscurecimentos grosseiros e selvagens,
Que suas mentes possam hoje encontrar o repouso.

2. Impermanência
1. So now you have your freedom, hard to find,
And yet its time is passing; it is subject to decay.
Look closely; see its hollowness like bubbling foam.
It is not worthy of your trust!
Think night and day upon the utter certainty of death.

1. Então agora você tem sua liberdade, difícil de encontrar,
E ainda assim o tempo está passando; está submetido a expirar.
Olhe com atenção; veja sua insubstancialidade como espuma borbulhante.
Não é digno de sua confiança!
Pense noite e dia sobre a completa certeza da morte.
2. This body is the ground of pain and every mental sorrow,
A plenteous wellspring of defiled affliction.
And yet you garland it with flowers,
Adorning it with robes and jewels.
But though you tend and wait on it
With many a tasty gift of food and drink,
At last it will not stay; it will decay and leave you.
You cherish now the future food
Of jackal, fox, and graveyard bird!
Don’t think of it as something permanent and clean,
But implement the holy teaching from this moment on.

2. Este corpo é a base para a dor e todos os sofrimentos da mente,
Uma fonte abundante de aflições contaminadas.
E, no entanto, você enfeita ele com flores,
Adornando-o com mantos e jóias.
Mas embora você cuide e lhe atenda
Presenteando com muitas comidas e bebidas saborosas,
Por fim, ele não perdurará; apodrecerá e o abandonará.
Você aprecia agora a futura comida
Dos chacais, das raposas e das aves do cemitério!
Não considere isto como algo permanente e limpo,
Mas aplique o ensinamento sagrado a partir deste momento.
3. Brahmā, Śiva, Indra, great and powerful gods,
Enjoy the greatest wealth in all the three dimensions of the world.
They blaze with glory through their merit and renown,
Yet in the contest with the Lord of Death
They have no victory.
Because they have achieved samādhi, they can live for aeons,
Yet when their karma is used up, their hour of death arrives.
Devas and asuras, rishis, those with magic power,

The rulers and the ruled—unnumbered are their births,
And not a single one without the fear of death!

3. Brahmā, Śiva, Indra, deuses grandes e poderosos,
Desfrutam das maiores riquezas em todas as três dimensões do mundo.
Eles resplandecem gloriosamente através de seu mérito e renome,
No entanto, o confronto com o Senhor da Morte
Eles não conseguem vencer.
Por terem conquistado o samādhi, podem viver por éons,
No entanto, quando seu carma se esgota, chega o momento da sua morte.
Devas, asuras e rishis, aqueles com poderes mágicos,
Os regentes e os comandados—de nascimentos inumeráveis,
E nenhum deles teme a morte!
4. This lifetime passes like the weeping clouds
Where dance the lightning garlands of the Lord of Death,
And from them, day and night, there falls
An endless rain to bathe the shoots
That grow in the three levels of existence.

4. Esta vida passa como as nuvens gotejantes
Onde dançam as guirlandas de relâmpagos do Senhor da Morte,
E delas despenca, dia e noite,
Uma chuva infindável que irriga os brotos
Que se desenvolvem nos três níveis de existência.
5. The world and its inhabitants will pass.
The universe is formed and then destroyed
By seven fires, a flood, and then the scattering wind.31
The all-encircling sea, the continents,
And even mighty Sumeru compounded of four jewels,
All girded by the rings of lesser peaks—all this will pass.
The time will come when all will have dissolved
Into a single space.
Remember this and practice Dharma from your heart.

5. O mundo e seus habitantes irão desaparecer.
O universo é formado e depois destruído
Por sete incêndios, uma inundação e, em seguida, o vento que se propaga.16
O mar em todas as direções, os continentes,
E até mesmo o poderoso Sumeru composto de quatro jóias,
Todos ornamentados pelos anéis dos picos menores—tudo isso desaparecerá.
Chegará o momento em que tudo se dissolverá
Sete sóis, surgindo em sucessão, destroem o mundo. O fogo então se eleva e consome os céus do primeiro samādhi. Em seguida,
surge uma chuva que lava tudo do nível do segundo samādhi para baixo. O vento que sucede espalha os restos, a partir do nível do
terceiro samādhi para baixo. Ver Treasury of Precious Qualities, Livro 1, p. 364.
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Em um único espaço.
Lembre-se disso e pratique o Darma do seu coração.
6. The Guide and Guardian of the world,
Surrounded by a throng of the pratyekabuddhas, śrāvakas,
And all the bodhisattva offspring of the Lord,
Is like the peerless, hare-marked moon aloft in limpid skies,
Amid a host of starry constellations.
Clear, resplendent, radiant he shines,
And yet he is impermanent:
He demonstrates his passing to the state beyond all pain.
And see how the unbounded sun
Of his most precious Doctrine sets
And disappears as the generations pass.
Coreless like the plaintain tree,
This form of human flesh,
This mere illusion of a dwelling place,
How can it not decay and be destroyed?

6. O Guia e Guardião do mundo,
Cercado por uma multidão de pratyekabuddhas, śrāvakas,
E todos os bodisatvas descendentes do Senhor,
É como a lua esplêndida, marcada na forma de uma lebre17 no céu límpido,
Em meio a uma miríade de constelações de estrelas.
Claro, resplandecente, radiante e brilhante,
E, no entanto, ele é impermanente:
Ele demonstra sua passagem para o estado além de toda dor.
E vê como o sol incessante
Dos seus conjuntos [de ensinamentos] mais preciosos da Doutrina
Desaparecem à medida que as gerações se sucedem.
Sem essência, como uma bananeira,
Esta forma de carne humana,
Esta mera ilusão de um lugar habitado,
Como é possível não se decompor e ser destruída?
7. Death therefore is sure;
Uncertain is its when and where and how.
This life is ever dwindling; no increment is possible.
Many are death’s circumstances;
Those that make life possible are few.
You have so little time to live!
Rein in your projects for the future—
Better far to strive in Dharma from this very instant!

7. Portanto, a morte é certa;
Incerto é quando, onde e como.
N.T.: É o folclore a respeito de uma lebre que vive na Lua, baseado na pareidolia que identifica os relevos lunares como sendo a
figura do mamífero. A história existe em diversas culturas, particularmente no folclore da Ásia Oriental.
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Esta vida está sempre diminuindo; nenhum acréscimo é possível.
Muitas são as circunstâncias da morte;
As que tornam a vida possível são poucas.
Você tem tão pouco tempo para viver!
Contenha seus projetos para o futuro—
Melhor se esforçar no Darma a partir deste exato momento!
8. This shelter built of the four elements,
Endowed with mind adorned with its inhabitants—
The thoughts that move—
Arises through conditions.
Thus it is compounded.
Being so, it is destructible.
Like a village crumbling down, it will not last.
Be swift to practice holy Dharma!

8. Este abrigo construído com os quatro elementos,
Munido de uma mente ornamentada com seus habitantes—
Os pensamentos que se movem—
Surge através de condições.
Deste modo, ele é composto.
Sendo assim, é destrutível.
Como uma cidade ruindo, ele não resistirá.
Seja ágil em praticar o Darma sagrado!
9. You’re momentary, ephemeral,
Aflutter like a flame caught in a gale.
When powerful dangers to your life descend,
You won’t last long; it’s certain you will die.
So practice holy Dharma right away.

9. Você é momentâneo, efêmero,
Como uma chama tremulante golpeada numa ventania.
Quando grandes perigos recaem sobre você ,
Sua vida não durará muito; é certo que você morrerá.
Portanto, pratique o Darma sagrado imediatamente.
10. Servants and possessions, friends both close and dear,
Your youth, your strength, your beauty, your good family—
You’ll lose them all; you must go forth alone.
But actions white and black, not left behind, will shadow you.
Other than the Dharma, there’s no other refuge at that time.
Why then do you not pass your time in diligence?

10. Empregados e posses, amigos próximos e queridos,
Sua juventude, sua força, sua beleza, sua bela família—
Você perderá tudo isso, precisará partir sozinho.

Mas as ações positivas e negativas, que não são deixadas para trás, serão a sua sombra.
Além do Darma, não há outro refúgio nesse momento.
Por que, então, você não gasta seu tempo de forma diligente?
11. Think now about the past and future peoples of the world.
Of former generations countless beings have already passed,
And most of those who now are on this earth
Within a century’s time will surely be no more.
For those who follow after, it will be the same.
Look how they pass! The old and young have all an equal destiny.
From them you are no different in your nature.
Remember that your death is certain; practice Dharma!

11. Pense agora sobre os povos do passado e do futuro deste mundo.
Das gerações anteriores, inúmeros seres já morreram,
E a maioria daqueles que estão agora neste mundo
Dentro de um século, certamente não existirão mais.
Para aqueles que vierem depois, será o mesmo.
Veja como eles se vão! Todos os velhos e os jovens têm o mesmo destino.
A natureza deles não é diferente da sua.
Lembre-se que sua morte é certa; pratique o Dharma!
12. Throughout the triple world, from hell until the summit of the world,
There is no place of safety from the Deadly Lord.
Everything is passing, changing, essenceless.
Nothing can be trusted; all is turning like a chariot wheel.
Especially this human state is plagued by many perils.
Disease and evil forces are the source of numerous ills.
Fire and sword, vast chasms, poisons, savage beasts,
And kings and robbers, enemies and thieves,
And all the rest destroy prosperity and life.

12. Através dos três mundos, do inferno até o mundo mais elevado,
Não há lugar protegido do Senhor da Morte.
Tudo está passando, mudando, e não tem essência.
Nada é confiável; tudo está girando como a roda de uma carruagem.
Especialmente a condição humana é acometida por muitos problemas.
As doenças e as forças adversas são fonte de inúmeras enfermidades.
Fogo e espada, vastos abismos, venenos, bestas selvagens,
E reis e assaltantes, inimigos e ladrões,
E todo o resto interrompem a longevidade.
13. And even without harms, the lives of beings slip by,
Changing every second’s instant, night and day.
They drift toward the kingdom of the Lord of Death
Like rivers running to the sea
And like the round orb of the sun
That sets behind the western hills.

13. E mesmo sem maiores danos, a vida dos seres passa furtivamente,
A cada segundo, a cada instante, noite e dia.
Eles se dirigem para o reino do Senhor da Morte.
Como os rios que correm para o mar
E como a esfera redonda do sol
Que se põe atrás das colinas do oeste.
14. If food and all the good amenities of life
May be, like actual poisons, cause of pain,
How could goodness and perfection not be quenched by real adversity?
There is nothing that cannot become the cause of death.
And since its place and cause and time are all uncertain,
Rid yourself of all the futile and deceptive things pertaining to this life.
Sincerely practice Dharma:
This will help you in the moment of your death.

14. Se a comida e todas as comodidades da vida
Podem ser de fato como venenos, motivos de sofrimento,
Como a bondade e a excelência não poderiam ser extinguidas por adversidades verdadeiras?
Não há nada que não possa se tornar causa para a morte.
E já que seu lugar, causa e tempo são todos incertos,
Livre-se de todas as coisas fúteis e enganosas pertencentes a esta vida.
Pratique o Darma de forma sincera:
Isto ajudará você no momento da sua morte.
15. So now that you have found the boat of freedoms and advantages
That’s fitted with the rudder of a master’s teaching,
If now you do not strive to cross the stream of sorrow,
There is no self-betrayal more terrible than this!

15. Assim, agora que você encontrou o barco das liberdades e vantagens
Que está equipado com o leme do ensinamento de um mestre,
Se não se esforçar agora para atravessar essa corrente de sofrimento,
Não há autossabotagem mais terrível do que isso!
16. Now you have attained a precious vessel,
Free of every defect, perfect, lauded by the Buddha.
If you do not store in it the riches of the twofold aim for self and others,
You will but bind yourself within the prisons of saṃsāra.

16. Você obteve agora um precioso vaso,
Livre de todo defeito, perfeito, louvado pelo Buda.
Caso não guarde nele as riquezas do duplo objetivo para si mesmo e para os outros,
Somente se manterá preso dentro das prisões do saṃsāra.
17. Alas, it is like giving teachings to a stone!

Most people in this world—
To think of them brings sorrow welling up!
They do not comprehend when taught,
And explanation brings no understanding.
Tomorrow death awaits them, but they think they’ll live forever.
Saṃsāra does not sadden them,
And of the will for freedom they have not the slightest trace.
If they have knowledge, they are arrogant.
If they have some understanding, it is all distorted.
They are borne away by busyness and pastimes
And are deluged by the rain of their defilement.
When might I be of help to them?

17. Ai de mim, é como dar ensinamentos a uma pedra!
A maioria das pessoas neste mundo—
Só de pensar nelas, aflora a tristeza!
Elas não compreendem quando são ensinadas,
E a explicação não traz nenhum entendimento.
Amanhã a morte espera por eles, mas pensam que viverão para sempre.
O Saṃsāra não os entristece,
E não há o menor traço de interesse pela liberação.
Se eles possuem o conhecimento, são arrogantes.
Se eles têm algum entendimento, é tudo distorcido.
Eles são arrastados por negócios e passatempos.
E estão encharcados pela chuva de seus obscurecimentos.
Quando poderei ajudá-los?
18. But you who wish to cross the ocean of your faults
Accomplishing the marvelous qualities of excellence,
In this very moment think about death’s certainty.
Meditate at all times, day and night, on your impermanence.
Cultivate repeatedly an attitude of sadness at saṃsāra,
And be determined to be free from it.

18. Mas você que deseja atravessar o oceano de seus enganos
Realizando as maravilhosas qualidades da excelência,
Neste exato momento, pense na certeza da morte.
Dia e noite, medite em todos os momentos sobre sua impermanência.
Cultive repetidamente uma atitude de tristeza com o saṃsāra,
E esteja determinado a se libertar dele.
19. By this means you’ll implement the Teaching,
Useful, beneficial, for the present and for future lives.
You will strive in practice with a strong endeavor,
In your mind abandoning this life,
And bring to nothing the delusion of self-clinging.
All good qualities, in brief, will be achieved.

The cause of highest freedom and the halting of all defects
Is to think about impermanence,
Reducing projects for the future.
It is indeed the root of all the Dharma.

19. Por este meio, você aplicará o Ensinamento,
Que é útil, benéfico, para a vida presente e as futuras.
Se você se esforçar intensamente na prática,
Sua mente abandonará esta vida,
E aniquilará a delusão do apego a si mesmo.
Em resumo, todas as boas qualidades serão alcançadas.
A causa da liberdade mais ampla e a cessação de todos os defeitos
É pensar sobre a impermanência,
Reduza os projetos para o futuro.
Isto de fato é a raiz de todo o Darma.
20. The minds of beings are wearied by defilement and distraction,
By clinging to phenomena they think are permanent.
Through this helpful teaching, deep and pleasing to the ear,
Resounding from the drum of Dharma clouds,
May their minds today find rest.

20. As mentes dos seres são consumidas por obscurecimentos e distrações,
Pelo apego aos fenômenos que pensam ser permanentes.
Através deste ensinamento precioso, profundo e agradável de escutar,
Que ressoa do tambor das nuvens do Darma,
Possam suas mentes hoje encontrar o repouso.

3. Os Sofrimentos do Samsara
1. Everything occurring in the three worlds of saṃsāra is impermanent.
Change is everywhere. Great suffering abounds:
By sufferings of pain itself, of change, and suffering in the making,32
The beings in the six realms are completely overwhelmed.

1. Tudo o que acontece nos três mundos do saṃsāra é impermanente.
A mudança ocorre em todos os lugares. Há muito sofrimento:
Sofrimentos da própria dor, da mudança e o sofrimento em formação,18
Os seres dos seis reinos estão completamente sobrecarregados.
2. As though burned in a fire or caught by savage men,
Or by wild beasts or else imprisoned in a tyrant’s jail,
Beings suffer torment in a seamless continuity.
There’s no escape for them, and sorrow grows to think of it.

2. Como se fossem queimados no fogo ou capturados por bárbaros,
Ou por animais selvagens ou encarcerados na prisão de um tirano,
Os seres são atormentados ininterruptamente.
Não há escapatória para eles, e a angústia aumenta ao pensar nisto.
3. Pleasure to find and pain to flee is all that they desire,
Yet sorrows do they chase in cause and fruit.
They’re like moths caught in candlelight;
They crave and cling to objects of their wanting
And are thus beguiled.
Like deer, like bees, like fish, like elephants,
By sound, by scent, by taste, by touch are beings caught,
Deceived by the five objects of desire.
See how they have no happiness but only suffering.

3. Buscar o prazer e fugir da dor é tudo o que eles desejam,
Contudo, é sofrimento o que eles [de fato] perseguem, na causa e no resultado.
Eles são como mariposas inebriadas pela luz das velas;
Eles anseiam e se apegam a objetos desejáveis
E dessa forma são seduzidos.
Como cervos, como abelhas, como peixes, como elefantes,
São seres que são capturados pelo som, pelo cheiro, pelo sabor, pelo tato,
Enganados pelos cinco objetos de desejo.
Veja como eles não são felizes, mas apenas sofrem.
4. Gods and demigods, the denizens of hell,
du byed kyi sdug bsngal. Mesmo quando não são evidentemente negativas, as ações realizadas com a consciência contaminada
produzem ou acentuam o sofrimento futuro. Por esta razão, fala-se de "sofrimento em formação". [TPQ-YG I, p. 296].
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The famished spirits, humankind, and beasts—
The six realms follow one by one in endless pain,
As though attached to one great waterwheel.

4. Deuses e semideuses, os habitantes do inferno,
Os espíritos famintos, os seres humanos e os animais—
Os seis reinos seguem um por um sob dor interminável,
Como se estivessem presos a uma grande roda d'água.
5. All living beings in the tally of their lives,
Assuming roles of friendship, enmity, indifference,
Have given help or harm, brought happiness or pain
For times past numbering.
Fathers into mothers, mothers into sisters are transformed,
And sisters into sons.
There is no certainty in kinship,
No count of friends that into enemies have turned.

5. Todos os seres vivos ao longo de suas vidas,
Assumindo os papéis de amizade, inimizade, indiferença,
Ajudaram ou prejudicaram, trouxeram felicidade ou sofrimento
Tantas vezes que não podem ser contadas.
Pais se transformam em mães, mães se transformam em irmãs,
E as irmãs em filhos.
Não há certeza sobre os laços de sangue,
Sem contar os amigos que se transformaram em inimigos.
6. If you think about the stream of karma in the world,
A sorrow greater than mere sadness will come welling up.
The bodies of your insect lives,
All swept together in a heap,
Would tower over Meru with its four sides made of jewels;
More than the four oceans are the tears that you have wept.
The mighty streams that flow down to the margin of the world
Are no match for the molten bronze, the pus, the blood, the filth
You drank in realms of hell or in the preta worlds.
And all the motes of dust found in the universe
Are no match for the severed heads and limbs
That other beings, many as the sky is vast,
Have lost pursuing their desires.

6. Se você pensar sobre o fluxo de carma no mundo,
Brotará uma desolação maior do que uma mera tristeza.
Os corpos das suas vidas como inseto,
Todos juntos, varridos em uma pilha,
Poderiam ofuscar o Meru com seus quatro lados feitos de jóias;
As lágrimas que você derramou superam os quatro oceanos.
As poderosas correntes que correm em direção às margens do mundo

Não se equiparam com o bronze fundido, o pus, o sangue, a sujeira
Que você ingeriu nos reinos do inferno ou nos mundos dos pretas.
E todos os grãos de poeira encontrados no universo
Não se equiparam com as cabeças e membros decepados
Que outros seres, tão vastos quanto o próprio céu,
Perderam na busca por seus desejos.
7. When you were born in other forms—
As beasts or demons, yakṣas, nāgas, and the like—
Countless were the joys and sorrows that you had.
As Brahmā or as Indra you were graced
With the samādhis and absorptions of no form;
You gained the glory and perfection of great rulers of mankind
And walked on pavements made of seven precious stones.
But then you fell into the lower realms,
And great was the torment that you suffered.

7. Quando você nasceu com outras formas—
Como bestas ou demônios, yakṣas, nāgas, e similares—
Foram incontáveis as alegrias e tristezas que vivenciou.
Como Brahmā ou como Indra, você foi agraciado
Com os samādhis e as absorções sem forma;
Você obteve a glória e a perfeição dos grandes regentes dos seres humanos
E caminhou sobre o piso feito de sete pedras preciosas.
Mas, em seguida, caiu para os reinos inferiores,
E foi grande o tormento que sofreu.
8. Those there are who in this present life
Have high and pleasing status, wealth untold,
But dying, they must suffer helpless poverty
And be the slaves of slaves.
Their wealth was but a dream that vanished when they woke.
All experience passes: such is the suffering of change.
To think about it deeply brings great sadness welling up.
O beings! You who live in the three cities of existence!
Do not crave the pleasures of saṃsāra;
Accomplish your enlightenment!

8. Há aqueles que nesta vida presente
Possuem um grande e satisfatório status, uma riqueza incalculável,
Mas, ao morrerem, certamente sofrerão de uma miséria implacável
E serão os escravos dos escravos.
Sua riqueza era apenas um sonho que se desvaneceu quando eles acordaram.
Todas as experiências passam: esse é o sofrimento da mudança.
Pensar profundamente nisso faz com que brote uma grande tristeza.
Ó seres! Vocês que vivem nas três cidades da existência!
Não anseiem pelos prazeres do saṃsāra;

Alcancem a iluminação!
9. To body, speech, and mind there correspond
The desire, the form, and formless realms.
In these three cities: manifest, half-manifest, unmanifest,
Beings are tormented by three kinds of suffering:
Of pain, of change, and suffering in the making.
With respect to objects of the senses,
The unfolding of the mind, the intellect, and consciousness33
Produces an unceasing cycle of both pain and pleasure.

9. O corpo, a fala e a mente correspondem
Aos reinos do desejo, da forma e sem forma.
Nessas três cidades: manifesta, semi-manifesta, não-manifesta,
Os seres são atormentados por três tipos de sofrimento:
Da dor, da mudança e do sofrimento em formação.
No que diz respeito aos objetos dos sentidos,
O encadeamento de mente, intelecto e consciência19
Produz um ciclo incessante tanto de dor como de prazer.
10. The consciousness of the universal ground,
The intellect, the five sense consciousnesses
Unfold successively in gradual steps.
From this derives the causal process
Leading to the sorrows of existence.
The root is ignorance: the deluded pairing
Of the apprehender and the apprehended,
Which, through habit, hardens
Into objects, senses, and perceiving mind.
Thus from clinging to an “I” and “mine” saṃsāra is contrived.34

10. A consciência da base universal,
O intelecto, as cinco consciências sensoriais
Desenvolvem-se sucessivamente em etapas graduais.
A partir disso, decorre o processo causal
Que conduz às angústias da existência.
A raiz é a ignorância: o par delusório
De apreendedor e apreendido,
Que, pelo hábito, se solidifica
Em objetos, sentidos e na mente que percebe.
Portanto, a partir do apego a um "eu" e "meu", o saṃsāra é construído.20
11. The nature of the mind is dharmakāya,
The changeless actual nature.
Because of ignorance and clinging,
And through the habit of imputed nature,
19
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The nature of the mind mistakenly appears
As the impure dependent nature.
Self and other, mind and object, dual appearances—
Are all perceived as separate entities.
From this there come unbidden countless sufferings.
But when the changeless nature of the mind is understood,
Through meditation on the unmistaken actual nature,
The fields of pure dependent nature are attained,
Where one finds respite from the city of saṃsāra.35

11. A natureza da mente é o dharmakāya,
A verdadeira natureza imutável.
Por causa da ignorância e do apego,
E através do hábito da natureza imputada,
A natureza da mente manifesta-se equivocadamente
Como a natureza impura e dependente.
O eu e outros, a mente e o objeto, as aparências duais—
São todos percebidos como entidades separadas.
Disso resultam inúmeros sofrimentos desnecessários.
Mas quando a natureza imutável da mente é compreendida,
Através da meditação sobre a verdadeira natureza inequívoca,
Os âmbitos da natureza dependente pura são atingidos,
Onde encontramos um alívio da cidade do saṃsāra.21
12. Alas for the pains of those who tread
With weariness the pathways of existence—
Saṃsāra, vast and shoreless, hard indeed to measure!
Wherever they are born, beings find no happiness at all—
Instead, the fruits unbearable of their nonvirtuous ways.
Their perceptions are all wrong:
The various experiences of the six migrations
Are like the visions of a dream.
They appear and yet are nonexistent.
Beings fail to understand this; thus their pains are boundless.
Listen, for a while,
According to the scriptures, I will speak of them.

12. Lamento as dores daqueles que trilham
Extenuados os caminhos da existência—
O saṃsāra, vasto e ilimitado, de fato difícil de mensurar!
Onde quer que nasçam, os seres não encontram felicidade alguma—
Ao invés disso, os frutos indesejáveis das suas ações não-virtuosas.
Suas percepções são todas enganosas:
As várias experiências das seis migrações
São como as visões de um sonho.
Elas aparecem e ainda assim são inexistentes.
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Os seres não compreendem isso; assim, suas dores são infinitas.
Por um momento, ouçam,
Falarei sobre isso, de acordo com as escrituras.
13. In the Reviving Hell, upon a ground of burning iron,
Beings meet and fight with weapons to the death.
And then there comes a voice that cries, “Come back to life!”
And they must suffer once again.
Know that this they undergo until their karma’s spent.

13. No Inferno do Reviver, sobre um chão de ferro incandescente,
Os seres se encontram, e armados, lutam até a morte.
E depois vem uma voz que grita: "Retorne à vida"!
E novamente eles precisam sofrer.
Saiba que estão sujeitos a isso até que seu carma seja exaurido.
14. To calculate their life span, fifty human years
Are as one day in the divine realm of the four Great Kings.
One month is thirty of these days; twelve months make up one year.
Five hundred of these years
Is as one day in the Reviving Hell.
And here the days are added one by one until
Five hundred years have passed—
The time of pain these beings must endure.
The span of life is thus computed,
So the sūtra stipulates,
As ten million human years
Multiplied by one hundred, two and sixty thousand.

14. Para calcular a duração de sua vida, cinquenta anos humanos
São como um dia no reino divino dos quatro Grandes Reis.
Um mês é trinta desses dias; doze meses constituem um ano.
Quinhentos anos como esses
É como um dia no Inferno do Reviver.
E aqui os dias são adicionados um por um até
Que quinhentos anos tenham passado —
Por esse tempo tais seres devem suportar o sofrimento.
A duração da vida é desse modo calculada,
Assim os sūtras estipulam,
Como dez milhões de anos humanos
Multiplicados por cem, dois e sessenta mil.
15. In Black Line Hell are beings cut apart with burning saws.
Joined together they’re again made whole
And once again they are dismembered:
Great are the pains they undergo.
In the Heaven of the Thirty-Three,
One day is equal to a hundred human years.

And in that heaven, a thousand years
Is but a single day in Black Line Hell,
Whose denizens must live a thousand years.
This corresponds, the Teacher said,
To one million, two hundred six and ninety thousand years and twelve—
All multiplied again by ten million human years.

15. No Inferno da Linha Negra, os seres são cortados em pedaços com serras escaldantes.
Os pedaços são reunidos, e eles são novamente reconstituídos.
E, novamente, são esquartejados:
É enorme o sofrimento pelo qual passam.
No Céu dos Trinta e Três,
Um dia é igual a uma centena de anos humanos.
E, nesse céu, mil anos
São apenas um único dia no Inferno da Linha Negra,
Cujos habitantes devem viver mil anos.
Isto corresponde, disse o Professor,
A um milhão, duzentos e noventa mil anos e doze—
Tudo isso multiplicado novamente por dez milhões de anos humanos.
16. Between cliffs and mountains shaped like horses,
Camels, tigers, lions, and the rest,
The beings in the Crushing Hell are smashed to dust.
And when the mountains separate,
They come to life just as before
But then are pulverized with clubs in valleys made of steel.
Their bodies are completely crushed;
Their blood flows down in streams.
Two hundred human years are as one day
In the heaven of the yāma gods called Free of Conflict,
Two thousand of whose years, so it is said,
Are counted as one day spent in the Crushing Hell,
Where beings endure two thousand of their years.
This comes to ten million times
Three hundred, eight and sixty thousand human years.

16. Entre penhascos e montanhas em forma de cavalos,
Camelos, tigres, leões e os demais,
Os seres no Inferno Esmagador são triturados até virarem pó.
E quando as montanhas se separam,
Eles voltam à vida como antes
Mas depois são trucidados com porretes em vales feitos de aço.
Seus corpos são completamente esmagados;
E o sangue escorre como um rio.
Duzentos anos humanos são como um dia
No céu dos deuses yāma chamado de Livre de Conflito,
Dos quais dois mil anos, assim é dito,

São contados como um dia passado no Inferno Esmagador,
Onde os seres suportam dois mil desses anos.
Isto equivale a dez milhões de vezes
Sessenta mil trezentos e oito anos humanos.
17. In the hell called Screaming, the beings wail and cry
As in the blazing fires they burn.
They suffer, boiled in molten steel.
Four hundred human years are as one day
In the heaven called the Joyous, where
Four thousand years are as one day in Screaming Hell,
Where beings are tortured for four thousand years.
One hundred and eighty trillion human years are thus computed,
And to this are superadded nine hundred, four and forty billion years.

17. No inferno chamado de Gritos, os seres se lamentam e choram
E eles queimam no fogo abrasador.
Fervidos em aço derretido, eles sofrem.
Quatrocentos anos humanos são como um dia
No céu chamado Alegria, onde
Quatro mil anos são como um dia no Inferno dos Gritos,
Onde os seres são torturados por quatro mil anos.
Cento e oitenta trilhões de anos humanos são assim computados,
E a isso se somam novecentos e quarenta e quatro bilhões de anos.
18. In Great Screaming, beings are roasted in a blazing fire,
In houses made of incandescent iron,
Where they are bludgeoned by the Lord of Death.
Eight hundred human years are as one day
In the celestial realm Delight in Magical Creations,
Eight thousand of whose years are as one day
In the Great Screaming Hell, where beings must suffer
For eight thousand of their years, which is, in human terms,
Three quadrillion, five hundred, two and fifty trillion,
Six hundred and sixty billion years.

18. No Gritos Intensos, os seres são tostados em um fogo abrasador,
Em casas feitas de ferro incandescente,
Onde são açoitados pelo Senhor da Morte.
Oitocentos anos humanos são como um dia
No reino celestial Deleite nas Criações Mágicas,
Oito mil anos dos quais são como um dia
No Inferno dos Gritos Intensos, onde os seres devem sofrer
Por oito mil de seus anos, ou seja, em termos humanos,
Três quadrilhões, quinhentos, dois e cinquenta trilhões,
Seiscentos e sessenta bilhões.

19. In the Hell of Heat, in houses made of burning iron,
Beings have brains and bodies torn and smashed
By spikes and hammers. They burn inside and out
With tongues of blazing fire.
One thousand and six hundred human years
Are equal to a day spent in the heaven called
Mastery of Others’ Emanations, where sixteen thousand years
Are equal to a single day spent in the Hell of Heat,
Where beings must live for sixteen thousand of their years.
This means eighty-four million and one trillion and
Six thousand five hundred and thirty human years,
All multiplied again ten millionfold.

19. No Inferno Ardente, em casas feitas de ferro incandescente,
Os seres têm os cérebros e os corpos dilacerados e esmagados
Por pontas e martelos. Eles queimam por dentro e por fora
Pelas chamas de um fogo abrasador.
Mil e seiscentos anos humanos
São iguais a um dia passado no céu chamado
Domínio das Emanações dos Outros, onde dezesseis mil anos
São iguais a um único dia passado no Inferno Ardente,
Onde os seres devem viver durante dezesseis mil anos.
Isto significa um trilhão e oitenta e quatro milhões e
Seis mil e quinhentos e trinta anos humanos,
Tudo multiplicado novamente por dez milhões de vezes.
20. In Great Heat, beings are trapped in buildings,
Double-walled, all made of blazing iron.
There they are impaled on tridents with prongs
That pierce through their heads and shoulders.
They’re wrapped in blankets made of burning metal,
Boiled in molten copper.
And in this torment they must live
For half an intermediate kalpa,
Which in human terms exceeds all counting.
One such kalpa is made up of four small kalpas:
Formation, and duration, destruction, and the void.
One great kalpa is made up of eighty intermediate kalpas.36

20. No Intensamente Ardente os seres ficam presos em edifícios,
Com paredes duplas feitas de ferro incandescente.
Ali eles são empalados em tridentes pontiguados
Que atravessam suas cabeças e ombros.
São envoltos em mantas feitas de metal incandescente,
E fervidos em cobre derretido.
E devem viver assim, nesse tormento,
Durante metade de um kalpa intermediário,
O que, em termos humanos, ultrapassa qualquer contagem.

Tal kalpa desses é composto de quatro pequenos kalpas:
Formação, duração, destruição, e o vazio.
Uma grande kalpa é composto de oitenta kalpas intermediários.22
21. In the Hell of Torment Unsurpassed,
Beings are trapped in buildings made of blazing metal.
Other than their cries and screams,
There’s no way to distinguish them
From the all-engulfing blaze.
Their vital strength is in the middle of the fire
As if adhering to the heart of blazing flame.
This they must endure for one intermediate kalpa.
And since there is no greater suffering than this,
It is described as Torment Unsurpassed without reprieve.

21. No Inferno do Tormento Insuperável,
Os seres estão presos em edifícios feitos de metal incandescente.
Além de seus choros e gritos,
Não há maneira de distingui-los
Das chamas que tudo permeiam.
Sua força vital está em meio ao fogo,
Como se estivesse aderida ao âmago da chama ardente.
Eles devem suportar isto por um kalpa intermediário.
E, como não há maior sofrimento do que isso,
É descrito como um Tormento Insuperável sem descanso.
22. The fiery heat and corresponding pains
In each of these hell realms, in order given,
Grow seven times more intense.
And beings have to suffer it until their karma’s spent.

22. O calor ardente e as dores correspondentes
Em cada um desses reinos dos infernos, seguindo sua ordem,
Tornam-se sete vezes mais intensos.
E os seres precisam sofrer até que seu carma seja esgotado.
23. The beings who endure the lesser hells
Are isolated or else live in groups both great and small.
They live in various places: mountains, trees, the sky, rocks, fire, or water,
Where they are tormented by a corresponding pain,
And thus these are described as lesser hells.

23. Os seres que suportam os infernos menores
Estão isolados ou vivem em grupos, tanto grandes quanto pequenos.
Vivem em vários lugares: montanhas, árvores, céu, rochas, fogo ou água,
Onde são atormentados por uma dor correspondente,
22
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E, portanto, estes são descritos como os infernos menores.
24. But they are wrong who think that this reflects
A brevity of life or smallness of the gatherings.
For it is said that one who, born in scorpion form
Embedded in a rock, lived long,
While in the lesser hells five hundred beings,
In the form of śrāvakas,
Fought and struck each other with weapons
At the hour of their meals.

24. Mas estão enganados aqueles que pensam que isso reflete
Uma brevidade da vida ou uma quantidade insignificante [de seres].
Porque se diz que aquele que, nascido em forma de escorpião
Encrustrado em uma rocha, viveu por muito tempo
Enquanto, nos infernos menores, quinhentos seres,
Na forma de śrāvakas,
Lutaram e atacaram uns aos outros com armas
No momento de suas refeições.
25. The sixteen neighboring hells
Are found around the rim of Torment Unsurpassed.
First the trench of burning embers, then the swamp of rotting corpses,
The plain of razors, then the fordless stream of burning ash:
A group of four in all the four directions.

25. Os dezesseis infernos vizinhos
São encontrados ao redor do bordo do Tormento Insuperável.
Primeiramente, há um fosso de brasas incandescentes, depois um pântano de cadáveres
putrefatos,
Uma planície de navalhas e, em seguida, uma corrente intransponível de cinzas ardentes:
Ao todo, um grupo de quatro [infernos] em todas as quatro direções.
26. When of Torment Unsurpassed the doors appear to open,
Beings escape and rush toward what seems a shady trench.
But then they sink up to their knees in fiery embers.
They cross. Their flesh is burned; their white bones show.
And then they’re healed to suffer all again.

26. Quando as portas do Tormento Insuperável parecem se abrir,
Os seres escapam e correm em direção do que aparenta ser um fosso sombrio.
Mas então eles se afundam em brasas ardentes até os joelhos.
Eles atravessam. Sua carne é queimada; seus ossos brancos transparecem.
E são curados para sofrerem tudo novamente.
27. They hurry then to what appears a cooling marsh,
But there they sink into a stinking swamp of rotting dead,
Where worms with jaws of gold or steel or copper bite them.

27. Em seguida, eles correm para o que parece ser um brejo refrescante,
Mas ali eles afundam em um pântano fedorento de cadáveres apodrecidos,
Onde minhocas com mandíbulas de ouro, aço ou cobre os mordem.
28. And then they see a pleasant plain,
But as they run there, burning razors
Slice their flesh in pieces.
They hasten into pleasant-seeming woods
But are destroyed in groves of sword blades
That lash and flail in winds their deeds have wrought.

28. E depois eles enxergam uma planície aprazível,
Mas, enquanto correm para lá, lâminas ardentes
Cortam suas carnes em pedaços.
Eles apressam-se na direção de um bosque agradável
Mas são destroçados numa brenha de lâminas de espada
Que os chicoteiam pelos ventos fortes das ações que produziram.
29. And then, upon the summit of a pleasant hill,
They see the former object of their passion calling them.
And as they hasten there, sharp metal scalpels cut them;
Flesh and blood drips down.
And when they reach the summit, vultures mash their brains.
They then think that their lovers call them from below.
As they descend, the upward-turning scalpels wound them yet again.
Then, when they have come down,
Those men or women take them in their fiery arms
And with their sharpened fangs cause dreadful pain.
They’re then devoured by packs of dogs and wolves.

29. E então, sobre o topo de uma linda colina,
Eles enxergam o objeto precedente de sua paixão chamando-os.
E, à medida que correm para lá, são cortados por bisturis metálicos afiados;
Carne e sangue escorrem pelo chão.
E, quando alcançam o topo, abutres esmagam seus cérebros.
Em seguida, pensam que lá de baixo são chamados pelos seus amantes.
À medida que descem, os bisturis voltam a feri-los novamente.
Depois, quando chegam ao chão,
Esses homens ou mulheres com seus braços ardentes os abraçam
E, com seus dentes afiados, causam dores horríveis.
São então devorados por matilhas de cães e lobos.
30. They see a cool and flowing stream and run there in delight.
In they leap, but sink up to their waists
In fiery ash that burns their flesh and bones.
Upon the banks they see the sentries of the Lord of Death.
This pain they must endure for many a thousand years.

30. Enxergam um riacho refrescante e calmo e, encantados, correm até ele.
Eles saltam, mas afundam até a cintura
Em cinzas incandescentes que queimam sua carne e seus ossos.
Às margens, eles observam os sentinelas do Senhor da Morte.
Precisam suportar esse sofrimento por muitos milhares de anos.
31. Who would not be terrified by hellish torment such as this?
In such existences the pain is past all measuring.
Therefore know and understand!
Find the ways, I beg you, to escape from it!

31. Quem não ficaria aterrorizado com um tormento terrível como este?
Em tais existências, a dor excede qualquer limite.
Portanto, saibam e entendam!
Suplico a vocês que encontrem os caminhos para escapar disso!
32. There are eight cold hells where beings are tormented.
In glaciers and dark places of great freezing cold,
Beings are lashed by swirling snowstorms.
They are covered with blisters, bursting blisters.
Their teeth are chattering in the cold;
They cry and they lament.
Their flesh splits open like utpala flowers,
Then like lotuses and then great lotuses,
And in the wounds are worms with jaws of burning iron
That burrow in their flesh, consuming it.
And thus they live until their karma is exhausted.

32. Existem oito infernos gelados onde os seres são atormentados.
Em geleiras e lugares escuros de um frio muito intenso,
E os seres são açoitados por um turbilhão de nevascas.
Estão cobertos de bolhas, bolhas que estouram.
Seus dentes estão batendo com o frio;
Eles choram e se lamentam.
Sua pele se abre como flores de utpala,
Depois, como lótus e depois como grandes lótus,
E nas feridas há vermes com mandíbulas de ferro em chamas
Que escavam a sua carne, consumindo-a.
E vivem assim até que seu carma se esgote.
33. Regarding the life span in these infernal states,
Imagine a large basket filled with sesame,
In all two hundred bushels.
The length of life of beings in the Hell of Blisters
Is the time required to empty the container
Taking but a single grain once every hundred years.
In each successive hell the span of life

Increases twentyfold.

33. Em relação ao tempo que dura a vida nesses estados infernais,
Imagine uma grande cesta cheia de gergelim,
Do tamanho de duzentos alqueires23.
A duração da vida dos seres no Inferno das Bolhas Abertas
É o tempo necessário para esvaziar essa cesta
Tirando apenas um grão a cada cem anos.
Em cada inferno subsequente, o tempo de vida
Aumenta vinte vezes.
34. Therefore, you, endowed with mind,
In order to obtain complete and utter freedom
From the hellish worlds
Cultivate a strength and diligence of mind!

34. Portanto, você que possui uma mente,
No intuito de obter uma liberdade completa e absoluta
Dos mundos infernais
Cultive a força e a diligência da mente!
35. There are pretas living in the depths37
And pretas that can move through space.
Those that live below are vast in size.
Their arms and legs are small and thin, their stomachs cavernous.
Their throats are narrow, their mouths like needle-eyes.
They find no food or drink: great thirst and hunger torment them.
When they see wholesome flowers, plants, and trees,
They dry before their eyes.
Repulsive is their dwelling place, and vomit is their only food.
And even when from far they have a glimpse of food and drink,
It seems as though it’s under guard, forbidden them.
Pretas that have inner defects
Have blazing conflagrations in their stomachs;
Smoke and flames come from their mouths.
Through defects that are shared by all their kind,
Pretas are distressed and poor; they’re fearful and assailed.
Protectorless, they suffer in wild and frightful places.

35. Existem pretas que vivem nas profundezas24
E pretas que podem se mover pelo espaço.
Os que vivem abaixo possuem um tamanho imenso.
Seus braços e pernas são pequenos e finos, seus estômagos são cavernosos.
Suas gargantas são estreitas, suas bocas parecem olhos puxados.
Não encontram comida ou bebida: são atormentados por muita sede e fome.
N.T.: A variação da medida muda de um estado para outro. Por exemplo, em Minas Gerais, um alqueire corresponde a 4,84
hectares e em São Paulo 2,42 hectares.
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Quando encontram flores, plantas e árvores prósperas,
Elas secam diante de seus olhos.
O lugar onde moram é repugnante, e o vômito é seu único alimento.
E mesmo quando de longe conseguem vislumbrar comida e bebida,
Parece que estão sob vigília, proibidas.
Pretas que têm anomalias internas
Dispõem de intensas inflamações em seus estômagos;
Saem fumaça e chamas de suas bocas.
Através dessas deformidades, que são compartilhadas por todos eles,
Os pretas estão desolados e empobrecidos; estão assustados e irritados.
Desprotegidos, sofrem em lugares inóspitos e aterrorizantes.
36. Pretas that can move through space are spirits,
Yakṣas, rakṣasas, the tsen and gyalpo spirits, and more.
They have miraculous powers by virtue of their karma
And can move from place to place without obstruction.
They produce all kinds of harm.
They cause disease and steal the radiance of beings,
Shortening their lives.
Regarding their own length of life,
One human month is as a day for them
And therefore in the worlds of Yama, Lord of Death,
They are tormented for five hundred of their own,
Or fifteen thousand human years.

36. Pretas que podem se mover pelo espaço são espíritos,
Yakṣas, rakṣasas, os espíritos tsen e gyalpo, e muitos outros.
Eles têm poderes mágicos em virtude de seu carma
E podem se mover de um lugar para o outro sem impedimentos.
Eles produzem todos os tipos de infortúnios.
Elas causam doenças e roubam o esplendor dos seres,
Encurtando suas vidas.
Em relação à sua própria duração de vida,
Um mês humano é como um dia para eles
E, portanto, nos mundos de Yama, o Senhor da Morte,
Eles são atormentados por quinhentos de seus anos,
Ou por quinze mil anos humanos.
37. Seeing with sadness how such beings are,
All those who wish to free themselves
Will cast away all predilection for samsaric life,
And with determined resolution
They will practice holy Dharma leading them to peace.

37. Vendo com consternação como se encontram tais seres,
Todos aqueles que desejam se liberar
Abandonarão toda a sua predileção pela vida no samsara,

E com uma firme resolução
Praticarão o Darma sagrado que os conduzirá à paz.
38. Animals that live down in the depths
Teem everywhere in all the four great oceans.
They prey on one another, and their suffering is endless.
They dwell in the dark oceans that divide the continents.
They are tormented by the heat and cold,
By hunger, thirst, and fear of predators.
There are animals also that live scattered and dispersed,
Like birds and beasts that live in lands where humans dwell.
By hunters they are harmed and live in danger from each other.
Horses, oxen, camels, donkeys, goats, and so forth
Are reduced to slavery.
They’re beaten and must suffer endlessly,
And for their meat and fur and bones they are condemned to death.
Their very nature is unbounded suffering.
For half the day and night, the nāgas may find happiness,
But sorrow in the other half.
Their morning’s joy transforms into an afternoon of pain.
Rains of hot sand fall upon the habitats of some.
Some are lonely, friendless, tortured by their poverty.
Mostly they have small intelligence and live in fear of the garuḍas.
A great variety of suffering afflicts them, and their life span is not fixed.
Some live but a day, while some like Takṣaka, their king,
Have lives that last for one entire kalpa.

38. Os animais que vivem na profundezas
São abundantes nos quatro grandes oceanos.
Predam uns aos outros e seu sofrimento é infinito.
Eles habitam a escuridão dos oceanos que dividem os continentes.
São atormentados pelo calor e pelo frio,
Pela fome, sede e medo dos predadores.
Há também animais que vivem espalhados e dispersos,
Vivendo nas terras onde os humanos habitam, como pássaros e outros.
São feridos pelos caçadores e ameaçam uns aos outros.
Cavalos, bois, camelos, burros, cabras, e assim por diante
São condenados à servidão.
São espancados e sofrem infinitamente,
E são mortos por conta de sua carne, pele e ossos.
Sua própria natureza é a de sofrimento implacável.
Durante metade do dia e da noite, os nāgas podem encontrar felicidade,
Mas tristeza na outra metade.
Sua alegria matinal se transforma em uma tarde de sofrimento.
Chuvas de areia quente caem sobre o habitat de alguns.
Alguns são solitários, sem companhia, atormentados por sua miséria.
A maioria deles possui pouca inteligência e vive com medo dos garuḍas.

São acometidos por uma grande variedade de sofrimentos, e sua expectativa de vida não é
definida.
Alguns vivem apenas um dia, enquanto outros, como Takṣaka, seu rei,
Têm vidas que duram por um kalpa inteiro.
39. Think of this, O you who wish for freedom
From the state of animals.
To gain your happiness and benefit,
Set out upon the perfect path
That leads to high rebirth and ultimate good.
Day and night, exert yourself in virtue.

39. Ó, você que almeja a liberdade, pense nisto,
Na condição dos animais.
Para obter sua felicidade e benefício,
Siga o caminho perfeito
Que conduz a um renascimento elevado e benefício supremo.
Dia e noite, esforce-se nas virtudes.
40. Even in the case of human beings,
Happiness has no real chance.
Beings suffer torment, mental anguish, conflicts, and the rest.
One suffering has not yet gone
Before another overtakes it.
The suffering of change
Is like consuming food that’s mixed with poison.
Mistaken modes of nourishment and dress that bring disease
Contrive our future pain—
Suffering in the making is thereby exemplified.
To these three kinds of suffering are eight more added:
Birth and aging, sickness, death;
Meeting with adversities
And losing what is pleasant,
To be deprived of what one wants,
To have continuous suffering in one’s aggregates—
All these are sources of an endless sorrow;
From all of them there comes unbounded woe.

40. Mesmo no caso dos seres humanos,
A felicidade não tem uma possibilidade verdadeira.
Os seres sofrem tormentos, aflições mentais, conflitos e outras coisas.
Um sofrimento não termina
Antes que outro o substitua.
O sofrimento da mudança
É como consumir alimentos que estão misturados com veneno.
Maneiras equivocadas de se alimentar e vestir provocam doenças
Que moldam nossa dor no futuro—
O sofrimento em formação é ilustrado assim.

Acrescentam-se mais oito a estes três tipos de sofrimento:
Nascimento e envelhecimento, doença, morte;
O encontro com as adversidades
E perder o que é agradável,
Ser privado do que se deseja,
Ter um desconforto permanente em seus agregados—
Tudo isso é fonte de uma tristeza interminável;
A partir disso, surgem aflições inesgotáveis.
41. Nescient consciousness, the wind-mind, gathers
In the parents’ essences and, step by step,
In seven weeks time, a body takes its shape.
From round to long, to oblong shape, “egg-like,”
“Round and flat,” “fish-shaped,” “like a tortoise”—
Thus its form evolves.
The tiniest discomfort that the mother feels,
Of hunger, thirst, of heat or cold,
Afflicts the embryo with bitter pain.
Cramped in narrow, foul, and fetid dark,
It must suffer torments many and unbearable.
From the seventh week and till the twenty-sixth,
The sense organs take shape,
With limbs, and hair, and other parts.
From then until the sixth and thirtieth week,
The body grows in strength, its size increases,
And at length it quickens in the womb.
Then through the tightly fettered structure of the mother’s bones,
The baby is brought forth.
Its body is upended by the action of the karmic wind
And, close to death, it must endure a pain
Like that felt in the Crushing Hell.
And once it has been born,
All contact for the baby is like being flayed alive.
When washed it feels like razors slicing through a boil.

41. A consciência deludida e o vento-mente se reúnem
Nas essências dos pais e, passo a passo,
Após sete semanas, um corpo adquire sua forma.
Da forma arredondada à alongada e à elíptica, "semelhante a um ovo",
"Redonda e plana", "em forma de peixe", "como uma tartaruga" —
Sua forma evolui dessa maneira.
O desconforto mais tênue que a mãe sente,
De fome, de sede, de calor ou frio,
Afeta com fortes dores o embrião.
Contraído numa escuridão estreita, suja e fétida,
Deve sofrer muitos tormentos indesejáveis.
A partir da sétima semana e até a vigésima sexta,
Os órgãos dos sentidos tomam forma,

Com membros, cabelos e outras partes.
A partir daí até a trigésima sexta semana,
Cresce a força de seu corpo, seu tamanho aumenta,
E por um longo tempo se agita no útero.
Em seguida, através da estrutura firmemente presa nos ossos da mãe,
O bebê é trazido à luz.
Seu corpo é erguido pela ação do vento cármico.
E, próximo da morte, deve suportar uma dor
Como aquela sentida no Inferno Esmagador.
E uma vez que tenha nascido,
Qualquer contato para o bebê é como ser esfolado vivo.
Ao ser lavado, a água quente lacera-o como navalhas.
42. The sorrows of old age indeed are very hard to bear.
Your youth is gone, your body, now repulsive in the eyes of all,
Is powerless to stand or stoop but needs a stick supporting it;
Its heat declines and food is indigestible.
Your strength is gone,
It’s hard for you to move around, to walk or stand.
You wrench your joints in failing to attain your goal.
Your faculties decline.
With dim and bleary eyes, you do not see.
Sounds and words you do not hear, and tastes and smells escape you.
Dull and muffled is your sense of touch.
Your memory is but a blur.
You sink into a slumber of confusion.
You take no joy in things wherein you find but little good,
And food and other pleasures now repel.
Your life force ebbs away, and death hangs over you—
Your mind is agitated now with fear and dread.
You have no strength of patience, like a child,
Unable to put up with hardship.
And quickly you are gone,
A flame that went out when the oil was spent.

42. Os infortúnios da velhice, de fato, são muito difíceis de suportar.
Sua jovialidade se foi, seu corpo é agora repugnante para os outros,
É incapaz de ficar de pé ou abaixar-se, precisando de um bastão para apoiá-lo;
Seu calor diminui e a comida é indigesta.
Sua força se foi,
É difícil para você se mover, andar ou ficar de pé.
Você torce suas articulações ao não conseguir realizar suas tarefas.
Suas faculdades se deterioram.
Com o olhar embaçado e cansado, não enxerga direito.
Não escuta sons e palavras, e os sabores e odores são fugazes.
Seu sentido do tato é tênue e amortecido.
Sua memória não é mais que uma névoa.

Você mergulha em uma letargia confusa.
Não encontra alegria nas coisas, nas quais acha pouca graça,
E os alimentos e outros prazeres agora são rejeitados.
A força vital se esvai, e a morte paira sobre você—
Sua mente agora se agita com medo e pavor.
Tem pouca paciência, como uma criança,
Incapaz de tolerar as dificuldades.
E rapidamente você se vai,
Como uma chama que se apaga quando o óleo foi consumido.
43. The sufferings of illness are extremely hard to bear.
The body’s constitution changes, bringing torment to the mind.
The objects of the senses give no joy.
Instead there comes the anguish of the fear of death.
You weep with sorrows more than you can bear.

43. Os sofrimentos das doenças são extremamente difíceis de enfrentar.
A constituição do corpo muda, perturbando a mente.
Os objetos dos sentidos não satisfazem mais.
Ao invés disso, há a angústia do medo de morrer.
Você chora intensamente, mais do que pode tolerar.
44. Even greater torment is the bitterness of death.
The moment comes for your last meal,
The last clothes that you wear, the last words that you speak.
You lie on your last bed and leave behind
Your life, your body, relatives and friends,
Your servants and retainers, all that you possess.
Alone you go in fear you know not where.

44. Um sofrimento ainda maior é o amargor da morte.
O momento da sua última refeição se aproxima,
Das últimas roupas que vai vestir, e das últimas palavras que vai falar.
Você se deita na sua última cama e deixa para trás
Sua vida, seu corpo, seus parentes e amigos,
Seus criados e funcionários, tudo o que você possui.
Você vai sozinho, temeroso de não saber para onde.
45. Then there is the suffering of meeting with adversity:
The anguish caused by fear, by injury and dreadful situations.
Sorrow, weeping, and distress derive
From losing those you love and cherish.
You suffer as you long for them, remembering their qualities.
And then there is the pain of being deprived of what you want.
The failure to attain your goals brings anguish to your mind.
And desperate in your poverty,
You’re like a preta hungering for food and drink.

45. Depois há o sofrimento de lidar com as adversidades:
A angústia causada pelo medo, por ferimentos e situações terríveis.
A dor, o choro e a agonia decorrem
De perder aqueles que você ama e estima.
Você sofre porque anseia por eles, ao lembrar das suas qualidades.
E, em seguida, há a dor de ser impedido de ter o que você quer.
A incapacidade de atingir seus objetivos traz angústia à sua mente.
E desesperado em sua miséria,
Você é como um preta sedento por comida e bebida.
46. Form, feelings, and perceptions,
Conditioning factors, consciousness:
These are the five skandhas that perpetuate saṃsāra.
Because they are defiled, the teachings say,
They are the place of all our suffering,
Its source, its basis, its receptacle.38

46. Forma, sensações e percepções,
Fatores condicionantes, consciência:
Estes são os cinco skandhas que perpetuam o saṃsāra.
Por estarem contaminados, dizem os ensinamentos,
Eles são o lugar de todo o nosso sofrimento;
Sua fonte, sua base, seu repositório.25
47. Everything therefore within this human world
Is suffering, in form of cause or fruit.
Thus there’s no real happiness.
To free yourself, reflect upon the perfect Dharma.
This, I urge you, is the means of liberation from saṃsāra.

47. Portanto, tudo o que existe dentro deste mundo humano
É sofrimento, na forma de causa ou resultado.
Desse modo, não há felicidade verdadeira.
Para se liberar, reflita sobre o Dharma perfeito.
Esse, alerto-lhes, é o meio de liberação do saṃsāra.
48. And for asuras too, contentment has no chance.
They are caught up in enmity and pointless strife.
Their envy of the glory of the gods is unendurable;
They suffer countless pains, I tell you, in their wars.
Therefore practice Dharma that with all speed
"Afirma-se nos Discursos Intermediários do Prajñāpāramitā: 'Ó, Subhūti, uma vez que os cinco agregados, nos quais a existência se
perpetua, estão contaminados, eles são o lugar de todo o sofrimento. Eles são a base de todo o sofrimento, o receptáculo de todo o
sofrimento, e a fonte de todo sofrimento".
"O corpo físico é o lugar do sofrimento porque é nele que a dor se manifesta. A sensação é o receptáculo do sofrimento porque se
apega a ele avidamente. A percepção é a base do sofrimento porque permite que tenhamos acesso a ele através da agitação dos
pensamentos sobre ele. Os fatores condicionantes e a consciência são as fontes do sofrimento porque, respectivamente, fornecem seu
agente e percebedor. Tudo isso é explicado no grande comentário do Prajñāpāramitā em Oito Mil Linhas". [AC 258: 5-259: 2]
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Sets beings free in states of peace and happiness.

48. E também para os asuras, o contentamento é impossível.
Eles estão enredados em inimizades e disputas inúteis.
A sua inveja do esplendor dos deuses é excruciante;
Eu lhes digo, eles passam por incontáveis sofrimentos em suas batalhas.
Portanto, pratiquem o Dharma que rapidamente
Conduz os seres a estados de paz e felicidade.
49. Even in the spheres of the desire-realm gods
Boundless suffering is found.
At death they fall down
From the drunken haze of carefree pleasure.
Their garlands fade
And on their thrones they find no ease.
Abandoned by their friends, they fear their future destiny:
For seven of their days, their state is unendurable.

49. Mesmo nos domínios dos deuses do reino do desejo
Existe um sofrimento infindável.
Quando morrem, eles despencam
Da névoa da embriaguez prazerosa despreocupada.
Suas guirlandas se esvanecem
E não encontram aconchego em seus tronos.
Abandonados por seus amigos, eles temem seu futuro destino:
Durante sete de seus dias, seu estado é agonizante.
50. In the Pure and other heavens of the realm of form,
The gods rest in samādhi.
When their former karma is exhausted,
Down they fall to lower states.
Thus they are tormented by the suffering of change.
In the formless realms, the gods that are in calm abiding
Undergo the exhaustion of their karma
And assume their next existence.
They have suffering in the making.
And therefore, even though you gain high status in saṃsāra,
You should not rely on it.
Achieve your liberation therefore, you who are so fortunate!
All those who are attached to pleasures of saṃsāra
Are tortured by their craving
As though they foundered in a trench of fire.

50. No céu Puro e em outros céus do reino da forma,
Os deuses repousam em samādhi.
Quando seu carma passado se esgota,
Descem para estados inferiores.
Desse modo, são atormentados pelo sofrimento da mudança.

Nos reinos sem forma, os deuses que estão no calmo permanecer
Vivenciam a exaustão do seu carma
E assumem sua próxima existência.
Eles passam pelo sofrimento em formação.
E, portanto, mesmo que você obtenha um status elevado no saṃsāra,
Não deveria confiar nisso.
Por essa razão, atinja a liberação, você que é tão afortunado!
Todos aqueles que estão apegados aos prazeres do saṃsāra
São torturados por seu desejo
Como se estivessem afundados em uma vala de fogo.
51. Your liberation thus depends on you.
The Teacher of both gods and humankind
Has shown to us the means.
No one else can save you through their sudden intervention,
Just as no one can prevent your dreams
When you are dazed in sleep.
If this indeed were possible,
The blissful buddhas and their offspring
Would indeed have emptied all saṃsāra
With the rays of their compassion.
Therefore you must don the armor of your diligence:
The time has come—exert yourself ascending freedom’s path.

51. Assim, sua liberação depende de você.
O Mestre tanto dos deuses como dos humanos
Revelou os meios.
Ninguém é capaz de salvá-lo através de uma intervenção repentina,
Assim como ninguém pode impedir seus sonhos
Quando está dormindo entorpecido.
Se de fato isso fosse possível,
Os abençoados budas e seus herdeiros
Teriam certamente esvaziado todo o saṃsāra
Com os raios da sua compaixão.
Por isso, é preciso vestir a armadura da diligência:
O tempo chegou — esforce-se para avançar no caminho da liberdade.
52. You must reflect that sinful beings like yourself,
Who have not been the object of the healing action
Of unnumbered buddhas of the past,
Must wander in the wilderlands:
The pathways of existence.
And if, as in the past, you fail to make an effort,
You will suffer in the six realms of saṃsāra
Time and time again.

52. Você precisa refletir que seres pecaminosos como você mesmo,

Que não experimentaram a ação curativa
De inumeráveis budas do passado,
Precisam vagar por terras selvagens:
Os caminhos da existência.
E se, como no passado, você não se esforçar,
Sofrerá nos seis reinos do saṃsāra
Uma vez após a outra.
53. The sorrows of saṃsāra are like space unbounded,
Like fire they are unbearable,
As various as the objects that appear.
Simply to submit to them, O mind, is abject and unfitting.
How can the compassion of the buddhas
Enter those bereft of conscience, care, or sense of decency?
Enlightened action, working skillfully, is called forth, it is said,
By the good karmic state of those who might be trained.
Admit therefore your faults,
And from your heart reflect upon the sorrows of existence.
To free yourself and others from saṃsāra,
Set out and climb the perfect path that leads to peace.

53. As mazelas do saṃsāra são como o espaço ilimitado,
Como o fogo, são insuportáveis,
São tão numerosas quanto os objetos que aparecem.
Ó mente, simplesmente submeter-se a elas é deplorável e inadequado.
Como poderia a compaixão dos budas
Ingressar naqueles desprovidos de consciência, afeto, ou senso de decência?
A ação iluminada, operando habilmente, é invocada, diz-se,
Pela boa situação cármica daqueles que poderiam ser treinados.
Portanto, admita suas falhas,
E, do fundo do seu coração, reflita sobre as mazelas da existência.
Para libertar a si mesmo e os outros do saṃsāra,
Determine e suba pelo caminho perfeito que leva à paz.
54. If now you cannot bear the least discomfort,
How can you withstand the dreadful sorrows of existence?
If when it’s explained you are not moved to sadness,
Your heart inert like iron or a piece of stone,
It’s clear you have no mind at all!

54. Se neste momento você não pode suportar o menor desconforto,
Como é possível resistir às terríveis mazelas da existência?
Se, quando isso é explicado, você não é tomado pela tristeza,
Seu coração é inerte como o ferro ou um pedaço de pedra,
E fica evidente que você não tem nenhuma consideração!

55. The aggregates that harbor all the sorrows
Of saṃsāra so unbearable
Are sources of defilements, root and branch, of every kind.
What people with intelligence would let their cravings grow?
Act swiftly! Triumph over your existence in saṃsāra!

55. Os agregados que abrigam todas as adversidades
Do saṃsāra tão angustiante
São fontes, raiz e ramificações de impurezas de todo tipo.
Que pessoa com inteligência deixaria seus desejos aumentarem?
Aja rapidamente! Triunfe sobre sua existência no saṃsāra!
56. May the Dharma feast, the source of happiness,
Sustain with joy all those who dwell
In the three cities of existence.
Exhausted by so many sorrows,
May their minds today find rest.

56. Que o banquete do Darma, a fonte da felicidade,
Sustente com alegria todos aqueles que vivem
Nas três cidades da existência.
Exauridas por tantas dificuldades,
Que hoje suas mentes encontrem o repouso.

4. A Lei Cármica de Causa e Efeito
1. Existential states both high and low
With all their joys and sorrows
Come, the Sage has said, from acts accomplished in the past.
Actions that compound saṃsāra are of two kinds, white and black.
They have the nature of the virtues and nonvirtues, ten and ten.

1. Estados de existência superiores ou inferiores
Com todas as suas alegrias e tristezas,
Surgem, como disse o Sábio, a partir das ações realizadas no passado.
As ações que constroem o saṃsāra são de dois tipos: branca e negra26.
Elas têm a natureza das dez virtudes e das dez não virtudes.
2. Their basis is the undetermined universal ground,39
Mirrorlike, devoid of all cognition,
Upon which lies a consciousness.
This consciousness is limpid,
And yet objects it does not discern.
It creates a ground for manifesting.
It is like a clear, untarnished mirror.
Thence emerge the five sense consciousnesses
Whereby objects, form and other things,
Are grasped without conception.
They are like images reflected in a glass.
But then cognitions follow,
Dividing apprehender from the apprehended.
And thus continually there’s apprehension and nonapprehension,
Conceptualization and nonconceptualization.
These cognitions are defiled mind and the mental consciousness.

2. O seu fundamento é a base universal indeterminada,27
Que é semelhante a um espelho, desprovida de qualquer cognição,
Sobre a qual uma consciência se apoia.
Essa consciência é límpida,
E, no entanto, não discerne objetos.
Isso cria a base para a manifestação.
É como um espelho limpo, sem sujeira.
Por esta razão, surgem as cinco consciências sensoriais
Por meio das quais objetos, formas e outras coisas,
São apreendidos sem conceituação.
São como imagens refletidas em um vidro.
N.T.: Branco e negra dizem respeito a ações positivas e negativas, respectivamente. Não há nenhuma conotação ligada à raça, etnia,
etc…
27
Veja parte 2, “A Base Universal,” pp. 191–200.
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Mas então surgem as cognições,
Separando o apreensor do apreendido.
E assim há continuamente apreensão e não-apreensão,
Conceitualização e não-conceitualização.
Essas cognições são a mente contaminada e a consciência mental.
3. Virtue and nonvirtue that derive
From coarse thoughts of attachment—
Of these is the desire realm made,
Based upon the universal ground of the habitual tendencies.
Without discernment, clear appearance makes the realm of form,
While the formless realm is based
Upon the habitual state that is completely blank.40
Saṃsāra is at all times based upon the twofold adventitious veil.

3. As virtudes e não virtudes advêm
Dos pensamentos grosseiros de apego—
É disso que o reino do desejo é constituído,
Ancorado na base universal das tendências habituais.
Sem discernimento, a aparência luminosa produz o reino da forma,
Enquanto o reino da não-forma é baseado
Sobre o estado habitual de completa ausência.28
O saṃsāra está sempre apoiado nos dois véus adventícios.
4. When the mind rests open, blank,
Utterly without the apprehension of appearing objects,
This is the moment of the universal ground.
Then, when there is a clear appearance
To which there is no grasping,
This is the consciousness of the universal ground.
It is bright and clear and motionless.
When, through the duality of apprehender-apprehended
With the wanting and rejection of the objects of the five sense doors,
The seven “gatherings” perceive sense objects generally,
One speaks of seven consciousnesses.41
Through strong habituation to them,
Our body, speech, and mind go erring
Into the three worlds, compounding sorrow.

"A mente se envolve com os pensamentos dentro de uma estrutura grosseiramente dualista de apreendedor e apreendido, e
mediante ações virtuosas e não virtuosas ela mergulha no reino do desejo. O cultivo da concentração dissociada da [realização da]
natureza fundamental dos fenômenos, na qual o objeto aparente é detectado mas não ocorre nenhum discernimento, é uma
atividade que, armazenada na base universal, produz o nascimento no reino da forma. Por fim, o tipo de meditação na qual um
estado mental completamente vazio bloqueia o objeto que surge, semeia a semente na base universal para o renascimento no reino da
não-forma. Como é dito no Capítulo sobre Concentração no Ratnakūṭa: 'Aqueles que são estimulados pela atividade mental —
promovendo a ação que é virtuosa, não virtuosa ou neutra — nascem no reino do desejo'. Aqueles que unifocadamente praticam a
ioga na qual a mente não discerne as coisas, mas não descarta seu objeto, e que não têm realização da natureza dos fenômenos,
produzem para si mesmos um nascimento no reino da forma. Aqueles que não estão no reino do desejo nem no reino da forma,
cujas mentes não contemplam nenhum objeto e que estão habituados a praticar muita meditação, circulam dentro do reino da
não-forma. Para eles não há de qualquer modo a liberação dos três reinos do saṃsāra. Portanto, persistam insistentemente no estudo
extraordinário e absorvam-no através da meditação". [AC 280: 5-281: 4]
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4. Quando a mente repousa aberta, esvaziada,
Sem nenhum tipo de apreensão a objetos aparentes,
Trata-se então da ocorrência da base universal.
Então, quando há uma aparência luminosa
À qual não há fixação,
Esta é a consciência da base universal.
É brilhante, clara e imóvel.
Quando, através da dualidade de apreensor-apreendido,
Com a aspiração e a rejeição aos objetos das portas dos cinco sentidos,
As sete "coleções" percebem objetos sensoriais de forma geral,
Falamos desse modo das sete consciências.29
Mediante o forte hábito em relação a elas,
Nosso corpo, nossa fala e nossa mente ficam vagando
Pelos três mundos, acumulando sofrimento.
5. Paramount in the desire realm
Are the seven consciousnesses,
While in the realm of form,
It is consciousness of the universal ground,
And in the formless realm,
It is the universal ground bereft of all cognition.
It should be understood that,
While in each realm one of these predominates,
The other two are latent as its retinue.

5. O princípio do reino do desejo
São as sete consciências,
Enquanto, no reino da forma,
É a consciência da base universal,
E no reino da não-forma,
É a base universal desprovida de qualquer cognição.
É preciso entender que,
Enquanto em cada reino uma delas predomina,
As outras duas estão acompanhando de forma latente.
6. Thus, when beings in the desire realm fall asleep,
The five sense consciousnesses, step by step,
Dissolve into the mental consciousness.

"O estado mental completamente aberto, ou seja, vazio, que não discerne nem conhece qualquer objeto, é o estado da base
universal. Quando os objetos que surgem são claramente vistos por um estado mental que é vívido mas desprovido de
discernimento, este é o instante da consciência da base universal. Nesse momento, as percepções dos objetos que surgem de maneira
distinta e clara na mente são as cinco consciências sensoriais. Com relação a [cada um] desses objetos, o que surge no primeiro
instante como aquilo que é apreendido, e a cognição que discerne misturada com os obscurecimentos surgindo no segundo instante
como aquilo que apreende, são, respectivamente, a consciência mental (yid shes) e a consciência mental contaminada (nyon yid).
Estas são as sete consciências [ou seja, as cinco consciências sensoriais, a consciência mental, e a consciência mental contaminada]".
[AC 281: 6-282: 2]
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As this subsides into the universal ground,
There is a state that is completely blank,
An absence of appearing objects.
This dissolves into the dharmadhātu
That transcends conceptual elaboration.
Thence unfolding, there again arises
From the consciousness of the universal ground
A single mental consciousness: the dreaming mind.
This causes the appearance of fictive things without existence,
Which are wanted or rejected.
Through further evolution, as one wakes from sleep,
The six sense consciousnesses,
In engagement with their objects,
Then give rise to karmic action.
And thus this sequence manifests
Continuously, day and night.42

6. Assim, quando os seres no reino do desejo adormecem,
Passo a passo, as cinco consciências dos sentidos,
Dissolvem-se na consciência mental.
E, à medida que isso se dissolve na base universal,
Há um estado que é completamente em branco,
Uma ausência de objetos aparentes.
Isso se dissolve no dharmadhātu
Que transcende a elaboração conceitual.
Desenvolvendo desse modo, surge novamente
A partir da consciência da base universal
Uma única consciência mental: a mente sonhadora.
Isso produz o aparecimento de coisas fantasiosas inexistentes,
Que são desejadas ou rejeitadas.
Mediante uma posterior evolução, à medida que acordamos do sono,
As seis consciências dos sentidos,
No envolvimento com seus objetos,
Dão origem então à ação cármica.
E assim esta sequência se manifesta
Continuamente, dia e noite.30
7. On the different levels of the realm of form,43
The minds of beings are in the four samādhis,
Remaining in the consciousness of the universal ground.
From this a subtle consciousness may at times arise
Whereby objects are detected.
But the mind will mostly rest in stillness
Through the habit gained of concentration.
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7. Nos diferentes âmbitos do reino da forma,31
As mentes dos seres estão nos quatro samādhis,
Permanecendo na consciência da base universal.
A partir daí, uma consciência sutil pode, ocasionalmente, surgir
Por meio da qual objetos são detectados.
Mas a mente repousará, principalmente, na quietude
Através do hábito obtido da concentração.
8. On the different levels of the formless realm,44
The mind is in the state of universal ground.
In Boundless Space and the remaining three,
It stays one-pointedly in calm abiding.
The mind’s continua, supported by the four “name aggregates”—
Extremely subtle feeling and perception,
Conditioning factors, consciousness—
Do not awake from single-pointed calm abiding
For an entire kalpa
And plant no seeds of virtue and discernment.

8. Nos diferentes âmbitos do reino da não-forma,32
A mente encontra-se no estado da base universal.
No Espaço Infinito e nos três [samadhis] restantes,
Ela se mantém unifocademente no calmo permanecer.
O continuum mental, apoiado pelos quatro "agregados de nomes" —
Sensação e percepção,
Fatores condicionantes, e consciência extremamente sutis—
Não desperta do calmo permanecer unifocado
Por todo um kalpa
E não semeia sementes de virtude e discernimento.
9. The resting of the mind in the samādhis
And absorptions without form
Is the result of former deeds.
When these come to exhaustion,
The mind must transmigrate.
Now since this mind is indeterminate,
Because it’s in a state of ignorance,
It’s ever and again productive
Of misguided karmic sequences, in cause and fruit,
In the samsaric world.
Therefore free yourself from all such states of mind.

9. O repouso da mente nos samādhis
E nas absorções sem forma
É o resultado de ações prévias.
Para uma explicação do Reino da Forma, veja Treasury of Precious Qualities, Livro 1, p. 504. Para uma explicação dos quatro
samādhis associados com o Reino da Forma, veja ibid., pp. 329–32.
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Quando elas se esgotam,
A mente precisa transmigrar.
Agora, como esta mente é indeterminada,
Porque está em um estado de ignorância,
Está sempre e constantemente produzindo
Sequências cármicas enganosas, em causas e efeitos,
No mundo samsárico.
Portanto, libere-se de todos esses estados mentais.
10. Therefore the desire-realm mind,
Through that to which it has grown used,
Supplies the cause of rebirth, high or low,
And indeed of liberation.

10. Dessa forma, a mente do reino do desejo,
Por meio daquilo com o que se acostumou,
Fornece a causa para os renascimentos, superiores ou inferiores,
E, na verdade, para a liberação.
11. By day, the seven consciousnesses dominate.
The other two,45 the same in nature, are their retinue.
This means that, in the case of visual consciousness
That apprehends a form,
The aspect of its thought-free clarity
Is the universal ground consciousness,
While the aspect of no-thought
Is the universal ground itself.
It should be understood that,
For the six remaining consciousnesses,
It is just the same.

11. Durante o dia, as sete consciências predominam.
As outras duas,33 de natureza idêntica, estão acompanhando elas.
Isto significa que, no caso da consciência visual
Que apreende uma forma,
O aspecto de sua clareza livre de pensamentos
É a consciência da base universal,
Enquanto o aspecto do não-pensamento
É a própria base universal.
Deve-se entender que,
Para as seis consciências restantes,
Acontece a mesma coisa.
12. Respectively, in times of deep sleep, dream, and waking
Are, first, the universal ground;
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Then, second, the universal ground consciousness
Together with the mental consciousness;
Then, third, the six sense consciousnesses.
Therefore, these three periods are successively referred to
As the times of one; of two and one;
And of all that have a single nature.46

12. Respectivamente, durante o sono profundo, o sonho e a vigília
Primeiro ocorre a base universal;
Depois, em segundo lugar, a consciência da base universal
Juntamente com a consciência mental;
Em seguida, em terceiro lugar, as seis consciências sensoriais.
Portanto, estes três estágios são referidos sucessivamente
Como os momentos de uma; de duas e uma;
E de tudo que tem a mesma natureza.34
13. Based upon the mind,
All actions have their roots in ignorance
Concomitant with craving, hatred, and confusion.
From this are generated actions white and black,
Which in their turn compound saṃsāra.

13. Baseadas na mente,
Todas as ações estão enraizadas na ignorância,
Simultaneamente com o desejo, a raiva e a confusão.
A partir disto são geradas as ações brancas e negras,
Que, por sua vez, constituem o saṃsāra.
14. Nonvirtue makes one fall
From high to low samsaric states.
When differentiated it is tenfold,
Classified as three of body, four of speech, and three of mind.

14. A não-virtude provoca a falhas
Dos estados samsáricos superiores para os inferiores.
Quando diferenciada, é dividida em dez,
Classificada como três de corpo, quatro de fala e três de mente.
15. The act of killing is to put to death
A living being, intentionally, without mistaking the identity.
And similar to this are all aggressive actions,
Beating, striking, and so on, whereby beings are assaulted.
The act of taking what has not been given
Is to steal another’s property, and similar to this
Is the acquisition through deceit of others’ goods.
"Uma" refere-se a base universal (kun gzhi). "Duas e mais uma unidas" refere-se tanto à base universal quanto à consciência da base
universal (kun gzhi rnam shes) acompanhada pela consciência mental (yid shes)."Tudo que tem a mesma natureza" refere-se à base
universal e às oito consciências. Como o texto indica, estas três expressões referem-se respectivamente ao sono profundo, ao sonho e
à vigília.
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Sexual misconduct is to have relations
With one who is committed to another, and similar to this
Are all improper modes of intercourse.

15. O ato de matar é causar a morte
Intencionalmente de um ser vivo, sem confundir a identidade.
E todas as ações agressivas são semelhantes a isso,
Como uma briga, um espancamento, e assim por diante, por meio dos quais os seres são
atacados.
O ato de tomar o que não foi oferecido
É roubar o que pertence ao outro, e semelhante a isso
É a aquisição fraudulenta dos bens alheios.
A conduta sexual imprópria é ter relações
Com alguém que está comprometido com outra pessoa, e semelhante a isso
São todos os modos inadequados de relacionamento.
16. Lying means to utter falsehood which,
When understood, effects a change in someone else’s mind.
And similar to this is speaking truth in order to deceive.
Divisive speech is saying things that bring estrangement,
And like this is repeating others’ words to create discord.
Worthless chatter is to talk about unwholesome texts and fooleries,
And this includes light, careless conversation
Unrelated to the Dharma.
Harsh speech is violent words that pierce the heart,
And similar to this is sweet talk that brings misery to others.

16. Mentir significa proferir falsidades que,
Quando entendidas, produzem uma mudança na mente da outra pessoa.
E semelhante a isto é falar de modo persuasivo a fim de enganar.
A fala divisiva é dizer coisas que tragam inimizade,
E semelhante a isto é repetir palavras de outros para criar discórdia.
Tagarelice inútil é falar sobre textos impróprios e tolices,
E isso inclui conversas levianas e descuidadas
Sem relação com o Dharma.
Falar rudemente são palavras violentas que ferem o coração,
E semelhante a isto é uma fala ardilosa que provoca tristeza nos outros.
17. Covetousness is not to tolerate the wealth of others
And the wish to have it for oneself,
And like this is to want another’s glory: erudition and the like.
Malice is to hate and wish harm to another,
And similar to this is angrily refusing to give help.
Wrong view is to believe in permanence or nihilism
And to disbelieve the karmic law.
Similar is every kind of false ascription and denial.

17. Cobiça é não admitir a riqueza dos outros
E o desejo de tê-la para si mesmo,
E similar a isto é querer ter o sucesso dos outros: erudição e coisas do tipo.
Malícia é desprezar e desejar mal a outrem,
E, similar a isto, é de forma irritada recusar-se a prestar ajuda.
Visão errônea é acreditar na permanência ou niilismo
E desacreditar a lei cármica.
Similar a isto é todo tipo de falsa atribuição e negação.
18. According to their object,
And one’s evil motive, attitude, and conduct,
The ten nonvirtues bring forth four effects:
Fully ripened, similar to cause,
Proliferating, and conditioning.

18. De acordo com o objeto,
E a intenção, atitude e conduta negativa de cada um,
As dez não virtudes produzem quatro efeitos:
Totalmente amadurecido, semelhante à causa,
Proliferante e condicionado.
19. The ten nonvirtues small in their intensity
Will ripen fully in the sorrows of the realm of animals.
Those of moderate intensity will ripen fully
In the sorrows of the pretas.
Those of great intensity will bring about the pains of hell.

19. As dez não virtudes, de menor intensidade,
Amadurecerão plenamente nas aflições do reino dos animais.
Aquelas de intensidade moderada amadurecerão plenamente
Nas aflições dos pretas.
As de grande intensidade acarretarão nas dores do inferno.
20. There are two effects resembling their cause.
The first is to be born with the proclivity
To do again what one has done.
This is said to be the active consequence resembling its cause.
And then, although a higher birth may be achieved,
One’s life is short and dogged by many ills.
One has no wealth, and what one has
Is shared in common with one’s enemies.
One’s spouse is unattractive and becomes an enemy.
Much abused, one is deceived by others.
The servants and associates are unruly and recalcitrant.
All one hears are jarring sounds that tend to words of argument.
What one says has little weight, and one has no self-confidence.
One has no contentment and one’s wants increase.
One does not seek out what is beneficial,
And others are a source of harm.

One’s views are wrong and likely one is tricked.
For each one of the ten nonvirtues,
These results, the teachings say, are, two by two:
The passive consequence resembling its cause.

20. Há dois efeitos que se assemelham às suas causas.
O primeiro é nascer com a propensão
Para fazer novamente o que já foi feito.
Esta é considerada a consequência ativa que se assemelha à sua causa.
E então, embora um nascimento superior possa ser obtido,
A vida é curta e atormentada por muitas mazelas.
Não há prosperidade, e o que se tem
É compartilhado em comum com os inimigos.
O cônjuge é pouco atraente e se torna um inimigo.
Os outros maltratam e enganam..
Os empregados e parceiros são indisciplinados e rebeldes.
Tudo que se ouve são sons incômodos e que tendem a palavras de discussão.
O que se diz tem pouco valor, e não há autoconfiança.
Não há contentamento e as necessidades só aumentam.
Não há busca pelo que é benéfico,
E os outros são fontes de problemas.
Suas visões são errôneas e provavelmente será enganado.
Para cada uma das dez não virtudes,
Estes resultados, dizem os ensinamentos, estão lado a lado:
A consequência passiva que se assemelha à sua causa.
21. The conditioning effect of actions ripens as the outer world.
In the present situation of impure dependent nature,
The consequence of killing is to take one’s birth
In poor, unprosperous lands.
Healing plants (their leaves and fruits and flowers),
All food and drink have little strength,
Are indigestible and dangerous to one’s life.
The consequence of theft is to be born
In regions where the harvests do not ripen,
In lands a-prey to famine, hail, and frost.
The consequence of sexual misconduct
Is a habitat that’s swampy, fouled with excrement and urine,
A birthplace that is fetid with the stench of refuse and impurity,
A cramped place, dreadful and depressing.
The consequence of lying is to find oneself
In regions that are frightening and unfavorable,
Where prosperity is wavering and one is tricked by others.

21. O efeito condicionado das ações amadurece, assim como o mundo externo.
Na situação presente da natureza dependente impura,
A consequência de matar é nascermos

Em terras miseráveis e sem prosperidade.
As plantas medicinais (suas folhas, frutos e flores),
Todos os alimentos e bebidas são pouco nutritivos,
São indigestos e prejudiciais para a própria vida.
A consequência do roubo é nascer
Em regiões onde as colheitas não amadurecem,
Em terras assoladas pela fome, pelo granizo e pela geada.
A consequência da conduta sexual imprópria
É um ambiente pantanoso, sujo de excrementos e urina,
Um lugar de nascimento que é fétido com o odor do lixo e da sujeira,
Um lugar apertado, horrível e deprimente.
A consequência da mentira é encontrar-se
Em regiões que são assustadoras e desfavoráveis,
Onde a prosperidade é incerta e somos enganados pelos outros.
22. The proliferating fruit of action
Means that evil actions once completed
Will provoke a disproportionate degree of suffering.

22. O resultado da ação proliferante
Significa que as ações negativas, quando concluídas,
Produzirão um grau desproporcional de sofrimento.
23. If briefly told, the ten nonvirtues are like poison
That, when taken slightly, moderately, or to great extent,
Produces an immense degree of pain.
I beg you, strive to spurn them as the enemies they are.

23. Falando resumidamente, as dez não virtudes são como veneno
Que, quando cometidas ligeiramente, moderadamente, ou em grande escala,
Produzem um imenso volume de sofrimento.
Imploro-lhes, esforcem-se para desprezá-las como suas inimigas.
24. The ten good actions that propel one to the higher realms
Consist in virtuously and consciously
Abandoning the ten nonvirtues.
Reject all killing, stealing, sexual misconduct;
Avoid all lying and divisive calumny;
Do not indulge in idle chatter, harsh words, covetousness;
And throw far away from you ill will and wrong views.

24. As dez ações positivas que nos impulsionam para os reinos superiores
Consistem em, de forma virtuosa e consciente,
Abandonar as dez não-virtudes.
Rejeite toda matança, roubo, conduta sexual imprópria;
Evite toda a mentira e fala divisiva;

Não se entregue a conversas inúteis, palavras duras, cobiça;
E afaste-se da má vontade e das visões errôneas.
25. These actions, when of less intensity, result in human birth.
When of moderate strength, in birth among desire-realm gods.
Actions of a great intensity are linked with the samādhis
And the formless concentrations. They bring attainment
Of the bliss of the two higher worlds.
Virtuous actions have likewise their four effects,
And by examples contrary to those just now supplied,
You will realize that the fruits of the ten virtues
Are the higher realms.

25. Essas ações [positivas], quando de menor intensidade, resultam no nascimento humano.
Quando são de força moderada, no nascimento entre os deuses do reino do desejo.
As ações de grande intensidade estão ligadas aos samādhis
E às concentrações da não-forma. Elas resultam na
Bem-aventurança dos dois mundos superiores.
As ações virtuosas têm igualmente seus quatro efeitos,
E por exemplos contrários aos que acabei de fornecer,
Você perceberá que os resultados das dez virtudes
São os reinos superiores.
26. The ten good actions that give rise to happiness
Drive beings into higher destinies.
The ten nonvirtues, by their nature,
Precipitate a fall into an evil birth.
And so, to practice good, rejecting evil,
Is the path of worldly virtue.
It is, the Sage has said, the vehicle of gods and humankind.
Preparing happy destinies in lives to come,
It is regarded as the excellent support for liberation.
Wandering beings, you who are well favored,
Take your stand on it!

26. As dez ações positivas que dão origem à felicidade
Conduzem os seres a destinos mais elevados.
As dez não-virtudes, por sua natureza,
Impulsionam a falhas para um nascimento negativo.
E assim, praticar o que é positivo e rejeitar o que é negativo
É o caminho da virtude mundana.
O Sábio disse que é o veículo dos deuses e dos humanos.
Preparando para destinos afortunados nas vidas que virão,
É considerado como um apoio excelente para a liberação.
Seres errantes, vocês que são muito privilegiados,
Assumam sua condição!
27. The supreme virtue that gives rise to liberation

Drives saṃsāra far away. It strives for peace
And utterly transcends the actions white and black
Whereby, within the wheel of life,
The high and lower states are all compounded.
The stainless causes, such as virtues that give rise to liberation,
Comprise the ten virtuous actions, the samādhis
And the formless concentrations,
The six perfections, and the rest—
All that is contained in the five paths.
Moreover, when one realizes the no-self of both persons and phenomena,
Then, through virtue that conjoins both skillful means and wisdom,
While dwelling neither in existence nor in peace,
One works for beings’ good
And gains the boundless state of buddhahood.
This yogic virtue thus goes far beyond the world.

27. A virtude suprema que dá origem à liberação
Impulsiona o saṃsāra para bem longe. Almeja a paz
E transcende totalmente as ações brancas e pretas
Por meio do que, dentro da roda da vida,
Os estados superiores e inferiores são todos compostos.
As causas imaculadas, tais como as virtudes que dão origem à liberação,
Compreendem as dez ações virtuosas, o samādhis
E as concentrações sem forma,
As seis perfeições, e as outras práticas—
Tudo isso está contido nos cinco caminhos.
Além disso, quando realizamos a ausência de essência do eu e dos fenômenos,
Desse modo, através da virtude que combina tanto meios hábeis e a sabedoria,
Enquanto não permanecemos nem na paz e nem na existência,
Trabalhamos para o benefício dos seres
E conquistamos a condição ilimitada do Estado Búdico.
Esta virtude ióguica vai muito além desse mundo.
28. While the gathering of merit is conceptual,
The gathering of wisdom is not so.
Conjoined, they purify the twofold veil
And manifest the twofold kāya.
They are the sphere of meditation and postmeditation.
They are, in common beings, stained
But are unstained in Noble Ones.
By their successive practice, liberation is obtained.

28. Enquanto a acumulação de mérito é conceitual,
A acumulação de sabedoria não é.
Unidas, elas purificam os dois véus
E manifestam os dois kāyas.
Elas são os âmbitos da meditação e do pós-meditação.
Nos seres comuns, elas estão contaminadas

Mas não estão contaminadas nos Seres Nobres.
Através de sua prática progressiva, a liberação é obtida.
29. Buddha-potential is the basis
Of the virtue that gives rise to liberation.
Luminosity is the character of the mind.
It is the stainless element:
The potential naturally present,
Whose appearing aspect is the twofold kāya.
It has been described by nine comparisons.
The nature of compassion, present from the first,
Is the potential that may be developed,
So the Sugata has said.47
Its root is primal wisdom, luminous, self-knowing,
And it is virtue, being free of the three poisons.

29. O potencial búdico é a base
Da qualidade que dá origem à liberação.
A luminosidade é a característica da mente.
É o elemento imaculado:
O potencial naturalmente presente,
Cujo aspecto aparente constitui os dois kāyas.
Ele foi descrito por nove comparações.
A natureza da compaixão, presente desde o princípio,
É o potencial que pode ser desenvolvido,
Assim o Sugata falou.35
Sua raiz é a sabedoria primordial, luminosa, autocognoscente,
E isso é virtude, estar livre dos três venenos.
30. When these two potentials wake,
Two bodhichittas are engendered perfectly.
Compassion is made manifest,
The gathering of merit on the relative level.
This is associated with the vase empowerment
And the two that follow,
And the generation stage that purifies.
To understand the empty nature
Is the gathering of ultimate primordial wisdom.
It is related to the fourth empowerment of the word
And the perfection stage, the mahāmudrā.
By means of proper meditation
And the growth of these two stages,
Defilements are transformed into primordial wisdom.
Through ever-growing virtue thus
The veils upon the buddha-element are cleansed away.
And thus is seen the spotless sunlight
Of the dharmakāya and the rūpakāya.
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30. Quando estes dois potenciais despertam,
As duas bodichitas são perfeitamente concebidas.
A compaixão se manifesta,
A acumulação de mérito no nível relativo.
Isso é associado com a iniciação do vaso
E com as duas subsequentes ,
E a purificação do estágio da geração.
Entender a natureza vazia
É a acumulação da sabedoria primordial absoluta.
Relaciona-se com a quarta iniciação da palavra
E o estágio da perfeição, o mahāmudrā.
Por meio da meditação apropriada
E o desenvolvimento dessas duas etapas,
As impurezas são transformadas em sabedoria primordial.
Através da virtude em constante expansão,
Os véus sobre o elemento-búdico são removidos.
E desse modo a luz cristalina do sol
Do dharmakāya e do rūpakāya é vista.
31. The ten virtues, the samādhis, and the formless concentrations—
The most excellent things this world affords
Make up the gathering of merit.
That which goes beyond the world,
The utter absence of conception,
Constitutes the gathering of highest wisdom.
When these fields of meditation and postmeditation
Are practiced simultaneously, together and in union,
Every excellence is gained.

31. As dez virtudes, os samādhis, e as concentrações da não-forma—
As coisas mais extraordinárias neste mundo,
Constituem a acumulação de mérito.
Aquilo que vai além desse mundo,
A completa ausência de concepção,
Constitui a acumulação da sabedoria mais elevada.
Quando os âmbitos da meditação e pós-meditação
São praticados simultaneamente, em conjunto e em união,
Obtém-se toda a excelência.
32. And as with virtue that compounds existence in saṃsāra,
That which compounds peace
Has likewise been described as action.
And yet, because this peace transcends existence,
It is free from all such action.

32. E, como na virtude que compõe a existência no saṃsāra,

E naquilo que compõe a paz
Foram igualmente descritas como ação.
E, ainda assim, uma vez que esta paz transcende a existência,
Ela está livre de qualquer ação similar.
33. The ten virtues whereby the path is followed
Have four fruits: fully ripened,
Similar to cause, conditioning, proliferating.

33. As dez virtudes pelas quais o caminho é seguido
Tem quatro resultados: totalmente amadurecido,
Semelhante à causa, condicionado, proliferante.
34. Through practice of ten virtues with intensity
Small, moderate, or great,
A birth among the gods and humankind
Is, in the immediate term, attained
And, finally, the good that is definitive.

34. Através da prática das dez virtudes com intensidades
Pequena, moderada, ou grande,
Um nascimento entre os deuses e humanos
É, a curto prazo, atingido
E, finalmente, o benefício que é definitivo.
35. The consequence resembling the cause
Is, actively, a natural proclivity to virtue;
Passively, it is enjoyment of long life and vast possessions
And a loyal, harmonious spouse.
One is not scorned, and friends return one’s love;
One’s words are trusted, pleasant to the ears of everyone.
One is contented, loving, and has wholesome views.

35. A consequência que se assemelha à causa
É, ativamente, uma inclinação natural para a virtude;
Passivamente, é o benefício de uma vida longa e muitas posses
E um cônjuge leal e harmonioso.
Não somos desprezados, e os amigos retribuem nosso amor;
Nossas palavras são confiáveis, agradáveis para os ouvidos de todos.
Estamos contentes, amamos e temos uma visão íntegra.
36. The conditioning effect of virtue
Is to be born in perfect circumstances,
Prosperous and wonderful.
Food and drink and medicine
Are easy to digest and great in healing strength.
One’s habitat is unpolluted, and its herbs are sweetly fragrant.
It is free from danger and from harm,
And one is not deceived by others.

It is a sweet environment, where pleasant people live,
Where harvests ripen in due season with abundant fruit.
It is a smooth terrain adorned by meres and cooling lakes,
Where flowers and fruits are perfect and abundant.
It is a region where great increase in prosperity is seen,
Where things like medicines and grains
Are supreme in their taste and quantity,
Their sources excellent and plentiful,
A place secure and safe on every side.

36. O efeito condicionado da virtude
É nascer em circunstâncias perfeitas,
Prósperas e maravilhosas.
Alimentos, bebidas e remédios
São fáceis de digerir e possuem uma grande capacidade de cura.
Nosso ambiente não é poluído, e suas ervas são docemente perfumadas.
Estamos livres de perigos e de prejuízos,
E não somos enganados pelos outros.
É um ambiente aprazível, onde vivem pessoas agradáveis,
Onde as colheitas amadurecem na estação correta de forma abundante.
É um relevo suave, adornado por poços e lagos refrescantes,
Onde flores e frutas são perfeitas e abundantes.
É uma região onde se observa um grande aumento de prosperidade,
Onde coisas como medicamentos e grãos
São sublimes em seu sabor e quantidade,
Suas fontes são excelentes e abundantes,
Um lugar seguro e protegido por todos os lados.
37. Through the proliferating consequence,
Virtue is productive of yet further virtue.
Every good desire comes to fulfillment.

37. Através da consequência proliferante,
A virtude produz ainda mais virtudes.
Cada desejo genuíno se realiza.
38. Wealth, moreover, comes from generosisity:
Discipline results in happiness;
Beauty is the fruit of patience;
Diligence brings glorious qualities.
A peaceful mind results from concentration;
And through wisdom, freedom is achieved.

38. A riqueza, além disso, vem da generosidade:
Disciplina resulta na felicidade;
A beleza é o fruto da paciência;
A diligência proporciona qualidades gloriosas.

Uma mente pacífica é o resultado da concentração;
E, através da sabedoria, a liberdade é alcançada.
39. Beauty comes to those who love,
Help comes to those who have compassion,
Perfect riches are the fruits of sympathetic joy,
While purity of mind comes from impartiality.
In short, the excellent results
Of the two gatherings of merit and of wisdom
Are the temporary gaining of the higher realms
And the ultimate attainment of definitive good.
This then is the sublime path,
The chariot way of the Great Vehicle
Which brings us to the excellence
Of the Victorious Ones past, present, and to come.

39. A beleza vem para aqueles que amam,
A ajuda vem para aqueles que têm compaixão,
A riqueza perfeita é o resultado de uma alegria solidária,
Enquanto a pureza da mente vem da imparcialidade.
Em resumo, os resultados extraordinários
Das duas acumulações de mérito e de sabedoria
São os benefícios temporários dos reinos superiores
E a conquista final do bem-estar definitivo.
Esse é então o caminho sublime,
O caminho da carruagem do Grande Veículo
Que nos leva à excelência
Dos Vitoriosos do passado, do presente e do futuro.
40. Thus the actions that produce saṃsāra and nirvāṇa
Are based upon the mind; and mind itself is luminosity.
The mind resembles space wherein is found
No agent and no act.
All acts arise dependently.
This is what the two truths mean.

40. Assim, as ações que produzem o saṃsāra e o nirvāṇa
se baseiam na mente; e a própria mente é a luminosidade.
A mente se assemelha ao espaço onde
Nenhum agente e nenhum ato são localizados.
Todas as ações surgem de forma dependente.
Isto é o que as duas verdades significam.
41. Pure from the beginning, not existing yet appearing,
Our actions are like artists: all is their creation.
And always do they follow us; they’re like our body’s shadow.
Like our body’s ease and pain,
They cannot be transferred to others.

Hard to reverse, they’re like the flowing water of a stream,
And, like a king, they raise beings high or bring them low.
Their range is vast like the abyss of space.
They do not change their color, light or dark,
But are like the two lotuses, the white and blue.

41. Puras desde o princípio, inexistentes e mesmo assim surgindo,
Nossas ações são como artistas: tudo é criação delas.
E elas sempre nos acompanham; elas são como a sombra do nosso corpo.
Como o conforto e a dor do nosso corpo,
Elas não podem ser transferidas para os outros.
Difíceis de reverter, elas são como a correnteza de um rio,
E, como um rei, elas elevam os seres para cima ou os empurram para baixo.
Seu alcance é vasto, como o abismo do espaço.
Elas não mudam sua cor, clara ou escura,
Mas são como os dois lótus, o branco e o azul.
42. Actions, when examined, are without intrinsic being.
Yet they make, as in a dream, all kinds of joy and sorrow.
They are not real existing things, although the mind believes them so.
And yet the causal process is infallible.
Such is the deep nature of arising through dependence.
Not existent, yet not inexistent, neither is it both.
Howsoever is the deed so will its fruition be.
This is the domain of the two wisdoms,
Which behold the nature and the multiplicity of things.
It has been well explained by the Omniscient.

42. As ações, quando examinadas, são desprovidas de existência intrínseca.
No entanto, elas proporcionam, como em um sonho, todo tipo de alegria e tristeza.
Elas não são coisas realmente existentes, embora a mente acredite que sejam assim.
E, no entanto, o processo causal é infalível.
Tal é a natureza profunda do surgimento dependente.
Não existem, mas não são inexistentes, nem essas duas coisas.
Seja qual for a ação, assim será sua fruição.
Este é o âmbito das duas sabedorias,
Que contemplam a natureza e a multiplicidade das coisas.
Isso foi claramente explicado pelo Onisciente.
43. Those who scorn the law of karmic cause and fruit
Are students of the nihilistic view outside the Dharma.
They rely upon the thought that all is void;
They fall in the extreme of nothingness
And go from low to lower states.
They have embarked upon an evil path
And from the evil destinies will have no freedom,
Casting happy states of being far away.

43. Aqueles que desprezam a lei cármica de causa e efeito
São portadores da visão niilista alheia ao Darma.
Eles confiam no pensamento de que tudo é inútil;
Eles caem no extremo do nada
E passam de estados inferiores para estados mais inferiores.
Eles embarcaram em um caminho terrível.
E nesses destinos nefastos não haverá liberdade,
Estão se distanciando amplamente dos estados afortunados.
44. “The law of karmic cause and fruit,
Compassion and the gathering of merit—
All this is but provisional teaching fit for children:
Enlightenment will not be gained thereby.
Great yogis should remain without intentioned action.
They should meditate upon reality that is like space.
Such is the definitive instruction.”
The view of those who speak like this
Is of all views the most nihilist:
They have embraced the lowest of all paths.
How strange this is!
They want a fruit but have annulled its cause.

44. "A lei cármica de causa e efeito,
A compaixão e a acumulação de mérito—
Tudo isso é apenas um ensinamento provisório adequado para as crianças:
A iluminação não será conquistada assim.
Os grandes iogues devem permanecer sem ação intencional.
Eles devem meditar sobre a realidade que é como o espaço.
Esta é a instrução definitiva".
O ponto de vista daqueles que falam assim
É, de todos os pontos de vista, o mais niilista:
Eles abraçaram o caminho mais estreito de todos os caminhos.
Como isso é estranho!
Eles querem um resultado, mas anularam sua causa.
45. If reality is but a space-like void,
What need is there to meditate?
And if it is not so, then even if one meditates
Such efforts are to no avail.
If meditation on mere voidness leads to liberation,
Even those with minds completely blank
Attain enlightenment!
But since those people have asserted meditation,
Cause and its result they thus establish!
Throw far away such faulty paths as these!

45. Se a realidade é apenas um vazio como o espaço,
Qual a necessidade de meditar?

E se não for assim, então mesmo que se medite
Tais esforços são em vão.
Se a meditação sobre a mera nulidade leva à liberação,
Mesmo aqueles com mentes completamente em branco
Alcançariam a iluminação!
Mas já que essas pessoas têm reivindicado a meditação,
A causa e resultado se estabelecem assim!
Se afaste de caminhos errôneos como esses!
46. The true, authentic path asserts
The arising in dependence of both cause and fruit,
The natural union of skillful means and wisdom.
Through the causality of nonexistent but appearing acts,
Through meditation on the nonexistent but appearing path,
The fruit is gained, appearing and yet nonexistent;
And for the sake of nonexistent but appearing beings,
Enlightened acts, appearing and yet nonexistent, manifest.
Such is pure causality’s profound interdependence.
This is the essential pith
Of all the sūtra texts whose meaning is definitive
And indeed of all the tantras.
Through the joining of the two accumulations,
The generation and perfection stages,
Perfect buddhahood is swiftly gained.

46. O caminho verdadeiro e autêntico afirma
O surgimento dependente tanto da causa quanto do efeito,
A união natural de meios hábeis e sabedoria.
Através da causalidade de atos inexistentes, mas aparentes,
Através da meditação sobre o caminho inexistente, mas aparente,
O resultado é obtido, aparente e ainda assim inexistente;
E em nome de seres inexistentes mas aparentes,
Ações iluminadas, aparentes e ainda inexistentes, manifestam-se.
Esta é a profunda interdependência da causalidade imaculada.
Esse é o elemento essencial
De todos os textos dos sūtras cujo significado é definitivo
E de fato está em todos os tantras.
Através da união das duas acumulações,
Das etapas de geração e perfeição,
O estado búdico perfeito é rapidamente conquistado.
47. Thus all the causal processes
Whereby saṃsāra is contrived should be abandoned,
And all the acts that are the cause of liberation
Should be earnestly performed.
High position in saṃsāra
And the final excellence of buddhahood

Will speedily be gained.

47. Assim, todos os processos causais
Que constroem o saṃsāra devem ser abandonados,
E todas as ações que são a causa da liberação
Devem ser seriamente realizadas.
Rapidamente serão obtidas
Uma posição elevada no saṃsāra
E a perfeição definitiva do Estado Búdico.
48. May the rain of Dharma, cooling and delightful,
Cause the two accumulations to expand
Within the field of beings’ minds;
Exhausted by the karma and defilements of saṃsāra,
May their minds today find rest.

48. Que a chuva do Darma, refrescante e prazerosa,
Faça com que as duas acumulações se expandam
Dentro do domínio das mentes dos seres;
Consumidos pelo carma e pelas impurezas do saṃsāra,
Que suas mentes encontrem hoje o repouso.

5. O Mestre Espiritual
1. This excellent, unerring path of karmic cause and fruit
Is found when one depends upon a holy being.
From spiritual masters also come the three enlightenments
Accomplished in the three times
By the buddhas and their bodhisattva heirs
And by the śrāvakas and the pratyekabuddhas.
Moreover, the achievement of saṃsāra’s upper realms
And every happiness indeed derives
From following a sublime master.
Thus you should keep company with holy beings.

1. Esse caminho excelente e infalível de causa e resultados cármicos
É encontrado quando dependemos de um ser sagrado.
Dos mestres espirituais provêm também as três iluminações
Realizadas nos três tempos
Pelos budas e seus herdeiros bodisatvas
E também pelo śrāvakas e os pratyekabuddhas.
Além disso, a conquista dos reinos superiores do saṃsāra
E toda felicidade, de fato, deriva
Por seguir um mestre sublime.
Assim, você deveria conviver com os seres sagrados.
2. Like vines that wrap themselves round sandal trees,
People who keep company with holy ones
Become, in their turn, holy.
And like kusha grass left in a fetid marsh,
People who keep company with evil beings
Will in their turn be evil.
So keep the company of holy beings
And from bad teachers strive to keep your distance.

2. Como as videiras que se enrolam ao redor das árvores de sândalo,
As pessoas que convivem com os seres sagrados,
Em contrapartida, tornam-se sagradas.
E como a grama kusha deixada em um pântano fétido,
As pessoas que convivem com os seres nocivos
Por sua vez, serão nocivas.
Dessa forma, mantenha-se na companhia de seres sagrados
E empenhe-se em ficar longe de maus professores.
3. What is the outer bearing, you may ask,
Of these sublime and holy ones?
Because they are the guides of all the world,
With everyone they are in harmony.

But since they are beyond the world,
From all they are completely different.
In all the actions of their body, speech, and mind,
Everyone they utterly surpass.

3. Você pode perguntar como é o comportamento externo,
Desses seres sublimes e sagrados?
Por serem os guias de todos nesse mundo,
Estão em harmonia com todos.
Mas, como estão além do mundo,
São completamente diferentes de todos.
Em todas as suas ações de corpo, fala e mente,
Eles superam completamente qualquer um.
4. In body, they are peaceful and relaxed,
Their conduct pure and free of fault.
Skilled they are in clearing doubts.
Their speech is pure and sweet to hear.
Their minds are utterly serene,
A treasure of omniscient primal wisdom.
Unlimited they are in spiritual qualities,
And great in learning and compassion.
Vast their wisdom is; their ways and realization are like space.
Boundless are their works,
And every link with them is meaningful.
Abandoning all weariness,
And filled with love, they labor constantly.
Rely on them, for they lead beings on an upward path.

4. Eles tem o corpo pacífico e relaxado,
E sua conduta é pura e livre de falhas.
São hábeis no esclarecimento das dúvidas.
Sua fala é pura e agradável de ouvir.
Suas mentes são totalmente serenas,
Um tesouro da sabedoria primordial onisciente.
Suas qualidades espirituais são ilimitadas,
E formidáveis no conhecimento e na compaixão.
Sua sabedoria é ampla; seus métodos e realização são como o espaço.
Suas atividades são infinitas,
E cada conexão com eles é significativa.
Abandonando todo o cansaço
E repletos de amor, tem uma dedicação constante.
Confie neles, pois conduzem os seres por um caminho ascendente.
5. Especially within the Secret Mantra,
True masters have these attributes:

They have received empowerment;
Their samaya and their vows are pure.
They understand the meaning of the tantras;
They have crossed the ocean of the pith instructions.
Of the stages of approach, accomplishment, activation,
And enlightened action they have mastery.
Of the view and meditation, conduct and result
They have experience and realization—
They have achieved the signs of warmth.
They have great love, are skilled in means,
And bring disciples to maturity and freedom.
The blessings of their lineage in massing clouds
Have not dispersed.
Rely then on such glorious teachers, learned and accomplished.

5. Especialmente no âmbito do Mantra Secreto,
Os verdadeiros mestres têm estes atributos:
Eles receberam iniciação;
Seus samayas e seus votos são puros.
Entendem o significado dos tantras;
E atravessaram o oceano das instruções essenciais.
Eles dominam os estágios de aproximação, realização, ativação,
E de ação iluminada.
Eles têm a experiência e a realização
Em visão, meditação, conduta e resultado—
Alcançaram os sinais do calor.
São amorosos e hábeis nos métodos,
E conduzem os discípulos ao amadurecimento e liberdade.
As densas nuvens de bênçãos da sua linhagem
Não foram dissipadas.
Nesse caso, confie em tais professores gloriosos, instruídos e realizados.
6. Their qualities are boundless;
Yet, if we praise but partly
These great friends of beings,
They are like mighty ships
That bear across the ocean of existence.
They are the peerless guides
Of those who enter on the path.
They are like wish-fulfilling jewels
That dissipate recession and decline.
They are like streams of nectar
That extinguish fires of karma and defilement.
They are like perfect clouds of rain
That soothe with showers of teaching.
They’re like the gods’ great drum

That thrills all beings with joy.
They are like great physicians
That cure the ills of the three poisons.
They are great shining lamps
That dissipate the dark of ignorance.
They’re like the mighty tree of miracles,
The source of bliss for everyone.
They’re like the perfect precious vase
That satisfies unprompted every wish.
They are like suns of intense love
With rays of light unbounded.
They are like moons that soothe all torment,
Shining their white light of bliss and benefit.

6. Suas qualidades são ilimitadas;
Ainda assim, mesmo enaltecendo apenas parcialmente
Esses grandes amigos dos seres,
São como poderosos navios
Que atravessam o oceano da existência.
Eles são os guias incomparáveis
Daqueles que ingressam no caminho.
São como jóias que realizam desejos
Que dissipam o retrocesso e o declínio.
Eles são como torrentes de néctar
Que extinguem os incêndios do carma e das impurezas.
São como nuvens perfeitas de chuva
Que aliviam com o banho dos ensinamentos.
Eles são como o grande tambor dos deuses
Que arrebata todos os seres com alegria.
Eles são como excelentes médicos
Que curam os males dos três venenos.
São grandes lâmpadas radiantes
Que dissipam a escuridão da ignorância.
São como a poderosa árvore dos milagres,
Uma fonte de bem-aventurança para todos.
São como o jarro precioso perfeito
Que satisfaz incondicionalmente todos os desejos.
São como sóis de amor intenso
Com infinitos raios de luz.
São como luas que apaziguam qualquer tormento,
Resplandecendo sua luz branca de bem-aventurança e benefício.

7. Their vast expanse of mind is like the stainless sky.
Their concentration, luminous and clear,
Is like the planets and the stars
That shine with their own light,
Their love and wisdom are as boundless as the sea.
The powerful surge of their compassion
Is like a mighty river in its course.
No distraction moves them;
They’re like glorious snowcapped peaks.
Utterly unwavering,
They’re like Sumeru, king of mountains.
They dwell within the world unstained
Like lotuses that grow in muddy pools.
They have impartial love for beings
As though they were their fathers or their mothers.
Unending are their qualities;
They are like precious treasure mines.
And, like the mighty Conqueror,
They are the guides for all the world.

7. A vastidão da sua mente é como o céu prístino.
Sua concentração, luminosa e clara,
É como os planetas e as estrelas
Que brilham com a própria luz,
Seu amor e sabedoria são tão ilimitados quanto o oceano.
O impulso vigoroso de sua compaixão
É como a corrente poderosa de um rio.
Nenhuma distração atrapalha;
Eles são como gloriosos picos cobertos de neve.
Totalmente inabaláveis,
Eles são como o Sumeru, o rei das montanhas.
Eles habitam um mundo imaculado
Como os lótus que crescem em águas lamacentas.
Eles amam imparcialmente os seres
Como se fossem seus pais ou suas mães.
As suas qualidades são infinitas;
São como minas de tesouros preciosos.
E, como o Conquistador Poderoso,
São os guias para todos nesse mundo.
8. Such teachers are the glorious lords of Dharma.
No matter where they are, they are the peers of all the buddhas.
Through seeing them or hearing them,
Remembering or touching them, saṃsāra is undone.
Tremendous is the charge of their great works,
And they are like the mighty earth supporting every being.

8. Tais professores são os gloriosos senhores do Darma.
Não importa onde estejam, são iguais a todos os budas.
Ao vê-los ou ouvi-los,
Ao lembrá-los ou tocá-los, o saṃsāra se desfaz.
É extraordinária a potência das suas atividades grandiosas,
E eles são como a pujante terra que sustenta todos os seres.
9. Enlightened masters, the fourth Jewel,
Are herukas in the maṇḍala, powerful and glorious.
They labor in this age of dregs
For beings difficult to teach,
For whom they thus surpass all buddhas.
Vajra masters are the root of all accomplishment.
Attend such masters purely and with honesty
In thought and word and deed,
Revering them above your head.

9. Mestres iluminados, a quarta Joia,
São os poderosos e magníficos herukas na maṇḍala.
Eles trabalham nesta era degenerada
Para os seres difíceis de ensinar,
Por isso, superam todos os budas.
Os mestres vajra são a raiz de todas as realizações.
Atenda tais mestres de forma pura e honesta
Em pensamento, palavra e ação,
Reverenciando-os acima da sua cabeça.
10. These masters bar the way to lower realms;
To higher destinies they build a stair,
And they bring benefit and bliss in this and future lives.
They teach the perfect truth and bless the minds of beings
And place them in this life
Upon the path of ripening and freedom.
Therefore with a constant, firm, unchanging faith,
Follow them at all times tirelessly.

10. Tais mestres bloqueiam o caminho para os reinos inferiores;
Eles constroem uma escada para os destinos mais elevados,
E trazem benefícios e felicidade nesta vida e nas futuras.
Eles ensinam a verdade absoluta e abençoam as mentes dos seres
E, nesta vida, colocam-os
No caminho do amadurecimento e da liberdade.
Portanto, com uma fé constante, firme e imutável,
Siga-os incansavelmente em todos os momentos.

11. To bring defilements to an end
And to be free from harms, results of evil deeds,
To be delivered from the dread of birth and death,
And gain spontaneously the twofold goal,
To cross the ocean of existence—
For this you must rely upon a teacher,
Like the sick on their physician
And the people on their king,
Like travelers upon their escort,
Merchant sailors on their captain,
And like those who cross the water on their ferryman.

11. Para eliminar as impurezas
E para se livrar das adversidades, resultados das más ações,
E se libertar do pavor do nascimento e da morte,
E conquistar espontaneamente o objetivo duplo,
E atravessar o oceano da existência—
Para que isso aconteça, é necessário contar com um professor,
Tal como o paciente e o médico
O povo e o seu rei,
O viajante e sua escolta,
O marinheiro mercante e seu capitão,
E como aqueles que atravessam as águas com seu barqueiro.
12. Consider thus your teacher as a doctor
And his teaching as a medicine.
Regard yourself as sick and take
Your practice as your therapy,
The gaining of both happiness and peace
As cure from your disease.
Likewise, in ways similar to these,
Attend upon your teacher
With the four pure attitudes.

12. Dessa forma, considere seu professor como um médico
E seu ensinamento como remédio.
Considere-se doente e tome
A prática como seu tratamento,
A conquista tanto da felicidade quanto da paz
Como a cura da sua doença.
Da mesma forma, de maneira semelhante ao que foi dito,
Atenda o seu professor
Com as quatro atitudes puras.
13. But disciples with an evil karmic share
Are the ground of every fault.
They are bereft of faith;

They have no sense of shame or decency;
Small is their compassion.
Their character and family, their conduct and their destiny
Are bad. Their minds, behavior and defilements—
The five poisons—all are very gross.
Confusing right with wrong and virtue with nonvirtue,
They distort the precepts.
They do not keep the vows and the samayas
And have no methods of redress.
Weak in their intelligence, they are dull and difficult to please.
Their anger and their violent speech are fully grown.
With five erroneous attitudes, they pursue the teacher.
For them the teacher is a musk deer and his doctrine musk.
They regard themselves as hunters;
Their practice is to shoot assiduou´ts arrows,
And they think the fruit thus gained
Is something to be sold to others.
Because they do not keep samaya,
Suffering is all they get, in this and future lives.

13.Mas os discípulos com uma retribuição cármica negativa
Tem nisso como o fundamento das suas falhas.
Falta-lhes fé;
Não possuem nenhum sentimento de vergonha ou decência;
Sua compaixão é irrisória.
Seu caráter e família, sua conduta e seu destino
São desfavoráveis. Suas mentes, comportamentos e contaminações —
Os cinco venenos — são todos muito grosseiros.
Confundem o certo com o errado e a virtude com a não-virtude,
E distorcem os preceitos.
Eles não cumprem os votos e os samayas
E não dispõem de métodos de reparação.
De pouca inteligência, eles são embotados e difíceis de agradar.
Sua raiva e seu discurso agressivo estão completamente exagerados.
Seguem o professor com cinco atitudes errôneas.
Para eles, o professor é um cervo almiscareiro e sua doutrina é um almíscar.
Eles se veem como caçadores;
Sua prática é atirar constantemente flechas,
Pensando que os frutos obtidos desse modo
É algo que pode ser vendido para os outros.
Como eles não preservam o samaya,
Tudo o que eles obtêm é o sofrimento, nesta e em vidas futuras.
14. Some become disciples
Rashly and without investigation.

First, they praise the master’s qualities,
But later they decry them.
Some do both and are deceitful hypocrites.
They defame the teacher’s entourage
Through sly insinuation.
The fruit of such behavior is the Hell of Torment Unsurpassed.

14. Alguns se tornam discípulos
De forma precipitada e sem investigação.
No início, eles enaltecem as qualidades do mestre,
Mas depois depreciam.
Alguns cometem as duas coisas e são hipócritas desonestos.
Eles difamam o séquito do professor
Com insinuações dissimuladas.
O fruto desse comportamento é o Inferno do Tormento Insuperável.
15. Fortunate disciples have great faith and wisdom.
Careful, mindful, vigilant, they strive with diligence.
They do as they are told; they keep their vows and pledges.
They control themselves in thought and word and deed.
Great is their compassion and their altruistic mind.
They are spacious in their attitudes and always joyful,
Generous, and pure in their perceptions.
They are steadfast and have great devotion.

15. Os discípulos afortunados possuem muita fé e sabedoria.
São cuidadosos, atentos, vigilantes, e se esforçam diligentemente.
Eles fazem o que lhes é dito; mantêm seus votos e promessas.
Controlam seus pensamentos, palavras e ações.
Sua compaixão e a mente altruísta são formidáveis.
Possuem atitudes amplas e sempre jubilosas,
Generosas e com percepção pura.
Eles são estáveis e têm grande devoção.
16. Disciples such as these are ever mindful
Of their teachers’ qualities.
They never think that they have defects,
And if perchance they see them,
They will take them for good qualities.
Sincerely they tell themselves, “The master has no defects—
This is just my own perception.”
They thus confess their error and,
Resolving to refrain from it,
They implement the antidotes.

16. Discípulos como esses estão sempre cientes
Das qualidades de seus professores.

Nunca pensam que possuam falhas,
E se eventualmente as virem,
Eles as tomarão como boas qualidades.
Dizem sinceramente a si mesmos: "O mestre não possui falhas—
Essa é apenas a minha própria percepção".
Desse jeito confessam seu engano e,
Decidindo abster-se dele,
Aplicam os antídotos.
17. All the teacher does not like should be avoided.
Strive instead to please him by all means
And never disobey what he commands.
Regarding as himself all those around him whom he cherishes,
Never take his entourage as your disciples.
Request instead both teachings and empowerments.

17. Tudo aquilo que o professor não gosta deve ser evitado.
Ao invés disso, esforce-se para agradá-lo de todas as maneiras
E nunca desobedeça suas ordens.
Considerando como ele próprio todos aqueles que o rodeiam e que ele preza,
Nunca tome seu séquito como seus próprios discípulos.
Pelo contrário, solicite tanto os ensinamentos quanto as iniciações.
18. In the presence of the teacher,
Hold in check your body, speech, and mind.
Don’t stretch out your legs or sit in vajra posture.
Do not turn your back or have a somber look,
And do not crease your face with frowns.

18. Na presença do professor,
Mantenha seu corpo, sua fala e sua mente sob controle.
Não estique suas pernas ou sente-se na postura vajra.
Não vire de costas ou adote uma expressão taciturna,
E não enrugue seu rosto franzindo a testa.
19. Don’t speak out of turn, and do not lie or slander others.
Don’t discuss another person’s faults
Or speak unpleasantly and harshly.
Avoid all careless and unseemly talk.

19. Não fale à toa, e não minta ou difame os outros.
Não comente as falhas das pessoas.
Ou fale de forma desagradável e ríspida.
Evite toda conversa descuidada e indecorosa.
20. Do not covet what the teacher owns,

And wish no harm or malice
To himself or to his entourage.
In the various deeds and conduct of the teacher
See no error, no hypocrisy.
Do not think his deeds are wrong
Or even slightly untoward:
All such false, mistaken views should be rejected.

20. Não cobice aquilo que pertence ao professor,
E não deseje por nenhum dano ou maldade
Para ele ou para seu séquito.
Nas diversas ações e condutas do professor
Não veja nenhum equívoco, nenhuma hipocrisia.
Não pense que suas ações sejam errôneas
Ou mesmo ligeiramente impróprias:
Todas essas visões falsas e equivocadas devem ser rejeitadas.
21. When the teacher has a wrathful look,
Reflect that it is surely your own fault.
Make confession and restrain yourself.
Meditate upon the teacher; seeing him above your head,
Make fervent prayers to him.
By pleasing him you swiftly gain accomplishment.

21. Quando o professor apresenta um olhar irado,
Lembre-se de que a culpa é inteiramente sua.
Faça uma confissão e contenha-se.
Medite sobre o professor; vendo-o acima de sua cabeça,
Faça preces fervorosas a ele.
Ao satisfazê-lo, você rapidamente alcança a realização.
22. When you see the teacher, rise and bow to him.
When he wishes to be seated, bring to him a seat
With all the needed comforts,
And with folded hands and pleasant speech extol him.
When he leaves, stand up
And like a servant tend on him.

22. Quando você ver o professor, levante-se e faça uma reverência.
Quando ele desejar sentar-se, traga-lhe um assento
Que seja bastante confortável,
E com as mãos unidas e fala agradável, louve-o.
Quando ele sair, levante-se
E, como um servo, cuide dele.
23. Be at all times mindful, careful, vigilant,
Respectful, humble, full of awe.

In the teacher’s presence be restrained—
Just like a newly wedded bride—
In body, speech, and mind.
Be without distraction, agitation, or vain ostentation.
Respect him in a manner free from partiality,
Without a wish for fame or personal advantage,
Free from all hypocrisy and all deceit,
Without duplicity or biased exclusivity.

23. Esteja sempre atento, cuidadoso, vigilante,
Respeitoso, humilde, pleno de admiração.
Na presença do professor, contenha-se—
Assim como uma noiva recém-casada—
Em corpo, fala e mente.
Não se distraia, agite ou se exiba vaidosamente.
Respeite-o de uma maneira livre de parcialidade,
Sem o desejo de fama ou vantagem pessoal,
Livre de toda hipocrisia e engano,
Sem dubiedade ou exclusividade sectária.
24. Offer to the teacher wealth, if you possess it.
Serve him with respect and reverence
In your body, speech, and mind.
And please him with your practice,
Abandoning this life’s concerns.

24. Ofereça ao professor sua riqueza, caso a possua.
Sirva-o com respeito e reverência
Com seu corpo, fala e mente.
E agrade-o com sua prática,
Abandonando as preocupações desta vida.
25. When others denigrate your teacher,
You should stop them.
If you are unable, think only of his excellence.
Block your ears and with compassion help the slanderers.
But do not stay with them or chat with them on easy terms.

25. Quando os outros desmoralizam seu professor,
Você deve interrompê-los.
Se não puder, pense apenas na sua excepcionalidade.
Feche seus ouvidos e ajude compassivamente os difamadores.
Mas não permaneça com eles, nem converse de modo indulgente.
26. To act like this brings benefit in all your future lives.
You will encounter holy beings and hear the supreme Dharma.
Grounds and paths of realization,

The power of dhāraṇī48 and of concentration—
All this wealth of excellence will be completely yours,
And to beings you will bring a feast of happiness and peace.

26. Comportar-se dessa forma traz benefícios para todas as suas vidas futuras.
Você encontrará seres sagrados e ouvirá o supremo Darma.
Os fundamentos e os caminhos da realização,
O poder do dhāraṇī36 e da concentração —
Toda essa riqueza por excelência será sua completamente,
E você trará para os seres um banquete de felicidade e paz.
27. Keep good company with sublime masters;
Evil, sinful teachers, utterly avoid.
They are without the qualities explained above
And are disordered in their vows and their samaya.
Their faults are numerous and grave.
Small they are in love, compassion, wisdom, erudition,
Great in lazy indolence, in ignorance and pride,
In petulance and spite.
Their defilements, all five poisons, are extremely rough.
Their care is only for this present life;
Concern for future lives they cast away.
This tribe of charlatans may seem to teach the Dharma,
And yet it is not so.
Such teachers are like heaps of refuse.
Even if they have great followings,
Keep far away from them.
Their faithful followers they lead
On false paths to the lower realms.
If you desire the path to freedom,
Never count on them.

27. Mantenha-se na boa companhia dos mestres sublimes;
E evite completamente os professores nefastos e enganadores.
Eles não possuem as qualidades explicadas acima.
E estão em desacordo com seus votos e seu samaya.
Suas falhas são numerosas e graves.
São simplórios em amorosidade, compaixão, sabedoria, erudição,
Mas grandiosos em preguiça, ignorância e orgulho,
Dhāraṇī é o poder da retenção, ou seja, da memória retentora. É a lembrança infindável das palavras e do significado dos
ensinamentos. Como é dito no " Realização Perfeita do Susitikara Tantra":
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O poder da memória ou dhāraṇī é, portanto, de três tipos:
Palavras e significado, e os dois juntos.
Chama-se dhāraṇī porque ele as sustenta perfeitamente
E por protegê-las contra o enfraquecimento.
Veja também a nota 124.

Petulância e rancor.
Suas impurezas, todos os cinco venenos, são extremamente grosseiras.
Eles se preocupam apenas com esta vida presente;
E abandonam a preocupação com as vidas futuras.
Essa cambada de charlatões aparentemente ensina Darma,
No entanto, isso não acontece.
Tais professores são como uma pilha de escombros.
Mesmo que tenham muitos seguidores,
Fique longe deles.
Eles lideram seus fiéis seguidores
Por falsos caminhos até os reinos inferiores.
Se você deseja o caminho para a liberação,
Nunca conte com eles.
28. Links with evil friends should also be forsaken
As long as you stay in their company,
To that extent your dark side will develop
And your virtue will diminish.
Defilements will fall down on you like rain.
Bad friends destroy your happy destinies
And are a stairway down to lower realms.
Holy beings they slander; they are enemies of virtue.
Evil beings they praise, and darkness is their friend.
They praise the wicked ways of those who are like them.
At all times do they draw you onto paths to lower destinies.
With eyes of wisdom you should cast them far away.

28. Os vínculos com amigos nocivos também devem ser abandonados
Na medida em que você permanecer na companhia deles,
Na mesma medida, seu lado negativo se desenvolverá
E as virtudes diminuirão.
As impurezas cairão sobre você como chuva.
Amigos ruins destroem seus destinos afortunados
E são uma escada que desce até os reinos inferiores.
Eles difamam os seres sagrados; são inimigos da virtude.
Eles veneram os seres nefastos, e a escuridão é sua amiga.
Eles exaltam os modos perversos daqueles que são como eles.
A todo momento, eles arrastam-o para os caminhos dos destinos inferiores.
Com os olhos de sabedoria, fique bem longe deles.
29. By avoiding evil teachers and bad company,
You will gain good qualities
And will be happy in this life and those to come.
Your virtue will increase and you will tread
The profound path of liberation.

Evil beings you will never see
But only your protectors:
Blissful buddhas and their retinue of bodhisattva children,
Who hold you in their minds and bless you.
You will have a happy death and go to higher realms.
All these and other qualities
Beyond imagining you will possess.

29. Ao evitar professores nocivos e péssimas companhias,
Você obterá boas qualidades
E será feliz nesta vida e nas futuras.
Suas virtudes aumentarão e você trilhará
O profundo caminho para a liberação.
Você nunca verá seres nocivos,
Mas somente seus protetores:
Os budas bem-aventurados e seu séquito de filhos bodisatvas,
Aqueles que mantêm você em suas mentes e o abençoam.
Terá uma morte tranquila e irá para os reinos superiores.
Você possuirá todas essas e outras qualidades,
Além da imaginação.
30. Always keep the company of good and virtuous friends,
For thanks to them your virtue will increase;
Your sins and your defilements will diminish,
And your faults will disappear.
You will pass beyond saṃsāra
And gain high birth and final goodness.
This life will pass in happiness;
Your later lives will bear good fruit.
All your actions will be wholesome;
You will be the guide of gods and humankind.

30. Mantenha-se sempre na companhia de amigos bons e virtuosos,
Pois graças a eles, sua virtude aumentará;
Seus defeitos e suas impurezas diminuirão,
E suas falhas desaparecerão.
Você irá para além do saṃsāra
E obterá um nascimento elevado e a bondade definitiva.
Esta vida transcorrerá com felicidade;
E suas vidas futuras darão bons frutos.
Todas as suas ações serão benéficas;
Você será o guia dos deuses e dos seres humanos.
31. By keeping company with spiritual masters and good friends,
You will increase in virtue and have joy as the result.
In saṃsāra you will have no fear

And gain unbounded benefit and bliss.
You will achieve the endless riches
Of the twofold goal of beings.
These friends and masters are the emanations
Of the buddhas, our enlightened guides,
Appearing in this age of decadence.
Therefore, till the essence of enlightenment is gained,
Rely on holy beings.

31. Ao conviver com mestres espirituais e bons amigos,
Sua virtude aumentará e terá como resultado a alegria.
No saṃsāra, você não terá medo
E obterá benefícios e felicidade irrestritos.
Você alcançará as riquezas infindáveis
Do objetivo duplo dos seres.
Esses mestres e amigos são as emanações
Dos budas, nossos guias iluminados,
Aparecendo nesta era degenerada.
Portanto, até que a essência da iluminação seja conquistada,
Conte com os seres sagrados.
32. Doing this, you will perceive impartially
All things as pure.
You will have perfect love, compassion, bodhichitta.
Your spiritual experience and your realization
Will develop more and more.
Your work for beings will be boundless;
Your aspirations will be all fulfilled
In accordance with the Dharma.

32. Ao fazer isso, você perceberá de forma imparcial
Todas as coisas como puras.
Você terá amor, compaixão, bodichita perfeitos.
Sua experiência espiritual e sua realização
Irão se desenvolver mais e mais.
Suas atividades em prol dos seres serão ilimitadas;
Todas as suas aspirações serão concretizadas
De acordo com o Darma.
33. How then should you meditate upon your teacher?
How should you address your prayers to him?
At all times to fulfill the two accumulations
And to remove your obscurations,
Meditate by day on your root teacher up above your head
And meditate on him by night within your heart,
Never parted from your yidam and the ḍākinī.
He is adorned with all the major

And the minor marks of buddhahood,
Surrounded by the masters of the lineage,
The ḍākas and the ḍākinīs.
In your mind make offerings to him
And pray for the attainment of your goal.

33. Como você deveria então meditar sobre seu professor?
Como deve direcionar suas preces a ele?
A qualquer momento para completar as duas acumulações
E para remover seus obscurecimentos,
Medite diariamente sobre seu professor raiz acima de sua cabeça
E, à noite, medite nele dentro de seu coração,
Jamais separado de seu yidam e da ḍākinī.
Ele está adornado com todas as marcas
Maiores e menores do estado búdico,
Circundado pelos mestres da linhagem,
E os ḍākas e as ḍākinīs.
Na sua mente, faça oferendas para ele
E reze para que seu objetivo seja alcançado.
34. Pronounce the syllable om
Before the Sanskrit version of your teacher’s name
With, afterward, the syllables ah and hung.
Then pronounce the syllables befitting the desired activity.49

34. Pronuncie a sílaba OM
Antes da versão em sânscrito do nome do seu professor
Após isso, as sílabas AH e HUNG.
Em seguida, recite as sílabas adequadas para a atividade desejada.37
35. If you wish to purge all illnesses,
All evil spirits, sins and obscurations,
Your visualization should be white
And shining with white rays of light,
Whereby adversity is pacified
And the accomplishment achieved.
If you wish to undertake the action of increasing
Life or reputation, property, and so forth,
Visualize rays of yellow light that cause
A rain of all that you desire.
"Como as três sílabas om ah hung são primordialmente e naturalmente as essências do corpo, da fala e da mente de todos os budas,
é preciso recitá-las sem distração. Devemos traduzir o nome de nosso professor para o sânscrito, se soubermos como". Caso contrário,
devemos deixar o nome do professor como é e acrescentar a ele a fórmula para a atividade desejada. No caso da atividade pacífica,
deveria ser shantim kuruyé svaha; para a atividade incrementadora, pushtim kuruyé svaha; para a atividade magnetizadora vasham
kuruyé svaha, e para a atividade irada maraya p'et. Por exemplo, podemos recitar: om vajra guru padma sambhava ah hung karma
pushtim kuruyé svaha. A prática externa da atividade pacífica, a prática interna da atividade semi pacífica e semi irada e a prática
secreta da atividade irada correspondem aos três estados de nirmāṇakāya, saṃbhogakāya, e dharmakāya respectivamente". [AC 409:
2-5]
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For the act of magnetizing that attracts and gathers,
The rays of light are red and visualized with hooks.
For ferocious action that destroys
All evil forces, obstacles, and all the rest,
See everything as dark blue,
Emanating weapons and a wheel of fire
Endowed with spokes a-thousandfold,
Destroying all adversity.

35. Se você deseja expurgar todas as doenças,

Todos os espíritos demoníacos, delitos e obscurecimentos,
Sua visualização deve ser branca
E brilhante com os raios de luz brancos,
Através da qual a adversidade é pacificada
E a realização é alcançada.
Se você deseja executar a ação para incrementar
A vida ou reputação, sua propriedade, e assim por diante,
Visualize raios de luz amarela que produzem
Uma chuva de tudo o que você deseja.
Para a ação magnetizadora que atrai e reúne,
Os raios de luz são vermelhos e visualizados como ganchos.
Para a ação irada que destrói
Todas as forças negativas, obstáculos, e todo o resto,
Veja tudo como azul escuro,
Emanando armas e uma roda de fogo
Dotada com mais de mil raios,
Destruindo todas as adversidades.
36. A thousand billion universes
Quake and tremble, shake and throb
To the recited mantra’s sound.
Perform activities as when you implement
The supreme generation stage.
At the end, dissolve the visualization step by step,
And relax just for a moment in the state of emptiness.
Then dedicate this virtue to enlightenment.
According to each one of these activities,
Indications of accomplishment appear.
Such is the profound path, ocean of great bliss.

36. Mil bilhões de universos
Tremem e estremecem, sacodem e balançam
Ao som do mantra recitado.
Execute as atividades do mesmo modo quando pratica
O supremo estágio da geração.
Ao final, passo a passo dissolva a visualização,

E relaxe apenas por um momento no estado de vacuidade.
Depois dedique essa virtude à iluminação.
De acordo com cada uma destas atividades,
Aparecem indicações de realização.
Esse é um caminho profundo, um oceano de grande bem-aventurança.
37. Especially for the action of outwitting death and illness,
Obstacles, and all demonic forces,
Visualize your teacher in the space before you,
Seated on a lotus plant surmounted by a mighty throne
Upheld by fearless lions.
Radiantly he smiles, not separate from the buddhas,
Surrounded by the teachers of his lineage,
And bodhisattvas and ḍākinīs.
Below him are the guests of your compassion,
Beings of the six realms to whom you owe a karmic debt.
They are the beings in saṃsāra:
Your fathers and your mothers, past, present, and to come.

37. Especialmente para a ação que supera a morte e a doença,
Obstáculos, e todas as forças demoníacas,
Visualize seu professor no espaço à sua frente,
Sentado em um lótus sobre um grande trono
Sustentado por leões destemidos.
Ele está sorrindo de forma radiante, inseparável dos budas,
E cercado pelos professores de sua linhagem,
E bodisatvas e ḍākinīs.
Abaixo dele estão os convidados de sua compaixão,
Seres dos seis reinos com os quais você tem uma dívida cármica.
Eles são os seres no saṃsāra:
Seus pais e suas mães, do passado, do presente e do futuro.
38. Your mind appearing as the letter hung
Emerges from the summit of your head.
It takes a ḍāka’s form who brandishes
A skull cup and a knife that’s razor-sharp.
He cuts around your brow,
Removes the upper section of your skull,
Which then he places on a hearth made of three other skulls.
He fills the skull cup with your body:
Bones and flesh and blood.
A nectar rain falls down,
And from below the flames blaze up.
Equal in dimensions to a thousand billion worlds,
The skull cup brims with nectar.

38. Sua mente surge como a sílaba HUNG

Emergindo do topo de sua cabeça.
Ela adquire a forma de um ḍāka que ostenta
Uma copa de crânio e uma faca bem afiada.
Ele corta acima das sobrancelhas,
E remove a parte superior do seu crânio,
Que depois coloca em uma fogueira feita de outros três crânios.
Ele enche a copa de crânio com seu corpo:
Ossos, carne e sangue.
Uma chuva de néctar cai,
E abaixo as chamas se agitam.
Da mesma dimensão que mil bilhões de mundos,
A copa de crânio transborda com néctar.
39. Imagine then that from your mind there emanates
A countless host of ḍākas who all together at the same time
Distribute the nectar from the skull.
The “nirvanic guests” are pleased,
And, completing your accumulations,
You attain accomplishment.
The “samsaric guests” are also satisfied:
Your debts to them that have accrued
From time without beginning are discharged.
Especially, all harmful demons are appeased,
And all the troubles they provoke are pacified.
Think that they are all content,
That rays of light shine from the guests
And, touching you, remove all evil forces,
Obstacles, and illnesses
And ransom you from death.
Consider that accomplishment is gained.

39. Imagine então que emana da sua mente
Uma incontável quantidade de ḍākas que todos juntos, ao mesmo tempo,
Distribuem o néctar a partir do crânio.
Os "convidados nirvânicos" estão satisfeitos,
E, concluindo suas acumulações,
Você alcança a realização.
Os "convidados samsáricos" também estão satisfeitos:
Suas dívidas acumuladas com eles
Desde um tempo sem princípio são saldadas.
Especialmente, todos os demônios perniciosos são apaziguados,
E todos os problemas que eles provocam são pacificados.
Imagine que todos eles estejam satisfeitos,
Que brilham raios de luz dos convidados
E, tocando você, removem todas as forças negativas,

Obstáculos e doenças,
E resgatam-no da morte.
Considere que a realização é alcançada.
40. Knowing then that all is empty,
That all is but your state of mind;
And knowing that your mind is empty too,
Remain within the dharmadhātu
In the state of even meditation.
Then make the dedication
Knowing everything to be illusory.

40. Sabendo então que tudo é vazio,
Que tudo não é senão seu estado mental;
E sabendo que sua mente também é vazia,
Permaneça no dharmadhātu
Num estado meditativo estável.
Em seguida, faça a dedicação
Sabendo que tudo é ilusório.
41. By this means all adversity is pacified
And the two great accumulations are perfected.
The two kinds of obscuration are both purified.
Measureless will be the blessings you receive,
And realization will take birth within your mind.
No longer clinging to your “self,”
You will strongly wish to leave saṃsāra.
You will live from day to day, quite free from cares.
Your wishes will come true, and all existence
Will arise as your own teacher.
There will be no pain at your life’s end;
The luminosity arising at the time of death
Will be accomplished,
Or you will come to freedom in the intermediate state.
The twofold goal you will achieve and every excellence.
For all these reasons therefore,
Strongly meditate upon your teacher.

41. Por este meio, toda adversidade é pacificada.
E as duas grandes acumulações são aperfeiçoadas.
Os dois tipos de obscurecimentos são purificados.
As bênçãos que você receberá serão incomensuráveis,
E a realização brotará dentro de sua mente.
Sem se apegar mais ao seu "eu",
Você desejará fortemente abandonar o saṃsāra.
Você vivenciará o dia-a-dia completamente livre de preocupações.
Seus desejos se tornarão realidade, e toda a existência

Surgirá como seu próprio professor.
Não haverá qualquer desconforto no final da sua vida;
A luminosidade que surge no momento da morte
Será realizada,
Ou alcançará a liberdade no estado intermediário.
Você realizará o duplo objetivo e a toda excelência.
Portanto, por todas essas razões,
Medite vigorosamente em seu professor.
42. “It is better,” it is said,
“To meditate upon a teacher for a single instant
Than to undertake the generation stage for an entire kalpa.”
The basis of all glorious spiritual wealth,
Your teacher is replete with sublime qualities:
Massing clouds of benefit and bliss
Whence perfect nectar rains down on the triple world.
If this is what you want, rely upon a master
Who is faithful and compassionate.

42. "É melhor", diz-se,
"Meditar sobre o professor por um único instante
do que praticar o estágio da geração durante todo um kalpa".
O seu professor está repleto de qualidades sublimes,
Ele é a base para toda a gloriosa riqueza espiritual:
Nuvens massivas de benefício e bem-aventurança
De onde cai o néctar perfeito sobre o mundo triplo.
Se isso é o que você quer, conte com um mestre
Que é confiável e compassivo.
43. To pacify the torment of your mind’s defilement,
To which you have grown used from time without beginning,
Be like Sudhana and Sadāprarudita: seek the Dharma!50
Banish all fatigue! Rely upon a spiritual master!

43. Para pacificar os tormentos das impurezas da sua mente,
Com as quais você se familiarizou desde o tempo sem princípio,
Seja como Sudhana e Sadāprarudita: procure o Darma!38
Abandone qualquer cansaço! Confie em um mestre espiritual!
44. May this profitable music of the thousand strings
Of Indra’s harp drop down like nectar on the ears
Of fortunate beings awearied by their wrong and wayward paths.
May their minds today find rest.

38

Veja Patrul Rinpoche, pp. 153-57, para a história de Sadāprarudita.

44. Que esta proveitosa melodia da harpa de mil cordas de Indra,
Caia como néctar nos ouvidos
Dos seres afortunados, esgotados por seus caminhos equivocados e traiçoeiros.
Que suas mentes encontrem hoje o repouso.

6. Refúgio
1. Relying thus upon a spiritual master,
Train by stages on the path of liberation.
Refuge is the sure foundation of all paths.
Beings of small scope dread the lower states;
The two of medium scope are frightened by existence in saṃsāra;
While those of great scope see saṃsāra’s pain in all its aspects
And cannot bear that other beings suffer.
What they fear is their own peace and happiness.
They thus embark upon the Great Way of the Buddha’s heirs.
And so there are three kinds of being who take refuge;
There are three approaches: ordinary, supreme, and unsurpassed.

1. Confiando dessa maneira num mestre espiritual,
Treine por estágios no caminho da liberação.
O refúgio é a base segura de todos os caminhos.
Seres de pequeno escopo temem os estados inferiores;
Os dois de médio escopo são atormentados pela existência no saṃsāra;
Enquanto que os de grande escopo enxergam todos aspectos das aflições no saṃsāra
E não podem suportar o sofrimento dos outros seres.
O que temem é sua própria paz e felicidade.
Eles embarcam no Grande Caminho dos herdeiros do Buda.
Assim, existem três tipos de seres que tomam refúgio;
E há três abordagens: comum, suprema, e insuperável.
2. The length of time that beings go for refuge
Depends upon their attitude. Those of small capacity
Take refuge till they gain the fruit of happiness in their next life.
The two of middle scope take refuge in the immediate term
For their present life and ultimately till they gain
The fruit of the śrāvaka and pratyekabuddha paths.
Those of supreme scope take refuge permanently
Until they gain enlightenment,
Until they gain primordial wisdom,
Measureless and inconceivable.

2. A duração do tempo em que os seres buscam refúgio
Depende das suas atitudes. Aqueles de menor capacidade
Tomam refúgio até obterem o fruto da felicidade para sua próxima vida.
Os dois de médio escopo imediatamente tomam refúgio
Na sua vida atual e, em última análise, até obterem
O resultado dos caminhos śrāvaka e pratyekabuddha.
Aqueles de escopo supremo tomam refúgio permanentemente
Até alcançarem a iluminação,
Até atingirem a sabedoria primordial,

Incomensurável e inconcebível.
3. There are two kinds of refuge.
First, the common, causal refuge,
Then uncommon or resultant refuge.
They are pledges that respectively relate
To cause and fruit.
They are so defined according to the difference
That distinguishes the causal vehicle
(Which sees the fruit as something in the future),
From the Vajrayāna, where the fruit is gained immediately,
Within the present moment—
For one’s mind itself is the result.
The “resultant refuge” spoken of
Within the causal vehicle of exposition
Resembles that of Vajrayāna
Only in its name. For it is part of causal refuge.51

3. Existem dois tipos de refúgio.
Primeiro, o refúgio comum, causal,
E então o refúgio incomum ou resultante.
São compromissos que se relacionam, respectivamente,
À causa e ao resultado.
Eles são definidos de acordo com a diferença
Que distingue o veículo causal
(Que enxerga o resultado como algo no futuro),
Do Vajrayāna, onde o fruto é obtido imediatamente,
No momento presente —
Pois a sua própria mente é o resultado.
O “refúgio resultante” sobre o qual se fala
No âmbito do veículo causal expositivo
Assemelha-se ao Vajrayāna
Apenas em seu nome. Pois é parte do refúgio causal.39
4. The object of the causal refuge is the Triple Gem.
The Buddha is the supreme nirmāṇakāya
Adorned with all the major and the minor marks.
The Dharma is twofold.
First of all, the spotless Dharma of transmission
Is the teachings of the different vehicles of sūtra and of tantra
And the sacred scriptures that appear in written form.

4. O objeto do refúgio causal é as Três Joias.
O Buda é o nirmāṇakāya supremo,
Adornado com todas as marcas maiores e menores.
O Darma é dividido em dois.
39

Veja parte 2, “Refúgio,” pp. 243–252.

Em primeiro lugar, o Darma imaculado da transmissão
É o ensinamento dos diferentes veículos do sūtra e do tantra
E as escrituras sagradas que aparecem na forma escrita.
5. The scriptures of the sūtras have twelve branches:
The sūtras, the poetic summaries,
Predictions, and didactic verse,
Discourses delivered with a special purpose,
Life stories, and histories,
Specific declarations, lengthy expositions,
Tales of Buddha’s previous lives,
And topics of specific knowledge,
Together with profound unprecedented teachings.

5. As escrituras dos sūtras possuem doze ramos:
Os sūtras, os compêndios poéticos,
Previsões, versos didáticos,
Discursos transmitidos com objetivos especiais,
Biografias, histórias,
Declarações específicas, exposições extensas,
Contos das vidas prévias do Buda,
E temas de conhecimento específico,
Juntamente com os ensinamentos profundos inusitados.
6. Grouped within the tantras
Are the tantras of austerity: Kriyā, Caryā, Yoga.
Then there are the father, mother, nondual tantras,
Which relate to skillful methods, to wisdom,
And to their inseparability—
These three great yogas are the inner tantras.
All these teachings and their scriptures
Are the Dharma of transmission.

6. Agrupados no âmbito dos tantras
Estão os tantras de austeridade: Kriyā, Caryā, Yoga.
Então há os tantras pai, mãe e não-dual,
Que se relacionam com os meios hábeis, sabedoria,
E a sua inseparatividade —
Essas três iogas excelentes são os tantras internos.
Todos esses ensinamentos e suas escrituras
São o Darma da transmissão.
7. The Dharma of realization comprises grounds and paths,
The generation and perfection stages,
The power of dhāraṇī,
And the concentrations with the essence of primordial wisdom.
Boundless are the ways of skillful means
That have the nature of compassion.

7. O Darma da realização abrange bases e caminhos,
Os estágios da geração e da perfeição,
O poder do dhāraṇī,
E as concentrações com a essência da sabedoria primordial.
Os caminhos dos meios hábeis são ilimitados
E têm a natureza da compaixão.
8. Perfect Joy, the Immaculate, the Luminous,
The Radiant, the Hard to Keep, the Clearly Manifest,
The Far Progressed, and the Immovable,
The Perfect Intellect, and Cloud of Dharma:
These are the ten grounds belonging to the path of learning.
Universal Light, the eleventh,
Is the ground of the nirmāṇakāya
Mentioned in the causal vehicle.
In the Vajrayāna, many presentations of the grounds—
Twelve or more—are posited,
According to the way their qualities are classified.52

8. Alegria Perfeita, Imaculado, Luminoso,
Radiante, Difícil de Manter, Claramente Manifesto,
Que Progrediu Longamente, Imóvel,
O Perfeito Intelecto, Nuvem do Darma:
Essas são as dez terras [bhumis] pertencentes ao caminho do aprendizado.
A Luz Universal, a décima primeira,
É a base do nirmāṇakāya
Mencionada no veículo causal.
No Vajrayāna, muitas apresentações das bases —
Doze ou mais — são postuladas,
De acordo com a classificação das suas qualidades.40
9. The sacred Dharma, deep domain of mind,
A sun of flawless light,
Is the five paths: accumulation, joining,
Seeing, meditation, no more learning;
And the generation and perfection stages and the rest.

9. O Darma sagrado, o âmbito profundo da mente,
Um sol de luz perfeita,
São os cinco caminhos: acumulação, união,
Visão, meditação, não mais aprender;
E os estágios da geração e perfeição, e o restante.
Em diferentes tantras são apresentados diversos sistemas do Vajrayāna . De modo geral, no entanto, fala-se em treze terras. Ou seja,
acima das dez terras do sūtra, há uma décima primeira terra da Luz Universal, uma décima segunda terra chamada Lotus Livre de
Todo Desejo, e uma décima terceira terra do Detentor do Vajra, conhecida também como a Grande Roda das Coleções de Sílabas.
Ver TPQ [Treasury of Precious Qualities], Livro 1, p. 229.
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10. Śrāvakas, pratyekabuddhas, grouped in their four pairs,53
And bodhisattvas who reside upon the grounds
Constitute the outer Saṅgha.
The ḍākas and ḍākinīs and the adepts of the Secret Mantra54
Are said to be the inner Saṅgha.

10. Śrāvakas, pratyekabuddhas, agrupados em quatro pares,41
E bodisatvas, que residem sobre as terras
Constituem a Saṅgha externa.
Diz-se que os ḍākas e ḍākinīs e os adeptos do Mantra Secreto42
São a Saṅgha interna.
11. These then are the objects of your concentration:
Visualize them in the sky before you.
Especially consider that your teacher
Is a buddha and thus the chief of refuges.
Make offerings to them: material, mental, secret.
Then in company with every being,
Join your palms respectfully and say:
“In my Teacher, in the Buddha, Dharma, and the Saṅgha,
I take refuge for the sake of others till enlightenment is gained.”
Repeat this many times and from the bottom of your heart.

11. Então esses são os objetos de sua concentração:
Visualize-os no espaço à sua frente.
Considere especialmente que seu professor
É um buda e, portanto, o principal dos refúgios.
Faça-lhes oferendas: material, mental e secreta.
Assim, acompanhado de todos os seres,
Levando em conta os dois estágios de "candidato para" e "aceitando o resultado" associados a qualquer nível em particular, quatro
pares de śrāvakas e pratyekabuddhas podem ser distinguidos. Os quatro tipos são os seguintes: o "entrando na corrente" (rgyun du
zhugs), o "um retorno apenas" (lan gcig phyir 'ong ba), o "sem retorno" (phyir mi 'ong ba), e o arhat (dgra bcom pa). Para uma
descrição detalhada, ver TPQ, Livro 1, p. 230.
42
"Os adeptos do Mantra Secreto são os vidyādharas (rig 'dzin, "detentores da lucidez ou da consciência"). Existem quatro tipos de
vidyādhara: (1) vidyādharas com um corpo cármico (rnam smin rig 'dzin); (2) vidyādharas com poder sobre a vida (tshe dbang rig
'dzin); (3) vidyādharas mahāmudrā (phyag rgya chen po'i rig 'dzin); e (4) vidyādharas espontaneamente realizados (lhun grub rig
'dzin). Vidyādharas com um corpo cármico praticam os estágios da geração e perfeição nos caminhos da acumulação e da união e,
embora seus corpos permaneçam comuns, suas mentes realizam a deidade.... Se morrerem antes de obter o nível supremo mundano
(chos mchog) do caminho da união, realizarão o mahāmudrā no bardo. Pois seus corpos foram descartados e suas mentes tornaram-se
deidades....
"Vidyādharas com poder sobre a vida alcançaram o limite do nível mundano supremo; possuindo corpos que agora são
indestrutíveis, eles estão além do nascimento e da morte, e suas mentes realizam o caminho da visão....
"Vidyādharas mahāmudrā residem nas nove terras do caminho da meditação, da segunda à décima". Seus corpos se apresentam no
aspecto de maṇḍalas [ou seja, das deidades], e suas mentes são purificadas das máculas relacionadas com as nove terras. Eles
desfrutam da sabedoria primordial não conceitual....
"Vidyādharas espontaneamente realizado corresponde a condição do estado búdico.... Alguns mestres afirmam que o estado de
vidyādhara mahāmudrā corresponde às sete primeiras terras, enquanto que o do vidyādhara espontaneamente realizado corresponde
às três terras puras da realização (da oitava à décima). Esta visão, entretanto, parece estar incorreta porque os quatro tipos de
vidyādharas progridem e estão contidos dentro de todo o caminho desde o nível dos iniciantes até o estado búdico". [AC 460: 1-463:
2]
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Una as palmas de suas mãos respeitosamente e diga:
“No meu Professor, no Buda, no Darma e na Saṅga,
Tomo refúgio em benefício dos outros, até que a iluminação seja obtida”.
Do fundo do seu coração, repita isso muitas vezes .
12. The refuge objects show their pleasure, radiating light,
Which purifies the veils obscuring the three doors
Of others and yourself.
Thus consider that accomplishment is gained.
By this means the gathering of merit is achieved;
The rūpakāya is accomplished.

12. Os objetos de refúgio demonstram seu deleite irradiando luz,
Que purifica os véus que obscurecem as três portas
Dos outros e as suas.
Assim, considere que a realização foi obtida.
Por esse meio, a acumulação de mérito é alcançada;
E o rūpakāya é realizado.
13. The final and resultant refuge is the dharmakāya.
It is the essence of the Buddha, Dharma, and Assembly;
It is the ultimate divinity, the luminosity of your own mind
Free from all conceptual construction.

13. O refúgio definitivo e resultante é o dharmakāya.
É a essência do Buda, do Darma e da Assembleia;
É a deidade final, a luminosidade da sua própria mente
Livre de qualquer construção conceitual.
14. The way to take this refuge is as follows:
After taking causal refuge,
Consider everything to be your mind.
In truth the one who thus takes refuge
And the refuge taken are not two.
Rest in meditative evenness within this state of nonduality.
If you think the object of your refuge and your mind
Are separate, then your refuge is not ultimate.
Resultant refuge is beyond all hope and expectation.

14. A maneira de tomar refúgio é a seguinte:
Após tomar o refúgio causal,
Considere tudo como sendo a sua própria mente.
Na verdade, aquele que toma refúgio
E o refúgio em si não são diferentes.
Repouse em equilíbrio meditativo dentro desse estado de não-dualidade.
Se você pensa que o objeto do seu refúgio e a sua mente
São separados, então seu refúgio não é absoluto.

O refúgio resultante está além de toda esperança e expectativa.
15. Thus the gathering of wisdom is perfected;
Thus the dharmakāya is achieved.
Subsequently see all things as dream visions and illusions.
Then dedicate your merit.

15. Assim, a acumulação de sabedoria é aperfeiçoada;
Desse modo o dharmakāya é alcançado.
Subsequentemente, veja todas as coisas como sendo visões de sonhos e ilusões.
Então, dedique seu mérito.
16. Each kind of refuge has its precepts.
In the case of causal refuge,
At the cost of life or realm, or for sake of some reward,
You must not forsake the teacher and the Triple Gem.
When you have taken refuge in a teacher,
You must not deceive him, worthy as he is of reverence.
Holy beings should be neither criticized nor denigrated.
Taking refuge in the Buddha,
You should not worship worldly gods.
Taking refuge in the Dharma,
You should do no harm to living beings
Taking refuge in the Saṅgha,
You should not consort with those of extreme views.
And with devotion you should also venerate
The forms that represent your teacher,
The images of Buddha, Dharma, Saṅgha,
Calling them to mind by day and night,
At all times taking refuge.

16. Cada tipo de refúgio tem seus preceitos.
No caso do refúgio causal,
Às custas da sua vida ou reino, ou por causa de alguma recompensa,
Você não deve abandonar seu professor e as Três Joias.
Quando tiver tomado refúgio em um professor,
Não deve enganá-lo, pois ele é digno de reverência.
Seres sagrados não devem ser criticados ou depreciados.
Ao tomar refúgio no Buda,
Você não deve venerar deuses mundanos.
Ao tomar refúgio no Darma,
Você não deve ferir outros seres vivos.
Ao tomar refúgio na Saṅga,
Você não deve aliar-se àqueles de visões extremas.
E, com devoção, você deve também venerar
As formas que representam seu professor,
As imagens do Buda, do Darma e da Saṅgha,

Invocando-as na sua mente dia e noite,
Tomando refúgio em todos os momentos.
17. According to the precepts of resultant refuge,
You should train at all times
In the equality of all phenomena.
You should not think in terms of good or bad,
Taking or rejecting that which is of great or lesser worth.
You should not trust your mind’s elaborations,
But cleanse them in the natural state of ultimate reality.
All should be experienced as a maṇḍala spontaneous and perfect.

17. De acordo com os preceitos do refúgio resultante,
Você deve treinar o tempo inteiro
Na igualdade de todos os fenômenos.
Você não deve pensar em termos de bom ou ruim,
Aceitando ou rejeitando aquilo que é de maior ou de menor valor.
Não deve confiar nas elaborações da sua mente,
Mas sim purificá-las no estado natural da realidade última.
Tudo deve ser experienciado como uma maṇḍala espontânea e perfeita.
18. Refuge is relinquished, in a sense,
When the time for taking it is passed,55
But it is indeed abandoned through wrong view.
Through the spoiling of the precepts
You will fall to lower states.
Therefore, rule yourself with care and mindfulness,
Adopting and rejecting as you should.

18. O refúgio é abandonado, de certa forma,
Quando o momento de tomá-lo já passou,43
Mas é realmente abandonado por meio da visão errônea.
Ao deteriorar os preceitos
Você cairá para estágios inferiores.
Portanto, conduza-se com cuidado e atenção,
Adotando e rejeitando de modo adequado.
19. All other refuges deceive.
Perceiving this, you should have faith
In Buddha, most compassionate.
Thus you will be guarded, free from fear,
In all the sequence of your lifetimes.
What greater source of benefit and happiness exists?

19. Todos os outros refúgios são enganosos.
“Quando os seres despertam na essência da iluminação, o tempo para se refugiar, conforme estipulado no ritual de tomar o voto, já
passou. Assim, em um sentido puramente nominal, o voto é abandonado. Por outro lado, é verdadeiramente abandonado quando,
por meio de visões errôneas, as Três Jóias são rejeitadas, ou quando os votos de refúgio são devolvidos porque somos incapazes de
praticar seus preceitos”. [AC 471: 3–4]
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Ao perceber isso, deve ter fé
No Buda, o mais compassivo.
Assim, você estará resguardado, livre do medo,
Em todas as sequências das suas vidas.
Existe fonte de maior benefício e felicidade?
20. Within the ground of pure, devoted mind,
Well sprinkled with the rain of merit and of wisdom,
The shoots will prosper of the pure expanse of ultimate reality56
And ripen as the perfect crop of buddhahood.

20. Dentro da base da mente pura e devotada,
Bem irrigada com a chuva do mérito e da sabedoria,
Os brotos prosperarão a partir da expansão pura da realidade última44
E amadurecerão como a colheita perfeita do estado búdico.
21. Those who, having taken refuge,
Have the virtuous ways of Dharma
Are replete with moral conscience and respect for others.
They are circumspect and mindful, with a host of other qualities.
Accompanied by clouds of dhāraṇī,57
The sun of wisdom rises in their minds.
Even in their dreams, they see the objects of their refuge
And never part from them.
They remember their past lives
And are of a good family adorned with wealth.

21. Aqueles que, tendo tomado refúgio,
Seguem os caminhos virtuosos do Darma
Estão repletos de moralidade e respeito pelos outros.
São prudentes e atentos, com uma série de outras qualidades.
Acompanhados pelas nuvens de dhāraṇī,45
O sol da sabedoria resplandece em suas mentes.
Até mesmo em sonhos, eles vêem os objetos de seus refúgios
E nunca se separam deles.
Eles se lembram de suas vidas passadas
E são de uma boa família agraciada com a prosperidade.
22. All beings take delight in them; they gain the twofold goal.
And they themselves at last become the refuge of all beings.
Of everyone they are the friends and helpers,
Holders of the riches of the triple kāya.

22. Todos os seres ficam deleitados com eles; obtêm o duplo objetivo.
Ou seja, chos khams dge ba (sânsc. śubhadharmadhātu). A expansão pura da realidade última é ainda outro nome para o potencial
búdico ou tathagatagarbha. A palavra tibetana dge ba tem várias acepções possíveis. Aqui é traduzido como “pureza”, de acordo com
o significado do sânscrito śubha.
45
Veja notas 48 e 124.
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E eles mesmos finalmente tornam-se o refúgio de todos os seres.
São amigos e auxiliam a todos,
São detentores das riquezas dos três kāyas.
23. If the excellence of taking refuge were to have a form,
It would far exceed the confines of the sky.
Unbounded are its merits.
Taking refuge is the ground and base of every good.
Who among the wise would not rely on it?

23. Se a excelência em tomar refúgio tivesse uma forma,
Ela excederia, de longe, os limites do céu.
Seus méritos são irrestritos.
Tomar refúgio é o fundamento e a base de tudo que é positivo.
Quem dentre os sábios não confiaria nele?
24. Refuge is the friend
Of all who leave behind their faults and journey on to peace.
Bow down your head with faith a hundredfold
And go for refuge to the supreme guides
Who in the three worlds are a field of merit,
Are wish-fulfilling trees
And sources of both benefit and happiness.

24. O refúgio é o amigo
De todos aqueles que deixam para trás suas falhas e viajam rumo à paz.
Faça uma reverência com uma fé multiplicada por cem vezes
E refugie-se nos guias supremos
Que, nos três mundos, são um campo de mérito,
São árvores que realizam desejos
E fontes de benefício e felicidade.
25. Through this proclamation
Of the supreme and greatly blissful qualities of refuge,
May every being properly assume
The conduct of sublime and holy ones.
Exhausted through relying
Upon evil objects, vile and false,
May their minds today find rest.

25. Por meio desta proclamação
Das supremas e excelentes qualidade abençoadas do refúgio,
Que cada ser possa assumir adequadamente
A conduta dos seres sublimes e sagrados.
Exauridos por confiar
Em objetos negativos, vis e falsos,
Que suas mentes hoje encontrem o repouso.

7. As Quatro Atitudes Incomensuráveis
1. Those who thus have taken refuge
Spread upon the ground of love
The flowers of compassion,
Which in the cooling shade of joy
Are moistened with pure waters of impartiality.
They train their minds that through them they may be
Of benefit to wandering beings.

1. Aqueles que tomaram refúgio desta forma
Espalham sobre o solo do amor
As flores da compaixão,
Que, sob a sombra refrescante da alegria,
São umedecidas com as águas puras da imparcialidade.
Eles treinam suas mentes para que, por meio delas, possam ser
De benefício para os seres errantes.
2. If love, compassion, joy, impartiality
Are not connected with the path to liberation,
They are the four divine abidings, causes of saṃsāra.58
But if they are connected with the path that leads to peace,
They lead beyond the ocean of existence.
Thus they are the four unbounded attitudes.

2. Se amor, compaixão, alegria, e imparcialidade
Não estiverem conectadas com o caminho para a liberação,
Elas são as quatro moradas divinas, causas do saṃsāra.46
Mas, se estiverem conectadas com o caminho que leva à paz,
Elas conduzem para além do oceano da existência.
Desse modo, elas são as quatro atitudes incomensuráveis.
3. They focus on the whole infinity of beings
As well as on the ultimate condition of phenomena.
Thus they have a twofold all-embracing form:
They are both referential and nonreferential.

3. O foco delas é a completa infinidade de seres
Bem como sobre a condição definitiva dos fenômenos.
Assim, elas são de dois tipos e tudo permeiam:
São tanto referenciais quanto não-referenciais.

Estas quatro são chamadas de brahmavihāras, as quatro atitudes que causam o renascimento na forma e nos reinos da não-forma.
São deturpações das quatro atitudes ilimitadas, porque suas características são de parcialidade e apego. Ver TPQ, Livro 1, p. 241.
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4. The four divine abidings are limited in scope.
The beings they envisage are but few.
In their focus and their form they are impure
And, being partial, are the cause
Of the celestial world of Brahmā.
But the four unbounded attitudes are free of partiality:
They are directed at the state of liberation.
Let those who have compassion train in them.

4. As quatro moradas divinas tem um alcance limitado,
Elas contemplam apenas alguns seres.
Seu foco e sua forma são impuros
E, sendo parciais, são a causa
Do mundo celestial de Brahmā.
Mas as quatro atitudes incomensuráveis são livres de parcialidade:
São direcionadas para o estado de liberação.
Permita que aqueles que têm compaixão treinem essas atitudes.
5. Those who are not happy, those worn down by sorrow,
Those who have both happiness and wealth,
And those who love the close and hate the far—
Such are the respective fields
Of love and of compassion,
Of sympathetic joy, and of impartiality.
The forms of these four attitudes are thus the wish
That happiness be gained, that sorrow be removed,
That joy should not be lost,
That one should be of wholesome and impartial mind.

5. Aqueles que não são felizes, aqueles desgastados pela tristeza,
Aqueles que têm tanto felicidade quanto prosperidade,
E aqueles que amam os próximos e têm aversão aos que são distantes —
Tais são os respectivos âmbitos
Do amor e da compaixão,
Da alegria empática e da imparcialidade.
Portanto, as formas dessas quatro atitudes são a aspiração de que
A felicidade seja obtida, o sofrimento seja removido,
A alegria não seja perdida,
E que se tenha uma mente íntegra e imparcial.
6. In the meditation on them there is no fixed order.
Beginners on the other hand
Should start with training in impartiality.
Once they realize the equality of beings who are close and far,
They should proceed to meditate upon the other three.

6. Não há uma ordem fixa ao meditar sobre elas.

Iniciantes, por outro lado,
Devem começar treinando a imparcialidade.
Uma vez que eles percebam a igualdade entre seres próximos e distantes,
Devem passar a meditar sobre as outras três.
7. With all beings as its focus, the meditation’s form
Consists of this consideration:
“O mind, you are attached to father, mother, friends.
Your enemies you hate, and in this way you are defective.
Wandering in endless and beginningless saṃsāra,
As father, mother, friend, these enemies of yours
Once brought you benefit.
Will you now return their kindness with malevolence?
And these, your present friends, were once your harmful foes.
The suffering they brought to you is with you even now.
How does it then make sense to do them good in recompense?
And all the others in between
Have been both friend and enemy.
They may have helped, they may have harmed:
No point is there in hatred or attachment.”

7. Tendo todos os seres como seu foco, a forma de meditar
Consiste nessa consideração:
“Ó mente, você está apegada ao pai, à mãe, aos amigos.
Você odeia seus inimigos, e dessa forma você tem dificuldades.
Vagando no saṃsāra sem fim e sem começo,
Esses seus inimigos já lhe trouxeram benefício,
Como pai, mãe e amigo.
Você retribuirá agora sua bondade com hostilidade?
E seus amigos atuais foram outrora seus inimigos nocivos.
O sofrimento que eles trouxeram a você está presente mesmo agora.
Então como faz sentido recompensá-los?
E todos os outros
Já foram tanto amigos quanto inimigos.
Podem ter ajudado, podem ter prejudicado:
Não há nenhum sentido no ódio ou no apego.”
8. Therefore, at the outset,
Place your loved ones in the midposition of neutrality
And set aside attachment.
And for your enemies, as though they too were neutral,
Rid yourself of hatred.
Have no “near and far.”
Then eliminate your ignorance
Of regarding beings neutrally as neither good nor bad.
Train yourself in what will free you from saṃsāra:
The intention to remove impartially

The afflictions that torment all wandering beings.

8. Portanto, desde o princípio,
Coloque seus entes queridos na posição intermediária da neutralidade
E deixe de lado o apego.
E, quanto a seus inimigos, como se eles também fossem neutros,
Livre-se do ódio.
Não tenha “próximo e distante”.
Então, elimine sua ignorância
Ao considerar seres de forma neutra como nem bons nem ruins.
Treine naquilo que o libertará do saṃsāra:
A intenção imparcial de remover
As aflições que atormentam todos os seres errantes.
9. In wanting to be happy and to flee their pains,
All beings are the same.
And yet in their confusion they contrive
The causes of their suffering.
Alas! May all afflictions of unhappy beings
And all their evil tendencies subside.
May they have an evenness of mind.
May all embodied beings,
Tormented by strong craving and aversion,
Be freed from hatred and desire
And have minds for which
The near and far are equalized.
Thinking thus, first meditate upon a single being,
Then on two, then three.
Beginning with the beings of one region,
Proceed then to one continent and then all four.
Then meditate on the entire universe—
Increasing it a thousand times, then multiplied again
A second thousand times, and then a third.

9. Todos os seres são iguais
Já que desejam ser felizes e escapar de suas dores.
E, ainda assim, com suas confusões eles tramam
As causas dos seus sofrimentos.
Quanta tristeza! Que todas as aflições dos seres infelizes
E todas as suas tendências negativas diminuam.
Que eles tenham uma mente equânime.
Que todos os seres corporificados,
Atormentados por forte apego ou aversão,
Sejam liberados do ódio e do desejo
E que tenham mentes que,
Igualem quem é próximo e quem é distante.

Pensando de tal forma, primeiro medite sobre um único ser,
Então sobre dois, então três.
Começando com os seres de uma região,
Passe para um continente e então para os quatro.
Medite sobre o universo inteiro —
Aumentando-o mil vezes, e multiplicando pela segunda vez
Por mil vezes, e então pela terceira vez.
10. The sign of your success will be that self and other,
Friend and foe are equalized.
In conclusion, think that all the objects
Of this impartial attitude devoid of clinging—
All are but the mind,
And that the nature of the mind is similar to space.
Then with a mind completely free of concepts,
Rest within the ultimate condition, empty and unborn.
As a sign of your success, the realization
Of what is deep and peaceful will arise in you.
The fruit will be a mind that’s free from “near and far.”
The fundamental nature of all things
Will be spontaneously accomplished.

10. O sinal de seu sucesso será que o eu e o outro,
Amigo e inimigo se igualam.
Finalizando, pense que todos os objetos
Dessa atitude imparcial desprovida de apego —
São apenas a mente,
E que a natureza da mente é semelhante ao espaço.
Então, com uma mente completamente livre de conceitos,
Repouse no âmbito da condição definitiva, vazia e não-nascida.
Como um sinal de sucesso,
Surgirá em você a realização daquilo que é profundo e pacífico.
O resultado será uma mente que é livre do “próximo e distante”.
A natureza fundamental de todas as coisas
Será espontaneamente alcançada.
11. When thus your mind is even with regard to all,
Then just as you would wish
That your own mother meet with happiness,
Think the same for all embodied beings.
All living beings thus become the object of your love,
The form of which consists
In wanting, in the immediate term,
That beings have the happiness of gods and humankind,
And ultimately that they reach the bliss of buddhahood.
Beginning with a single being,
Train yourself to embrace all

Until the very confines of the ten directions.

11. Quando sua mente estiver equânime em relação a tudo,
Assim como você desejaria
Que sua própria mãe encontrasse a felicidade,
Pense o mesmo para todos os seres corporificados.
Portanto, todos os seres vivos tornam-se o objeto do seu amor,
Cuja forma consiste
Em querer, de modo imediato,
Que os seres tenham a felicidade dos deuses e dos seres humanos,
E que definitivamente eles atinjam a bem-aventurança do estado búdico.
Começando com um único ser,
Treine para abranger todos
Até os confins das dez direções.
12. As a sign of your proficiency,
You will have supreme and all-embracing love,
More than any mother for her only child.
Finally, great love that is beyond all clinging
Is to rest within the state
Where all are seen as equal.
It is the sign of love and emptiness united.
You will be purified by such a training,
And just the sight of you will bring delight to beings.

12. Como um sinal da sua proficiência,
Você terá um amor supremo e totalmente abrangente,
Mais do que qualquer mãe tenha por seu único filho ou filha.
Finalmente, o grandioso amor que está além de todo apego
É repousar no estado
Em que todos os seres são vistos como iguais.
É o sinal do amor e vacuidade unidos.
Você será purificado por um treinamento como esse,
E só de olharem para você os seres ficarão deleitados.
13. When you have embraced all beings with love,
Then just as in your mind you cannot bear
To contemplate the sorrows of your father or your mother,
Be likewise with the sufferings of wandering beings
And generate compassion.
Your loving parents in your former lives
Did evil deeds on your behalf,
For which they suffer heat and cold,
Hunger, thirst, and servitude and slaughter.
They founder in the great, tumultuous floods
Of birth, age, sickness, death—
Worn out by all their different sorrows.

13. Uma vez que você se envolva amorosamente com todos os seres,
Então, da mesma forma como em sua mente não consegue suportar
Ter que contemplar os sofrimentos de seu pai ou de sua mãe,
Gere compaixão
E faça a mesma coisa com os sofrimentos dos seres errantes.
Seus pais amorosos em suas vidas anteriores
Cometeram ações negativas por você,
Pelas quais eles sofrem de calor, frio,
Fome, sede, servidão e morte.
Eles se afundam nas grandiosas e tumultuadas torrentes
Do nascimento, vida, adoecimento e morte —
Desgastados por todos seus variados sofrimentos.
14. They are destitute of tamed and peaceful minds
That yearn for freedom.
They have no virtuous friends to show them the true path.
And so—alas for them—
They wander in saṃsāra endlessly.
Are you able to forsake them, you who see them thus?
Instead, think rather from the center of your heart
And from the marrow of your bones:
“My body, all that I possess,
All the virtue gathered in the triple time—
May it, in this very instant,
Banish all the pains that beings have!”

14. Eles são desprovidos de mentes treinadas e pacíficas
Que anseiam pela liberdade.
Eles não têm amigos virtuosos para mostrar-lhes o verdadeiro caminho.
E assim — que dó deles —
Perambulam interminavelmente pelo saṃsāra.
Você é capaz de abandoná-los, você que enxerga-os dessa forma?
Ao invés disso, pense a partir do centro do seu coração
E a partir do cerne dos seus ossos:
“Meu corpo, tudo que eu possuo,
Todas as virtudes reunidas nos três tempos —
Possam elas, neste mesmo instante,
Repelir todas as dores que os seres sentem!”
15. The sign of your success is said to be
The inability to bear that beings suffer.
Subsequently you should evenly remain
In a compassion free of all conceptual reference.
Of this the sign is emptiness—
Emptiness united with compassion.

The fruit of such a training is a mind that’s free of malice,
A mind that does no harm, a wholesome mind,
A mind that will accomplish primal purity itself.

15. Diz-se que o sinal do êxito da prática
É a incapacidade de ver os seres em sofrimento.
Posteriormente, você deve permanecer de maneira estável
Com uma compaixão livre de qualquer referência conceitual.
O sinal disso é a vacuidade —
Uma vacuidade inseparável da compaixão.
O resultado de tal treinamento é uma mente livre de intenções negativas,
Uma mente que não prejudica, uma mente sadia,
Uma mente que realizará a própria pureza primordial.
16. Softened by compassion, train yourself to take delight
When others find their own respective joys.
The object of your focus will be beings who are happy,
The form your attitude will take will be to think,
“What joy! These beings have no need of me
To bring them to the state of happiness!
For, best of all, they found it for themselves!
From this day till they gain enlightenment,
May they never lose their joy and comfort!”
Begin with one, then train yourself until
You have included every being.

16. Sensibilizado pela compaixão, treine-se em ficar contente
Quando os outros encontram suas próprias respectivas alegrias.
O objeto do seu foco será a felicidade dos seres,
A forma que a sua atitude tomará será a de pensar
“Que alegria! Esses seres não precisam de mim
Para lhes trazer felicidade!
Pois, o mais importante de tudo, é eles encontrarem por si mesmos!
A partir deste momento, até alcançarem a iluminação,
Que eles nunca percam sua alegria e bem-estar"!
Comece com um, depois treine até
Que você tenha incluído todos os seres.
17. The sign of your proficiency will be
That, being joyful, you will have no envious jealousy.
Later, when you concentrate on joy,
You will be free of all conceptual reference.
Naturally you will be at peace
With bliss in body, speech, and mind.
As fruit you will have joy and steady wealth.

17. O sinal da sua proficiência será que,
Por estarem alegres, você não sentirá ciúmes ou inveja.
Posteriormente, quando se concentrar na alegria,
Você estará livre de toda referência conceitual.
Estará naturalmente em paz
Com a bem-aventurança em corpo, fala e mente.
Como resultado, terá alegria e riqueza contínua.
18. Once you have grown used to them,
Begin with love and meditate upon them turn by turn.
By this means fixation on the four of them
Will, stage by stage, be halted.
If, when you meditate on love,
This causes you to cleave to everyone
As though they were your cherished friends,
This is halted by compassion
Focusing on suffering in its cause and fruit.
If compassion is deficient and fixated on an object,
Depression will be halted by nonreferential joy.
If through joy the mind is troubled,
Taking pleasure in distraction,
Meditate on great impartiality
Detached from what is near or far.
And when impartiality becomes indifference,
Meditate on love as you have done before,
And on the rest successively.
Easily, in such a way,
Stability and mastery are gained.

18. Uma vez que você já estiver familiarizado com elas,
Comece com o amor e medite sobre elas alternadamente.
Dessa forma, a fixação nas quatro [atitudes]
Irá, etapa por etapa, ser interrompida.
Se, quando você medita sobre o amor,
Isso faz com que você se apegue a todos
Como se eles fossem seus amigos queridos,
Isto é interrompido pela compaixão
Ao concentrar-se no sofrimento em sua causa e seu resultado.
Se a compaixão for imperfeita e fixada em um objeto,
O desânimo será interrompido pela alegria sem referenciais.
Se, por meio da alegria, sua mente ficar perturbada
Sentindo prazer na distração,
Medite na grande imparcialidade
Desconectada do que é próximo ou distante.
E quando a imparcialidade se tornar indiferença,
Medite no amor, como você fez antes,

E nas [atitudes] restantes, sucessivamente.
Desse modo, facilmente,
A estabilidade e a perfeição são obtidas.
19. Those who have grown firm in such a training
Meditate upon the attitudes
In direct, indirect, alternate, or in any order.
Thus their realization of the four unbounded attitudes
Will grow and will be fresh.
It will become most firm and then extremely firm.

19. Aqueles que progrediram em tal treinamento
Meditam sobre as atitudes
Na ordem direta, indireta, alternada ou em qualquer ordem.
Assim, sua realização das quatro atitudes incomensuráveis
Aumentará e será estimulante.
Ela se tornará muito sólida e então extremamente sólida.
20. This practice will give rise to four results.
The fully ripened fruit is high birth and the final excellence.
In the desire realm one will gain
The body of a god or human being
And strive for others’ benefit.
The fruits resembling the cause
Are, actively, continued practice of the same,
And, passively, a happiness and freedom from adversity.
Thanks to the conditioning result,
One will be born in pleasant, wholesome, happy places,
Where people live in harmony, adorned with wealth.
Thanks to the proliferating consequence,
These four attitudes will grow in strength.
The riches of the two aims (for oneself and others)
Will be gained spontaneously.

20. Essa prática dará origem a quatro resultados.
O fruto completamente amadurecido é um nascimento elevado e a excelência final.
No reino do desejo, obteremos
O corpo de um deus ou de um ser humano
Que se esforçará para beneficiar os outros.
Os frutos que se assemelham à causa
São, ativamente, a sua prática contínua,
E, passivamente, felicidade e ausência de adversidades.
Graças ao resultado condicionante,
Nasceremos em lugares prazerosos, plenos e felizes,
Nos quais as pessoas vivem em harmonia, agraciadas com a prosperidade.
Devido à consequência proliferante,

Essas quatro atitudes se fortalecerão.
A boa fortuna das duas aspirações (para si e para os outros)
Será obtida espontaneamente.
21. By love is anger driven out;
The saṃbhogakāya and mirrorlike wisdom
Are completely gained.
The saṃbhogakāya is adorned
With all the marks, both great and small, of buddhahood.
By compassion clinging love is banished;
The dharmakāya and the all-discerning wisdom
Are achieved.
The dharmakāya is endowed
With strengths, distinctive qualities, and so forth.59
Sympathetic joy removes all jealousy;
The nirmāṇakāya and the sublime wisdom
All-accomplishing are gained.
The nirmāṇakāya is manifold with various forms.
Its enlightened action is spontaneously accomplished.
Impartiality removes both pride and ignorance.
The svābhāvikakāya is made manifest together with
The wisdom of equality, the wisdom of the dharmadhātu.
The svābhāvikakāya is the dharmatā
Beyond conceptual construction.

21. Por meio do amor a raiva é afastada;
O saṃbhogakāya e a sabedoria do espelho
São completamente obtidos.
O saṃbhogakāya é adornado
Com todas as marcas maiores e menores do estado búdico.
Por meio da compaixão, o amor com apego é expelido;
O dharmakāya e a sabedoria que tudo discerne
São atingidos.
O dharmakāya está preenchido
De poderes, qualidades especiais, e assim por diante.47
A alegria empática remove toda a inveja;
O nirmāṇakāya e a sabedoria sublime
Que tudo realiza são obtidos.
O nirmāṇakāya é múltiplo e de várias formas.
Sua ação iluminada é espontaneamente realizada.
A imparcialidade remove tanto o orgulho quanto a ignorância.
O svābhāvikakāya manifesta-se juntamente com
A sabedoria da igualdade e a sabedoria do dharmadhātu.
O svābhāvikakāya é o dharmatā
47
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Além da construção conceitual.
22. Therefore love, compassion, joy, impartiality
Are of unbounded excellence, and highly praised
By the unequaled Teacher of both gods and humankind.
Any path that lacks them is mistaken.
They err who have recourse to other teachers.
Embraced by the four boundless attitudes,
The path leads on to spotless liberation.
It is the way that all the buddhas tread,
Earlier and later, past, present, and to come.

22. Portanto, amor, compaixão, alegria, imparcialidade
São de excelência incomensurável, e fortemente louvados
Pelo inigualável Professor dos deuses e humanos.
Qualquer caminho é equivocado na ausência delas.
Se enganam aqueles que recorrem a outros professores.
Abarcado pelas quatro atitudes incomensuráveis,
O caminho conduz à liberação imaculada.
É o caminho que todos os budas trilham,
Cedo ou tarde, no passado, presente e futuro.
23. The causal vehicle declares
That, just like seeds producing shoots,
Skillful means and wisdom bring forth the two kāyas.
The resultant vehicle declares
That the two kāyas are made manifest
When the twofold veil that hides them is removed.
As means to this, they both rely
Upon the path of limitless compassion.
In truth, with both the vehicles, the causal and resultant,
The practice is in harmony. It is the same.
It’s emptiness enlivened with compassion.

23. O veículo causal declara
Que, assim como sementes produzindo brotos,
Os meios hábeis e a sabedoria geram os dois kāyas.
O veículo resultante declara
Que os dois kāyas se manifestam
Quando o véu duplo que os oculta é removido.
Como método para isso, os dois confiam
No caminho da compaixão ilimitada.
Na realidade, em ambos os veículos, o causal e o resultante,
A prática está em harmonia. É a mesma.
É a vacuidade energizada pela compaixão.

24. The sūtras have moreover said
That purity without beginning60
Rests primordially in beings like an uncreated seed.
The Mantrayāna likewise says that, from the first,
All beings possess the triple kāya, veiled though this may be
By adventitious veils that are to be removed.
In brief, the learned and accomplished all describe
The outer and the inner paths,
Respectively of sūtra and of mantra,
As one thing and the same.
Therefore, in the footsteps of the buddhas’ holy children,
Strive with effort in the four unbounded attitudes.

24. Além disso, os sūtras disseram
Que a pureza sem princípio48
Repousa primordialmente nos seres, como um potencial incriado.
O Mantrayāna, de forma similar, diz que, desde o princípio,
Todos os seres possuem os três kayas, mesmo que isso esteja oculto
Pelos véus adventícios que precisam ser removidos.
Em resumo, todos os doutos e realizados descrevem
Os caminhos externo e interno,
Respectivamente do sūtra e do mantra,
Como sendo iguais.
Portanto, seguindo os passos dos filhos sagrados dos budas,
Se esforce intensamente nas quatro atitudes incomensuráveis.
25. May these good words that lead to peace
Still all the turbulence of wandering beings’ minds.
Exhausted by pursuing wrong, mistaken, and inferior paths,
May their minds today find rest.

25. Que estas boas palavras possam levar à paz
Aquietando toda a turbulência da mente dos seres errantes.
Exaustos por perseguirem caminhos errôneos, enganosos e inferiores,
Que suas mentes possam hoje encontrar o repouso.

thog med dge ba. Esta expressão é uma abreviação de thog ma med pa'i chos khams dge ba, a expansão pura da realidade não
surgida (ver nota 56).
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8. Cultivando a Atitude da Mente Orientada para a Iluminação
1. When you are well practiced
In the four unbounded attitudes,
Meditate upon the twofold bodhichitta, root of all the Dharma.
For this will bring you freedom from defilement,
And save you from the ocean of existence.
Bodhichitta drives away all fear, all pain, and every evil deed;
It vanquishes both karma and the sources of your suffering;
And from the circle of existence will bring beings into peace.

1. Quando você pratica corretamente
As quatro atitudes incomensuráveis,
Medite sobre os dois tipos de bodichita, a raiz de todo o Darma.
Porque isso lhe trará a liberação dos obscurecimentos,
E você estará a salvo do oceano da existência.
A bodichita remove todo o medo, todo o infortúnio e qualquer ação negativa;
Ela elimina tanto o carma quanto a origem do sofrimento;
E conduzirá os seres do círculo da existência na direção da paz.
2. Even when this attitude of courage
Is not manifest and active,61
Compassion’s virtuous stream develops more and more,
And skillful means and wisdom are united—
Even in the state of meditative equipoise.
All one’s acts of word and deed are meaningful,
And one becomes the object of respect
For the very gods and all the world besides.

2. Mesmo quando esta atitude de coragem
Não se manifesta e não está ativa,49
"Uma vez que esta atitude de bodichita tenha sido gerada e enquanto ela for mantida sem diminuir, então mesmo no estado de
equilíbrio meditativo no qual a mente conceitual está inoperante, a sabedoria e a bodichita permanecem unidas. Se a bodichita
gerada anteriormente é mantida inalterada, um fluxo ininterrupto de mérito surge mesmo nos cinco estados em que a mente não se
manifesta e está inativa. Estes cinco estados são o sono profundo, o estado de desmaio ou inconsciência, a absorção da não percepção
[em que a consciência mental contaminada continua funcionando], a absorção da cessação quando a percepção e a sensação são
contidas [e que está livre da consciência mental contaminada], e a ausência ininterrupta da percepção [que ocorre nos reinos sem
forma]. Como Vasubandhu diz em seu Triṃśikā-kārikā: 'A consciência mental não ocorre quando alguém está em um estado de
sono profundo ou desmaiou. Também não ocorre nos dois tipos de absorção ou quando há uma constante ausência de percepção
[isto é, no reino sem forma]". O Caminho do Bodisatva diz,
49

Pois quando, com intenção irreversível,
A mente abraça a bodichita,
Dispondo-se a libertar as infinitas multidões de seres,
Nesse instante, a partir desse momento,
Um fluxo enorme e incessante,
Uma força de mérito puro,
Surge tão vasta como o céu,
Mesmo durante o sono e a desatenção,[1: 18–19]

O fluxo virtuoso da compaixão se desenvolve cada vez mais,
E meios hábeis e sabedoria estão unidos—
Mesmo no estado de equilíbrio meditativo.
Todos os atos verbais e ações são significativos,
E nos tornamos objeto de admiração
Para os próprios deuses e para todos além desse mundo.
3. Small are the fruits of other virtues, and they wear away.
But virtue joined with such a precious state of mind
Increases and will never be exhausted—
Like crystal water flowing down into the sea,
And like abundant harvests grown in fertile soil.

3. Os frutos das outras virtudes são inferiores e se deterioram.
Mas a virtude unida a um estado mental tão precioso
Aumenta e nunca se esgota—
Como a água cristalina que desce ao mar,
E como as colheitas abundantes cultivadas em solo fértil.
4. It is the root or seed of every excellence;
Its nature is compassion.
Many are its fruits of happiness, even in saṃsāra,
And of supreme enlightenment it is the cause—
Enlightenment, which is of peaceful nature.
Strive therefore to generate this good and precious mind.

4. Ela é a raiz ou semente de toda a excelência;
Sua natureza é a compaixão.
Resulta em inúmeras felicidades, mesmo no saṃsāra,
E é a causa da iluminação suprema—
Iluminação essa que possui uma natureza pacífica.
Portanto, esforce-se para gerar esta mente bondosa e preciosa.
5. It is the perfect wish-fulfilling vase
Increasing all good fortune.
It is the source of bliss,
The supreme remedy that cures the ills of beings.
It is the sun of primal wisdom
And the moon that soothes all torment.
Like the sky it is immaculate;
Its qualities are like the starry host.
"Todas as ações de uma pessoa tornam-se significativas. O Gaṇḍavyūha diz: 'Ó filho de nobre família! Para alguém que possui
bodichita almejando a iluminação suprema, todas as ações de pensamento, palavra e ação são significativas. Todas elas são somente e
em todos os momentos virtuosas". Além disso, embora não estejam imediatamente associadas a uma atitude totalmente manifesta de
bodichita, no entanto, uma vez que tais ações, sejam virtuosas ou neutras, estão associadas a uma sensação de bodichita que se
manteve intacta, elas se transformam em virtudes que levam à liberação. Uma pessoa também se torna objeto de consideração por
todo o mundo. O Gaṇḍavyūha diz, 'A pessoa que possui bodichita é o grande objeto de respeito pelos deuses e por todo o mundo'".
[AC 520: 1-521: 4]

It is an ever-flowing spring of benefit and joy.

5. É o vaso perfeito que realiza os desejos
Multiplicando toda a boa fortuna.
É a fonte da bem-aventurança,
O remédio supremo que cura as enfermidades dos seres.
É o sol da sabedoria primordial
E a lua que alivia todos os tormentos.
Como o céu, ela é imaculada;
Suas qualidades são como um céu estrelado.
É uma fonte sempre transbordante de benefícios e alegria.
6. Beyond imagination are its merits,
Boundless like the massing clouds.
Like the buddhas’ wondrous qualities,
And like the dharmadhātu, they are infinitely vast.

6. Os méritos estão além da imaginação,
Ilimitados como as aglomerações de nuvens.
Como as qualidades prodigiosas dos budas,
E como o dharmadhātu, eles são infinitamente vastos.
7. Bodhichitta is the wish to gain
Sublime enlightenment for countless beings’ sake.
It is of two kinds: intentional and active.
Intention is the wish and action the pursuit
Of this attainment.
It is like the wish to go and actually setting out.

7. Bodichita é o desejo de alcançar
A sublime iluminação para o benefício de incontáveis seres.
Ela é de dois tipos: intenção e ação50.
A intenção é o desejo e a ação é buscar
Essa realização.
É como o desejo de ir e realmente partir.
8. Bodhichitta in intention has, so it is said,
The nature of the four unbounded attitudes.
Active bodhichitta is the six transcendent virtues.

8. Diz-se que, a bodichita de intenção tem
A natureza das quatro atitudes incomensuráveis.
E a bodichita de ação tem as seis virtudes transcendentes.
9. If, when motivated by one’s own advantage,
One worships for many a million kalpas
50
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All the buddhas who pervade the whole of endless space,
The merit gained does not compare
With but the smallest fragment of the merit made
Through bodhichitta in intention.

9. Se, quando motivado em função de uma vantagem própria,
Venerarmos por muitos milhões de kalpas
Todos os budas que preenchem completamente o espaço ilimitado,
Os méritos obtidos não se comparam
Com o menor percentual do mérito alcançado
Através da bodichita de intenção.
10. For it is said that if one has, but for a single instant,
The wish and thought to take away
The slightest pain and suffering of beings,
One will be free from evil destinies
And taste unbounded bliss of gods and humankind.

10. Porque é dito que, se tivermos, por um único instante,
O desejo e o pensamento de aliviar
As mais tênue dor e sofrimento dos seres,
Estaremos livres dos destinos negativos
E desfrutaremos da bem-aventurança infinita dos deuses e dos seres humanos.
11. Even greater are the benefits of active bodhichitta;
Indeed they are unlimited.
For this means actual engagement.
One instant of the practice of this supreme mind
Is said to equal the accumulations, both of wisdom and of merit,
Gathered over many kalpas.

11. Ainda maiores são os benefícios da bodichita de ação;
De fato, eles são ilimitados.
Isso significa um compromisso efetivo.
Um instante da prática desta mente suprema
Diz-se, que é igual às acumulações, tanto de sabedoria como de mérito,
Reunidas durante muitos kalpas.
12. For as the teachings say
Regarding the perfection of the two accumulations:
Whether it may be completed
In three immeasurable kalpas and so forth62—
Whether it is swift or slow to come,
Or whether freedom may be gained within a single life:
All this depends upon one’s strength of mind.
And when conjoined with supreme methods,
Supreme diligence, and supreme wisdom,
The mind is at its strongest and is unsurpassed.

12. Pois como dizem os ensinamentos
Em relação à perfeição das duas acumulações:
Se ela pode ser concluída
Em três kalpas imensuráveis e assim por diante51—
Quer seja rápido ou lento para ocorrer,
Ou se a liberação pode ser conquistada dentro de uma única vida:
Tudo isso depende da energia da mente de cada um.
E quando combinado com métodos supremos,
Diligência suprema, e sabedoria suprema,
A mente mostra-se a coisa mais poderosa e insuperável.
13. This bodhichitta has the essence of compassion—
A wish-fulfilling tree that carries
The great load of beings in this world.
It has not appeared before,
Not even in the realm of Brahmā.63
Not occurring for one’s own sake, not even in one’s dreams,
How could it be conceived of or occur for others’ sake?
Thus one should rejoice. For, previously unknown,
This bodhichitta has now come to birth.

13. A bodichita tem como essência a compaixão—
Uma árvore que realiza desejos e que transporta
A grande massa de seres desse mundo.
Ela não surgiu anteriormente,
Nem mesmo no reino de Brahmā.52
Não ocorre em benefício próprio, nem mesmo nos sonhos,
Como poderia ser concebida ou ocorrer para o benefício dos outros?
Portanto, devemos nos regozijar. Desconhecida até então,
Esta bodichita agora nasceu.
14. Now, from a virtuous friend does it arise
As rain that falls down from a wish-fulfilling jewel
To satisfy all wants.
A master such as this is excellent in qualities
And is free of any fault.
His fortunate disciples he inspires
By teaching on the evils of saṃsāra
And on the benefits of freedom (a teaching that is virtuous
In its beginning, its abiding, and its ending)
And by his endless praise of bodhichitta.

14. Agora, a partir de um amigo virtuoso, ela surge
Como a chuva que cai de uma jóia que realiza desejos
51

grangs med bskal pa. A expressão " kalpa imensurável" não significa de fato infinito; ela denota um período de tempo
específico definido por Vasubandhu em seu Abhidharmakośa como 10⁵⁹ kalpas.
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O "reino de Brahmā" (brahmāloka) é o nome comum dado aos céus do reino da forma.

Para satisfazer todos os anseios.
Um mestre como este tem qualidades excepcionais
E está livre de qualquer falha.
Ele inspira seus discípulos afortunados
Ensinando sobre as dificuldades do saṃsāra
E sobre os benefícios da liberdade (um ensinamento que é virtuoso
No início, no meio e no fim)
E por seus infinitos louvores à bodichita.
15. In a clean and pleasant place adorned with offerings,
Prepare by setting up an image of the Buddha
Together with the other necessary articles.
And then imagine, in the space in front of you,
The buddhas and the bodhisattvas
Like great banks of cloud that fill the sky.
For it is said that through the stainless strength of one’s own mind,
And the compassion of the sovereigns of love and wisdom,
All will be according to one’s wish.
Then invite them with a flower in your joined hands
Requesting them to take their seat.
Make offerings of baths, adornments, raiment, and the rest.

15. Em um lugar limpo e agradável ornamentado com oferendas,
Prepare ele construindo uma imagem do Buda
Juntamente com os outros materiais necessários.
E depois imagine, no espaço à sua frente,
Os budas e os bodisatvas
Como grandes bancos de nuvens que preenchem o céu.
Pois se diz que através da força incomparável da própria mente,
E a compaixão dos soberanos do amor e da sabedoria,
Tudo estará de acordo com o desejo de cada um.
Então de mãos unidas convide-os com uma flor
Solicitando-lhes que ocupem o seu assento.
Faça oferendas de banhos, adornos, roupas e o restante.
16. Then like a lotus bud appearing in a lovely pool
And opening with the rising of the sun,
Make a gesture with your two hands joined above your head.
With melodious praises, with countless emanated forms,
Bow down to them devotedly.

16. Em seguida, como um botão de lótus que emerge em um lindo lago
Que se abre com o nascer do sol,
Faça um gesto com suas duas mãos unidas acima da sua cabeça.
Com preces melodiosas, com incontáveis formas emanadas,
Prostre-se a eles com devoção.

17. As many as may be the drops of water in the sea,
Or atoms in earth and in the king of mountains,
Merits such as this cannot be found in all the triple world.
Thanks to such prostration,
For as many times as there are atoms in the earth,
Down to the strong foundation of the universe,
You will become a Cakravartin king,
And finally you will attain
The state of supreme peace.

17. Seja quantas forem as gotas de água no oceano,
Ou os átomos na terra e no rei das montanhas,
Méritos como estes não podem ser encontrados nos três mundos.
Graças a este tipo de prostração,
Pelo número de vezes que há átomos na terra,
Descendo até os fortes alicerces do universo,
Você se tornará um rei Cakravartin,
E finalmente você alcançará
O estado de paz suprema.
18. Presented in reality and imagined in your mind,
Make offerings in vast and unsurpassed array:
Flowers, incense, lamps, and food and drink,
Canopies and pennants floating in the air,
Parasols and melody,
Victory banners, yak-tail fans, drums, and all the rest.
And with your body, pleasures, and possessions
Make offerings to the buddhas,
The rare and supreme Teachers of all beings,
Together with their bodhisattva children.

18. Realmente presente e imaginado em sua mente,
Faça um arranjo de vastas e insuperáveis oferendas:
Flores, incenso, lamparinas, comida e bebida,
Dosséis e bandeiras flutuando no ar,
Para-sóis e música melodiosa,
Estandartes da vitória, leques de rabo de iaque, tambores e todo o resto.
E com seu corpo, prazeres e posses
Faça oferendas aos budas,
Os raros e supremos Mestres de todos os seres,
Junto com seus filhos bodisatvas.
19. With beautiful mansions of the gods
Adorned with traceries of jewels,
With dance and song, melodious airs,
And gently falling rain of tuneful praise,

With marvelous ornaments a hundredfold
Make offerings to them.

19. Com os belos palácios dos deuses
Adornados com revestimentos feitos de jóias,
Com dança e canto, sons melodiosos,
E caindo uma chuva suave de louvores harmoniosos,
Com uma centena de ornamentos maravilhosos
Faça oferendas a eles.
20. With jeweled mountains, woods, and lotus lakes,
The lovely haunts of goose and gliding swan,
With fragrant healing plants and wish-fulfilling trees
Weighed down with fruit and flowers—
With all these make your offerings to them.

20. Com montanhas feitas de joias, bosques e lagos de lótus,
Os santuários encantadores com gansos e cisnes deslizando suavemente,
Com plantas medicinais perfumadas e árvores que realizam desejos
Carregadas de frutas e flores—
Com tudo isso, faça suas oferendas a eles.
21. With lilies of the night that harbor
Bees among their thousand moving petals,
And with lovely blossoms of the utpala that open wide
Beneath the rays of the unclouded sun and moon,
Make offerings to them.

21. Com lírios noturnos que abrigam
Abelhas entre suas milhares de pétalas vibrantes,
E com lindas flores de utpala que se abrem completamente
Sob os raios desnudos do sol e da lua,
Faça oferendas a eles.
22. With fragrant breezes wafted
By the opened buds of cooling sandal trees,
With pleasant caves and cliffs and wholesome vales,
And cooling streams and lakes,
Make offerings to them.

22. Com brisas perfumadas sendo exaladas
Pelos botões abertos das refrescantes árvores de sândalo,
Com grutas estonteantes, falésias e vales intocados,
E riachos e lagos refrescantes,
Faça oferendas a eles.
23. The hare-marked moon, all white on autumn nights,
Encircled by a garland of fixed stars,

Together with the day-star with its burning trellis of a thousand lights:
With these adornments of the world’s four continents,
Make offerings to them.

23. A lua com a marca de uma lebre, completamente branca nas noites de outono,
Cercada por uma guirlanda de estrelas estacionárias,
Juntamente com o astro rei e sua treliça ardente de mil luzes:
Com esses ornamentos dos quatro continentes do mundo,
Faça oferendas a eles.
24. All the riches of delightful things
In surrounding regions and encircling mountains,
All a hundred-millionfold,
And all the buddhafields located in the ten directions,
As numerous as drops of water in the ocean—
Take them all in your imagination,
And to the mighty buddhas and their offspring offer them.

24. Todas as riquezas das coisas agradáveis
Em regiões adjacentes e em torno das montanhas,
Tudo multiplicado cem milhões de vezes,
E todos os campos búdicos localizados nas dez direções,
Tão numerosos quanto as gotas de água no oceano—
Traga tudo isso para sua imaginação,
E ofereça aos poderosos budas e seus descendentes.
25. The perfect vase, the wishing-tree, and the abundant cow;
The seven attributes of sovereignty,64
The eight auspicious substances,65
And the seven subsidiary precious objects66—
With all these in prodigious quantity,
Make offerings to the holy and compassionate field of worship.

25. O vaso perfeito, a árvore dos desejos e a vaca próspera;
Os sete atributos da soberania, 53
As oito substâncias auspiciosas,54
E os sete objetos preciosos secundários55—
Com tudo isso em quantidade prodigiosa,
Faça oferendas ao sagrado e compassivo campo de veneração.
26. With concentrated mind make yet more offerings
Outer, inner, secret, and in vast and endless clouds
That fill the whole of space.
"Os sete atributos da realeza (rgyal srid bdun) são a roda, a jóia que realiza desejos, a rainha, o ministro, o elefante, o cavalo
supremo e o general". [AC 560: 4] Ver também TPQ, Livro 1, p. 462n121.
54
"As oito substâncias auspiciosas (bkra shis rdzas brgyad) são mostarda branca, capim durwa, capim kusha, pó cor de laranja,
coalhada, bezoar, espelho, e uma concha branca girando no sentido horário". [AC 560: 5]
55
"Os sete objetos preciosos secundários (nye ba'i rin chen bdun) são os sapatos de seda, almofada, corcel, roupa de cama, trono,
espada e pele de cordeiro". [AC 560: 5-6]
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With beauteous clouds of blossom,
Exquisite bright pavilions,
With massing clouds of incense, healing nectar,
Great quantities of splendid lamps, of food, and melody,
With choruses of praise with tunes of infinite variety,
Make offerings to them.

26. Com a mente concentrada, faça ainda mais oferendas
Externas, internas, secretas, como nuvens vastas e intermináveis
Que preenchem todo o espaço.
Com belíssimas nuvens de flores,
Requintados pavilhões brilhantes,
Com nuvens massivas de incenso e néctar curativo,
Grandes quantidades de lâmpadas esplêndidas, de alimentos e melodia,
Com refrões de louvores harmoniosos de variedade infinita,
Faça oferendas a eles.
27. Endless are these clouds of mind-imagined offerings.
Now add to them the offering clouds spread forth
By various goddesses of offering
Of charm, of garlands, and of precious song and dance.
May all the buddhas and their bodhisattva heirs be pleased.

27. São infinitas estas nuvens de oferendas imaginadas pela mente.
Agora adicione a elas as nuvens de oferendas disseminadas
Por diversas deusas que oferecem
Encanto, grinaldas, e preciosas canções e danças.
E que todas elas satisfazem os budas e seus herdeiros bodisatvas.
28. Evil actions and defilements,
All the wrongs that you have done
Through habits gained from time without beginning—
Confess them all and cleanse them,
For they are causes of your wandering in existence.

28. Ações negativas e contaminações,
Todas as falhas que você cometeu
Através de hábitos obtidos desde um tempo sem princípio—
Confesse e purifique todos eles,
Pois são as causas do seu vagar pela existência.
29. Let the boundless mass of merit
That wandering beings gather
Be your constant object of rejoicing.
And to liberate all beings, leaving none aside,
Request the buddhas and their heirs
To turn the wheel of Dharma unsurpassed.

29. Deixe que a quantidade ilimitada de mérito
Que os seres errantes reúnem
Seja seu objeto contínuo de regozijo.
E para libertar todos os seres, sem deixar nenhum para trás,
Peça aos budas e seus herdeiros
Para girar a roda do insuperável Darma.
30. And till the ocean of saṃsāra has been emptied,
Pray that they will stay forever
And not pass beyond all sorrow.
Through the merit of this prayer,
Request that you and every being
Come, all without exception, to the state of buddhahood.

30. Até que o oceano do saṃsāra tenha sido esvaziado,
Reze para que eles permaneçam para sempre
E não atravessem para além de todo o sofrimento.
Por meio do mérito dessa prece,
Peça que você e cada ser
Alcancem, sem exceção, o estado búdico.
31. Just as when a sheet of cloth is cleansed and later dyed,
Its colors will be bright and clear,
Likewise when the mind is cleansed
Through such a preparation,
The supreme attitude is clearly born.
The wholesome strength accruing
From this prayer in seven branches
Is unlimited and, like the dharmadhātu,
Permeates the vast abyss of space.

31. Assim como quando um lenço de tecido é lavado e posteriormente tingido,
Suas cores ficam brilhantes e claras,
Da mesma forma a mente é purificada
Por meio de tal preparação,
A atitude suprema surge de forma clara.
A força dos benefícios que emergem
Dessa prece de sete ramos
É ilimitada e, como o dharmadhātu,
Permeia o vasto abismo do espaço.
32. Take refuge three times in the Triple Gem
Of Buddha, Dharma, and Supreme Assembly,
And then proclaim:
“O Protectors, you and all your offspring, think of me!
Just as all the buddhas of the past, together with their heirs,
Have brought forth the awakened mind,
And in the precepts of the bodhisattvas lived and trained,

Likewise, for the benefit of beings,
I will bring to birth the awakened mind,
And in those precepts I will live and train myself.
I will carry over those who have not fully crossed,
And liberate all those who are not free,
I will bring relief to those not yet relieved:67
All beings will I place in buddhahood.”

32. Tome refúgio três vezes nas Três Joias,
No Buda, no Darma e na Suprema Assembleia,
E então proclame:
“Ó, Protetores, vocês e todos os seus descendentes, pensem em mim!
Da mesma forma que todos os budas do passado, juntamente com seus herdeiros,
Revelaram a mente desperta,
E viveram e praticaram os preceitos dos bodisatvas,
Assim, pelo benefício dos seres,
Farei brotar a mente desperta,
E com esses preceitos viverei e praticarei.
Carregarei aqueles que ainda não completaram a travessia,
E liberarei aqueles que ainda não são livres,
Trarei alívio para aqueles que ainda não estão aliviados:56
Levarei todos os seres ao estado búdico.”
33. Thrice by day and thrice by night,
Strive thus to cultivate the twofold bodhichitta.
Engender with the first enunciation
Bodhichitta in intention,
Then with the second, active bodhichitta.
And with the third one make the two both pure and firm.

33. Três vezes por dia e três vezes por noite,
Esforce-se desse jeito para cultivar os dois tipos de bodichita.
Com a primeira afirmação gere
A bodichita de intenção,
Então, com a segunda, a bodichita de ação.
E, com a terceira, torne ambas puras e estáveis.
34. “From this day forward, I will be
The ground of sustenance for every being.
I assume the name of bodhisattva,
Heir and offspring of the Conqueror.
And in saṃsāra fearlessly,
I will secure the good of wandering beings.
Constantly, with diligence, I will bring them only benefit
And thus make meaningful this human life of mine.”

Estas três linhas se referem respectivamente aos śrāvakas e pratyekabuddhas, à todos os seres até a décima terra da realização, e
aos seres dos três reinos inferiores. Ver TPQ, Livro 1, pp. 267-68
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34. “De hoje em diante serei
A base de apoio de cada ser.
Assumo o nome de um bodisatva,
Herdeiro e filho do Conquistador.
E destemidamente no saṃsāra,
Assegurarei o bem-estar dos seres errantes.
Constantemente, com diligência, trarei apenas benefícios para eles
E assim tornarei significativa esta minha vida humana”
35. In the earth of such a pure and virtuous mind,
The shoots of twofold bodhichitta
Are perfectly engendered.
Strive by every means to hold them,
Keep them pure, and make them grow.

35. Na terra de tal mente pura e virtuosa,
Os brotos dos dois tipos de bodichita
São gerados de forma perfeita.
Esforce-se, por todos os meios, para preservá-los,
Mantê-los puros e fazê-los crescer.
36. “All the sufferings of beings I will take upon myself;
My happiness I give to them to bring them joy.
Until they gain enlightenment, may they never lose such bliss.”
With such thoughts train yourself, and turn by turn,
Give them all your happiness, their sorrows take upon yourself.
These are the precepts of bodhichitta in intention.
Likewise train in the four boundless attitudes.
Eradicate whatever acts against them;
Place a guard upon your mind.
The precepts, then, of active bodhichitta
Are the practice of the six transcendent virtues.
Strive therein, removing all opposing forces.
At all times, mindfully, with watchful introspection,
And with attentive care remove your negativities
And gather stores of merit ocean-vast.

36. “Tomarei para mim todos os sofrimentos dos seres;
Dou a eles a minha felicidade para lhes trazer alegria.
Até que atinjam a iluminação, que nunca percam tal bem-aventurança”.
Com tais pensamentos, pratique e, vez após vez,
Dê a eles toda a sua felicidade, e tome para si todas as suas angústias.
Esses são os preceitos da bodichita de intenção.
Da mesma forma, pratique as quatro atitudes incomensuráveis.
Erradique qualquer coisa que atue no sentido contrário;
Mantenha sua mente sob vigilância.
Então, os preceitos da bodichita de ação

São as práticas das seis virtudes transcendentes.
Esforce-se nisso, removendo todas as forças opositoras.
Em todos os momentos, atentamente, com introspecção vigilante,
Remova suas negatividades com um cuidado atencioso,
E acumule reservas de mérito vastas como o oceano.
37. Train in the two bodhichittas without spoiling them.
Beginning with wrong view,
There are the deeds that constitute the downfalls of a king.68
Beginning with the laying waste of towns,
There are the five deeds that are downfalls of a minister.69
Eight downfalls are then linked with common people;70
Then there are the two that all may perpetrate.71
All together, therefore, there are twenty downfalls.
These evils and attendant faults should all be known.72
To keep oneself from all these things,
To be without these downfalls and these faults,
To train oneself in all concordant virtue:
All of these, it should be understood,
Are precepts of the bodhisattvas.

37. Pratique as duas bodichitas sem corrompê-las.
Começando com a visão errônea,
Há as ações que constituem as falhas de um rei.57
Começando com a colocação dos resíduos da cidade,
Há cinco ações que implicam as falhas de um ministro.58
Oito falhas estão relacionadas a pessoas comuns;59
E há as duas que todos podem perpetrar.60
As falhas de um rei (rgyal po'i ltung ba lnga) são assim chamadas porque as pessoas em posições de poder estão sujeitas a
cometê-las. Mas, claro, são falhas aplicadas a qualquer pessoa que tenha feito o voto de bodhisattva.
1. Com uma intenção perversa, tomar a propriedade das Três Jóias ou induzir outros a fazer o mesmo.
2. Repudiar qualquer um dos três veículos ou fazer alguém acreditar que eles não constituem o caminho para a libertação.
3. Roubar, bater, prender ou matar os portadores do manto monástico ou forçá-los a voltar à condição de leigos, ou persuadir
outros a fazer o mesmo.
4. Cometer qualquer um dos cinco atos de efeito imediato.
5. Manter visões errôneas ( que, por exemplo, a lei do carma não é verdadeira).
58
Com relação às falhas de um ministro (blon po'i ltung ba lnga), a primeira é destruir com intenção hostil uma propriedade
rural, uma vila de quatro castas, uma cidade pequena ou uma cidade grande, ou uma região inteira. As outras quatro falhas
correspondem às primeiras quatro falhas de um rei.
59
As oito falhas das pessoas comuns (phal pa'i ltung ba brgyad) são as seguintes:
1. Ensinar a doutrina da vacuidade para pessoas que não estão preparadas para ela.
2. Conscientemente direcionar as pessoas com disposição para o Mahāyāna para longe do caminho Mahāyāna e guiá-las para a
prática do Hīnayāna.
3. Através de enaltecimento injustificado do Mahāyāna conduzir as pessoas da disposição Hīnayāna a desistirem de seus votos do
prātimokṣa.
4. Por sustentar, ou ensinar terceiros a sustentar, que o seguimento do caminho Hīnayāna não erradica as impurezas, e por dizer
que o śrāvakas não tem um caminho autêntico para a libertação.
5. Por inveja, criticar abertamente outros bodisatvas e exaltar a si mesmo.
6. Alegar falsamente a realização de uma visão profunda.
7. Associar-se a pessoas poderosas, encorajando-as a perseguir praticantes, e secretamente apropriar-se das oferendas religiosas
feitas para si mesmo.
8. Interromper a prática dos meditadores, se apropriando de seus bens e distribuindo-os àqueles que meramente estudam ou
realizam rituais, e atrapalhar aqueles engajados na meditação śamatha.
60
Depois, há duas falhas às quais todos são responsáveis:
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Portanto, ao todo, existem vinte falhas.
Todas essas negatividades e falhas decorrentes devem ser conhecidas.61
Para resguardar-se de todas essas coisas,
Para ficar sem essas falhas e sem essas falhas,
Pratique todas as virtudes correspondentes:
Compreenda que todas elas,
São os preceitos dos bodisatvas.
38. Four black actions are, in brief, to be rejected;
Four white actions should be carefully adopted.
To deceive those worthy of respect,
To cause regret for what is not to be regretted,
To speak to holy beings with surly and unpleasant words,
And to play others false with cunning and duplicity—
These are the four black actions that should be rejected.

38. Em resumo, quatro ações negras devem ser rejeitadas;
E quatro ações brancas devem ser cuidadosamente adotadas.
Enganar pessoas merecedoras de respeito,
Arrepender-se pelo que não deve haver arrependimento,
Falar com os seres sagrados usando palavras grosseiras e desagradáveis,
E manipular os outros com artimanha e fingimento –
Essas são as quatro ações negras que devem ser rejeitadas.
39. To follow holy beings and extol their qualities,
Inciting others to authentic virtue,
To take the bodhisattvas as true buddhas,
And with a noble and superior attitude
To bring about the happiness and benefit of beings—
These are the four white actions that should be adopted.

39. Seguir os seres sagrados e louvar suas qualidades,
Conduzir os outros em direção da virtude autêntica,
Considerar bodisatvas como verdadeiros budas,
E, com uma atitude nobre e elevada,
Promover a felicidade e o benefício dos seres –
Essas são as quatro ações brancas que devem ser adotadas.
40. Regarding then the precepts of those bodhisattvas,
For whom the good of others is of greater import than their own,
The seven nonvirtues of both deed and word are—
If performed for others’ good—allowed.
For they are virtuous in fact.

1. Abandonar a bodichita de intenção, adotando a atitude deos śrāvakas e pratyekabuddhas (isto é mencionado no
Mahāguhyaupayakaushalya-sūtra) e
2. Abandonar a bodichita de ação, permitindo que os votos de generosidade, etc., diminuam (ver o Ratnakūṭa).
61
“Por exemplo, uma falha decorrente relacionada a visões errôneas é simplesmente desrespeitar (a lei cármica, o professor, etc).”
[AC 622: 1]

By contrast, the three sins of mind can never be permitted.
Virtues practiced for one’s own sake
As the means to gaining one’s own happiness and peace
Are downfalls for the bodhisattvas, Buddha’s heirs,
Whereas the Conqueror has clearly said
That all “nonvirtues” done for others’ benefit
Are things to be performed.

40. Considerando os preceitos dos bodisatvas,
Para os quais o benefício dos outros é mais importante do que o benefício próprio,
As sete não-virtudes de ação e fala são —
Se realizadas para o benefício dos outros — permitidas.
Pois são, na realidade, virtuosas.
Em contraposição, as três transgressões da mente jamais são permitidas.
Virtudes praticadas para seu próprio benefício
Como forma de obter sua própria felicidade e paz
São coisas degradantes para os bodisatvas, os herdeiros do Buda,
Ao passo que, o Conquistador disse claramente,
Que todas as “não-virtudes” feitas em benefício dos outros
São coisas a serem realizadas.
41. Of bodhisattvas there exist three kinds.
Those who seek to free themselves
And, having done so, other beings,
Are bodhisattvas in the manner of a king;
Those who wish to free themselves and others
In a single stroke are bodhisattvas
In the manner of a ferryman;
While those who seek their own peace
Only after others have been freed
Are bodhisattvas in the manner of a shepherd.
The first attain their freedom after thirty-three
Immeasurable kalpas, the second after seven,
And the third when three have run their course.
This distinction, so the sūtras have declared,
Reflects the different power of these bodhisattvas.

41. Existem três tipos de bodisatvas.
Aqueles que buscam libertar-se
E, tendo conseguido, buscam libertar outros seres,
São os bodisatvas que agem como reis;
Aqueles que buscam libertar a si e aos outros
Em um único movimento são os bodisatvas
Que agem como barqueiros;
Enquanto aqueles que buscam a sua própria paz
Apenas após os outros terem sido libertados
São os bodisatvas que agem como pastores.

Os primeiros obtêm a liberação após trinta e três
Kalpas imensuráveis; os segundos, após sete,
E os terceiros, quando três [kalpas] tiverem transcorrido.
A diferença, assim declararam os sūtras,
Reflete os diferentes poderes desses bodisatvas.
42. The children of the Buddha
Train themselves in every field
And chiefly in the six transcendent virtues.

42. Os filhos de Buda
Praticam em todos os âmbitos
E principalmente nas seis virtudes transcendentes.
43. When bodhisattvas see the wretched poverty of beings,
They give them countless things:
Food and clothing, horses, carts, and elephants.
Greater giving is the gift of their own sons and daughters.
And the greatest generosity is the gift
Of their own body: donating head or eyes or other parts.
They bring help to beings with material assistance
And with the gift of Dharma.
Destroying their attachments,
They produce the wealth of others.

43. Quando bodisatvas veem a pobreza miserável dos seres,
Eles lhes dão inumeráveis coisas:
Comida e roupas, cavalos, carroças e elefantes.
Uma doação ainda maior é o presente de seus próprios filhos e filhas.
E a maior generosidade é o oferecimento Do seu próprio corpo: doando a cabeça e outras partes.
Ajudam os seres por meio da assistência material
E pela dádiva do Darma.
Destruindo seus apegos,
Produzem riqueza nos outros.
44. Superior discipline harnesses the mind stream,
Bringing peace and virtue to the mind.
Through wisdom is the twofold goal perfected.
Avoiding evil, doing good,
And working for the benefit of beings:
These three disciplines are kept by bodhisattvas at all times.
Householders maintain the vows of upāsaka and upavāsa73
And train in bodhichitta in intention and in action.
For those who have gone forth to homelessness
There are the vows of bhikṣu, and of śrāmaṇera,74
And the vows of female novices,75
And, furthermore, the trainings of the twofold bodhichitta.
Thus is discipline maintained.

44. A disciplina elevada direciona a energia do fluxo mental,
Trazendo paz e virtude à mente.
Por meio da sabedoria, o duplo objetivo é aperfeiçoado.
Evite as negatividades, faça coisas positivas
E trabalhe pelo benefício dos outros seres:
Essas três disciplinas são mantidas pelos bodisatvas em todos os momentos.
Os leigos mantêm os votos de upāsaka e upavāsa62
E praticam a bodhicitta de intenção e de ação.
Para aqueles que abandonaram seus lares,
Existem os votos de bhikṣu e de śrāmaṇera,63
E os votos das monjas,64
E, ademais, as práticas dos dois tipos de bodichita.
Dessa forma a disciplina é mantida.
45. Three kinds of patience must the bodhisattvas practice:
Making light of various harms and pains from outside or within;
Endurance, through compassion and reflection on the teachings;
And patience that is “objectless,” that is, concerning emptiness.

45. Os bodisatvas devem praticar três tipos de paciência:
Leveza para as diversas dificuldades e dores externas e internas;
Resiliência, por meio da compaixão e reflexão sobre os ensinamentos;
E a paciência que é “sem um objeto”, ou seja, relacionada à vacuidade.
46. There is no greater negativity than angry hate.
With patience no austerity or merit can compare.
Therefore strive persistently and by every means
To practice patience and to quench
The blazing conflagration of your angry hate.

46. Não há negatividade maior do que o ódio furioso.
Nenhuma austeridade e nenhum mérito se comparam com a paciência.
Portanto, esforce-se persistentemente e de todas as maneiras
Para praticar a paciência e para extinguir
A exaltação flamejante do seu ódio furioso.
Em resumo, existem dois tipos de upāsaka (dge bsnyen): o upāsaka completo e o upāsaka de conduta pura. Destes, o primeiro
renuncia matar, roubar, mentir, má conduta sexual e álcool. O segundo, renuncia qualquer atividade sexual. Os leigos que estão
praticando a disciplina upavāsa durante vinte e quatro horas (bsnyen gnas) observam os dez preceitos da ordenação śrāmaṇera,
mas podem usar o ouro e assim por diante como meio de sustentar suas famílias. Ver TPQ, Livro 1, pp. 287-88.
63
Aqueles que receberam a ordenação śrāmaṇera (dge tshul) abstêm-se de quatro falhas raiz: matar um ser humano, roubar,
mentir, e atividade sexual. Além disso, renunciam a substâncias intoxicantes; ao canto e dança, etc.; ao uso de ornamentos,
perfumes, etc.; ao uso de móveis valiosos e de assentos e camas elevadas; ao consumo de alimentos em momentos impróprios; e à
aceitação de ouro e outros objetos de valor. No conjunto, eles observam dez preceitos. O monge plenamente ordenado ou bhikṣu
(dge slong) observa 253 preceitos, enquanto a monja plenamente ordenada (dge slong ma) observa 364 preceitos. Ver TPQ,
Livro 1, pp. 288-91.
64
As mulheres novatas no treinamento para a ordenação completa (dge slob ma) devem renunciar, além das dez transgressões de
um śrāmaṇera, mais doze coisas: as seis falhas raiz, como tocar um homem e as seis falhas relacionadas, como possuir jóias e
metais preciosos. Ver TPQ, Livro 1, p. 290.
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47. Countless are the hostile causes of your injuries.
You cannot shift them all, save one or two.
And yet by taming of your mind alone,
All those harms are likewise tamed.
Earnestly maintain therefore
Your mind-subduing discipline.

47. Inúmeras são as causas hostis para os seus abusos.
Você não pode transferi-las por completo, salvo uma ou duas.
Ainda assim, apenas ao domar a sua mente,
Todas essas adversidades serão igualmente pacificadas.
Portanto, mantenha atenciosamente
Sua disciplina de subjugação da mente.
48. It’s thanks to all your injuries
That patience you will perfectly achieve.
From all such hurts, compassion, love,
And other qualities are also born.
Your enemies are thus your friends
Who, like your teachers, help you to enlightenment.
Patiently rely on them with joy and with respect.

48. É graças a todos esses abusos
Que você atingirá a paciência perfeita.
É a partir de todos esses danos que a compaixão, o amor,
E as outras qualidades também surgem.
Seus inimigos são assim seus amigos,
Que, como seus professores, ajudam-no na iluminação.
Confie pacientemente neles com alegria e com respeito.
49. Your injuries do not arise without your being present.
The two, like cry and echo, are connected.
You once did harm, now harm has come to you:
The fruit of your past actions and attendant circumstance.
That it should befall you is entirely fitting.
It is the means whereby past action is exhausted.
So just forbear and tame your mind by every means.

49. Os abusos não surgem sem você estar presente.
Ambos, como grito e eco, estão conectados.
Em algum momento você prejudicou, agora o prejuízo veio até você:
O fruto das suas ações passadas e a circunstância presente.
Aquilo que lhe acontece é perfeitamente adequado.
É o meio pelo qual as ações passadas são exauridas.
Então, apenas tolere e dome sua mente por todos os meios.
50. When unwanted things befall you,

Rid yourself of your displeasure.
For if there is a remedy,
What need is there for it?
And if no change is possible,
What point is there in useless irritation?
Therefore simply bear with all that may befall you.

50. Quando coisas indesejadas acontecem com você,
Livre-se do descontentamento.
Qual é a necessidade dele,
Se há um remédio?
E se nenhuma mudança é possível,
De que serve a irritação inútil?
Portanto, simplesmente suporte tudo que possa acontecer a você.
51. When examined, there is only space-like emptiness.76
There’s no happiness or sadness and no loss or gain.
There is neither good nor bad—
What use is there in such dualistic grasping?
Strive to bring all things into the state of evenness.

51. Quando examinado, há apenas vacuidade como o espaço.65
"Como são compostas de partículas diminutas, o corpo daquele que prejudica e o corpo daquele que é prejudicado não
existem verdadeiramente em termos de uma coisa que verdadeiramente prejudica e algo que é realmente prejudicado. Além
disso, a mente de ambos não é encontrada nem dentro nem fora do corpo e, portanto, ambos também não existem como algo
que prejudica e algo prejudicado. Finalmente, se as palavras de quem prejudica são examinadas, elas não existem de forma
alguma. Assim, aquele que prejudica, o dano e o objeto prejudicado são, todos os três, vazios por sua natureza. E na vacuidade
não há nem felicidade nem tristeza, nem bem nem mal, nem alegria nem depressão. Mesmo que o prejuízo pareça ocorrer, uma
vez que não é intrínseco, deve ser entendido no nível relativo de acordo com os oito exemplos de ilusão: uma aparição emanada,
um truque de visão, etc. No nível definitivo, pelo contrário, tudo é como o espaço. É através de tais reflexões que devemos treinar
a paciência. O Caminho do Bodisatva diz,
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Sabendo disso, não ficaremos aborrecidos
A coisas que são como aparições mágicas. [6: 31]
"E quando a vacuidade primordial e não nascida é examinada, é como afirma O Caminho do Bodisatva":
Com coisas vazias desta maneira
O que há a ganhar e o que a perder?
Quem há para me prestar honras e cortesias,
E quem está aí para me desdenhar e para me insultar?
"E,
O que há para me dar alegria e dor?
E se eu buscar sua própria talidade,
Quem está desejando? O que é o desejo?
Examine agora o mundo dos seres vivos:
Quem vive nele para morrer?
Quem está por vir, e o que se passou?
E quem, de fato, são parentes e amigos?
Que todos os seres como eu possam discernir e compreender
Que todas as coisas têm a natureza de espaço! [9: 151–54]
"Se alguém se habituar à paciência por meio de muitos métodos, ela surgirá sem qualquer dificuldade. O Caminho do Bodisatva
diz,

Não há felicidade ou tristeza, nem perda ou ganho.
Não há tampouco bom ou mau –
Qual é a utilidade dessa fixação dualista?
Esforce-se para ver todas as coisas num estado de igualdade.
52. For one who takes delight in virtuous deeds,
A joy that is of diligence the very essence,
Endless virtues gather like the clouds,
Like bees that throng a bed of fragrant lotuses.

52. Para aquele que se deleita com ações virtuosas,
Com uma alegria que é a própria essência da diligência,
Virtudes infinitas se aglomeram como nuvens,
Semelhante a abelhas que lotam um parcel de lótus perfumados.
53. Three kinds of laziness
Are contraries of diligence:
An inclination to unwholesome ways,
Discouragement, and self-contempt.
These prevent accomplishment of virtue
And are source of every fault:
All excellence declines; decay sets in.

53. Três tipos de preguiça
São contrários à diligência:
Uma inclinação para maneiras impróprias,
Desânimo e autodesprezo.
Eles impedem a realização da virtude
E são a fonte de todas as falhas:
Tudo que é excelente diminui; a degradação se estabelece.

Não há nada que não se torne mais leve
Através do hábito e da familiaridade. [6: 14]
"Assim, nesta vida nos tornaremos amigos queridos de todos e encontraremos a felicidade, e na próxima vida conquistaremos os
reinos superiores e o estado búdico. O Caminho do Bodisatva diz,
Não há necessidade de mencionar o futuro estado búdico,
Conquistado por trazer felicidade aos seres.
Como eu posso deixar de ver essa glória, fama e prazer?
Mesmo nesta vida, igualmente virá?
Pois a paciência no saṃsāra proporciona tais coisas
Como beleza, saúde e boa reputação.
Seu fruto é uma longevidade considerável,
O grande contentamento de um monarca universal". [6: 133–34]
[AC 661: 4-662: 6]

54. The diligent are praised by all the world.
The diligent achieve their every wish.
The diligent increase their store of excellence.
The diligent will pass beyond all sorrow.

54. O diligente é louvado por todos no mundo.
O diligente realiza todos os seus desejos.
O diligente aumenta sua reserva de excelência.
O diligente atravessará para além de todo o sofrimento.
55. Perfectly abide by all the lofty virtues of the world
And by that path that leads beyond the world—
That is, by virtues both defiled and undefiled.
Strive with effort to abandon all nonvirtue,
To accomplish only good.
Increasingly exert yourself and go from strength to strength.
Work tirelessly until enlightenment is gained.

55. Cumpra perfeitamente todas as nobres virtudes desse mundo
E pelo caminho que conduz para além do mundo –
Ou seja, pelas virtudes tanto impuras quanto puras.
Esforce-se para abandonar toda não-virtude,
Realizando apenas o que é de benefício.
Cada vez mais se esforce e avance de um ponto para outro.
Trabalhe incansavelmente até que a iluminação seja conquistada.
56. Those who wish for concentration
Must leave aside distraction and all busy entertainments.
The pleasure that you take in things is like the autumn clouds:
By nature it is transient, unstable like a lightning flash.
Possessions do not stay; they are like castles in the clouds.
Never put your trust in them; abandon them
And quickly go to peaceful forest groves.

56. Aqueles que almejam a concentração
Devem deixar de lado a distração e todos os entretenimentos.
O prazer que você obtém das coisas é como as nuvens de outono:
Por natureza, é transitório, instável como um relâmpago.
As posses não permanecem; elas são como castelos nas nuvens.
Nunca coloque sua confiança nelas; abandone-as
E rapidamente dirija-se para os bosques pacíficos das florestas.
57. Desires are the parents of all ruin:
The search for wealth, the gathering and preserving
Are themselves a source of suffering.
Arrogance, avidity, greed, and selfishness increase.
Cravings lead you to the lower realms
And bar the way to happy states.
So lessen your desires and cultivate contentment.

57. Desejos são os pais de toda ruína:
A busca por riqueza, sua acumulação e preservação
São em si mesmas uma fonte de sofrimento.
Arrogância, avidez, ganância e egoísmo aumentam.
Apegos conduzem aos reinos inferiores
E bloqueiam o caminho para os estados favoráveis.
Assim, diminua seus desejos e cultive o contentamento.
58. In proportion to the number of its wounds
The body is traversed by suffering.
In proportion to the quantity of wealth
So much suffering there is and even more.
Unbounded happiness keeps company with few possessions:
Victim of but small aggression,
You have no fear of enemies and thieves;
Praised by all, you dwell upon the noble path;
Little do you have to do, small labor is there for your mind.
Train constantly therefore to have but few desires.

58. De igual proporção ao número de suas lesões,
O corpo é atravessado pelo sofrimento.
De igual proporção à quantidade de riqueza,
É a quantidade de sofrimentos e ainda mais.
A felicidade ilimitada é acompanhada de poucas posses:
Apenas vítima de pequenas agressões,
Você não tem medo de inimigos ou ladrões;
Venerado por todos, você percorre um caminho nobre;
Quanto menos você tem por fazer, menos trabalho haverá para a sua mente.
Pratique constantemente, portanto, tenha apenas poucos desejos.
59. Consorting with the childish77
Is the source of boundless defects.
Evil actions grow and sin will naturally defile you.
Virtue withers; strife and the afflictions grow.
They are ungrateful and are difficult to please.
Borne away by busy entertainments,
Much of their behavior is devoid of sense.
Like fire, like snakes, like packs of predators—
Such are childish folk; run far away from them!

59. A associação com [seres] infantis66
É a fonte de incontáveis defeitos.
Ações negativas aumentam e as infrações irão naturalmente corrompê-lo.
A virtude enfraquece; os conflitos e as aflições aumentam.
"Seres infantis" refere-se a seres comuns — tecnicamente todos aqueles que ainda não alcançaram o caminho da visão no
Mahāyāna. Obviamente, como no contexto atual, a expressão pode ser entendida menos tecnicamente para se referir
simplesmente a pessoas de mente descontrolada e comportamento desregrado.
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Eles são ingratos e difíceis de agradar.
Arrastados por entretenimentos que os mantêm ocupados,
Grande parte do seu comportamento é desprovido de sentido.
Como fogo, como cobras, como bandos de predadores –
São assim as pessoas infantis; corra para bem longe delas!
60. Until you gain stability of mind,
You are completely led astray by outer things.
Joyfully remain therefore in forest solitudes.
Until, amid the sounds of tearful sorrow,
Four men bear away your corpse,
Seek to live in peaceful solitude,
And vanquish the distractions of your mind and body.

60. Até que ganhe estabilidade da mente,
Você é completamente arrastado pelas coisas externas.
Portanto, permaneça alegremente na solitude das florestas.
Até que, em meio aos sons de tristeza chorosa,
Quatro homens levem embora o seu cadáver,
Procure viver em solitude pacífica,
E vença as distrações da sua mente e corpo.
61. In the forests, streams are pure,
And flowers and fruits are many.
Many cliffs and caves there are
And dwellings made of stone.
The trees bow low and in their shadow
Flocks of birds and beasts disport themselves,
And buzzing bees adorn the flowers on the riverbanks.

61. Nas florestas, os rios são puros,
As flores e os frutos são abundantes.
Há muitos penhascos e cavernas
E moradas feitas de pedra.
As árvores se envergam e, em suas sombras,
Grupos de pássaros e animais divertem-se,
E abelhas zunindo adornam as flores nas margens dos rios.
62. In such pleasant solitudes, sweetened with the scent
Of wholesome plants and frankincense,
Growth in concentration comes quite naturally.
In every season, places such as these
Are lovely like a lake of lotuses.
As fiery summer yields to autumn,
Autumn then to winter, winter then to spring,
There comes a knowledge of impermanence
And sadness with the world.

62. Em tais solitudes agradáveis, adocicadas com a fragrância
De belas plantas e incensos,
O progresso na concentração acontece naturalmente.
Em cada estação, lugares como esses
São adoráveis como um lago de lótus.
Assim como o verão escaldante transforma-se em outono,
O outono então em inverno, e o inverno em primavera,
Surge uma compreensão da impermanência
E uma tristeza com relação ao mundo.
63. Seeing then the bones that lie about the charnel grounds,
You will know that your own body
Is the same in nature:
It will fall apart, disintegrate.
And with the understanding
That there is no essence in compounded things,
All pleasure in saṃsāra will desert you.
Released from strife and from defilement
Your mind will always be in peace and bliss
And apt to wholesome ways.

63. Vendo então os ossos sobre os cemitérios,
Você saberá que o seu próprio corpo
Tem a mesma natureza:
Ele dissolverá, se desintegrará.
E com a compreensão
De que não há nenhuma essência em coisas compostas,
Todo o prazer do saṃsāra o abandonará.
Liberada do conflito e das contaminações,
Sua mente estará sempre em paz e bem-aventurada
E inclinada aos caminhos sensatos.
64. Such forest dwellings have been praised by all the buddhas.
To take but seven steps toward such solitudes
With a mind revolted with saṃsāra
Has such merit that its tiniest part
Exceeds comparison with all the offerings made
To all the buddhas many as the grains of sand
That in the Ganges lie, and for as many aeons.
Live therefore in peaceful forest groves.

64. Tais moradas em florestas foram louvadas por todos os budas.
Dar apenas sete passos em direção a tais locais solitários,
Com uma mente enojada com o saṃsāra,
Tem tanto mérito que sua menor parte
Excede em comparação com todas as oferendas feitas
A todos os budas, na mesma quantidade de grãos de areia

Que existem no Ganges, e por tantos éons.
Portanto, viva em bosques pacíficos nas florestas.
65. With crossed legs take your seat in such a place.
Remain with concentrated mind,
Not stirring from the state of meditative equipoise.
Thus you will accomplish various concentrations:
The one that gives delight to childish beings,
Then the concentration clearly discerning,
And finally the sublime concentration of the Tathāgatas.
The names of these three concentrations
Should be understood. The first concerns
The four samādhis and four formless concentrations78
Pursued by those who have not entered on the Buddhist path.
The second is the concentration of the ones who have so entered.
The third denotes the concentration of the noble ones.
These concentrations take away the states of mind
That are engrossed in objects of desire
And certainly result in perfect knowledge,
Preternatural cognition, and all the samādhis.
Of the powers of vision they give mastery,
The power to work wonders,
And a perfect mastery of mind.79

65. Com as pernas cruzadas, sente-se em um local assim.
Permaneça com a mente concentrada,
Sem oscilar do estado de equilíbrio meditativo.
Assim, você alcançará várias concentrações:
Aquela que confere deleite a seres infantis,
Então a concentração do claro discernimento,
E, finalmente, a concentração sublime dos Tathāgatas.
Os nomes dessas três concentrações
Devem ser compreendidos. A primeira é referente
Aos quatro samādhis e às quatro concentrações sem forma,
Almejada por aqueles que não ingressaram no caminho budista.
A segunda é a concentração daqueles que já ingressaram.
A terceira denota a concentração daqueles que são nobres.
Essas concentrações eliminam os estados mentais
Que estão absorvidos por objetos de desejo
E certamente resultam no conhecimento perfeito,
A cognição sobrenatural, e todos os samādhis.
Concedem grande maestria nos poderes da visão,
O poder de realizar coisas maravilhosas,
E uma maestria perfeita da mente.67
66. There are three kinds of wisdom:
67

Para uma discussão detalhada sobre os samādhis e as absorções sem forma, ver TPQ, Livro 1, pp. 329-32.

Of hearing, of reflection, and of meditation.
This wisdom brings deep insight that destroys defilement.
It is the understanding of phenomena
And the nature of phenomena,
By which means you travel from the city of saṃsāra
To nirvāṇa’s peace.

66. Existem três tipos de sabedoria:
Da escuta, da reflexão e da meditação.
Essa sabedoria produz o insight profundo que destrói as contaminações.
É a compreensão dos fenômenos
E da natureza dos fenômenos
Por meio da qual você viaja da cidade do saṃsāra
À paz do nirvāṇa.
67. Appearances are primordially unborn.
They are like reflections.
They are without intrinsic being
But appear in all their various forms.
When you understand their natural purity,
The fact that they arise dependently,
You swiftly reach the supreme state:
Nirvāṇa that abides in no extreme.

67. As aparências são primordialmente não nascidas.
Elas são como reflexos.
São desprovidas de existência intrínseca,
Mas aparecem das mais variadas formas.
Quando você compreende sua pureza natural,
O fato de que elas surgem de forma dependente,
Você rapidamente alcança o estado supremo:
O nirvāṇa que não reside em nenhum extremo.
68. Possessing wisdom, one is freed through skillful means,
Just as poison is extracted with a mantric spell.
Without such wisdom, skillful means enslaves,
As though the remedy itself changed into something
That provokes disease, a source of pain.
Therefore cultivate that wisdom
Whereby the nature of phenomena is realized.

68. De posse da sabedoria, há a liberação através dos meios hábeis,
Assim como um veneno é extraído com um feitiço de mantra.
Sem tal sabedoria, os meios hábeis escravizam,
Como se o próprio remédio tivesse se transformado em algo
Que provoca a doença, uma fonte de desconforto.
Portanto, cultive essa sabedoria
Por meio da qual a natureza dos fenômenos é realizada.

69. As you implement the six transcendent virtues,
You should understand that you yourself
Are like a magic apparition:
Do not reify the three spheres:
Virtue’s subject, object, action!
And with the twofold gathering,
You will swiftly gain the peace of buddhahood.

69. Conforme implementa as seis virtudes transcendentes,
Você deve compreender que você mesmo
É como uma aparição mágica:
Não reifique as três esferas:
O sujeito, o objeto e a ação da virtude!
E, com a dupla acumulação,
Você rapidamente obterá a paz do estado búdico.
70. May the rain borne by the clouds of goodly virtue
Bring abundant harvests in the minds of beings now cleansed!
Exhausted and reduced by all the defects of saṃsāra,
May their minds today find rest.

70. Que a chuva trazida pelas nuvens das graciosas virtudes
Traga colheitas abundantes para as mentes dos seres agora purificados!
Exaustos e enfraquecidos por todas as dificuldades do saṃsāra,
Que suas mentes possam hoje encontrar o repouso.

9. Os Estágios de Geração e Perfeição e a sua União

1. When your mind is set upon supreme enlightenment,
Embrace the generation and perfection stages
Of the outer and the inner Secret Mantra.

1. Quando a sua mente estiver direcionada para a iluminação suprema,
Adote os estágios da geração e da perfeição
Do Mantra Secreto externo e interno.
2. This has many methods and is free of hardship.
Though the goal is just the same,80
In means of application it is not unskilled.
It is designed for those of very high capacity.
Four Tantra classes have been taught:
Action, Conduct, Yoga, and the Unsurpassed.

2. Ele possui muitos métodos e é livre de dificuldades.
Embora o objetivo seja o mesmo,68
Em termos de sua aplicação, não é para os inexperientes.
É elaborado para aqueles de altíssima capacidade.
Foram ensinadas quatro classes de Tantras:
Ação, Conduta, Ioga e a Insuperável.
3. These classes correspond
To time, or caste, or level of capacity.
The tantras are set forth according to
The Age Endowed with All Perfection,
The Age of Three, the Age of Two,
And finally the Age of Strife;
They are set forth for castes of priests, of merchants,
Kings, and then the lowest class, the menials.
They’re set forth, too, according to capacity:
Dull, medium, sharp, and very sharp.81
Ritual cleansing and ablution
Are mostly taught by Action Tantra.
Bodily and verbal conduct, mental meditation—
All in equal measure is the teaching of the Conduct Tantra.
The Yoga Tantra teaches chiefly meditation,
With bodily and verbal conduct taught as its ancillaries.
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Embora o Vajrayāna, o veículo resultante, supere o veículo causal, o objetivo de ambos é o mesmo. Como declara A Lâmpada
dos Três Meios,
O objetivo pode ser o mesmo, e mesmo assim pela compreensão,
Facilidade, e múltiplas técnicas—
A ser empregado por aqueles de grande capacidade—
Este Mantrayāna é claramente superior.

The Great Yoga Tantra is devoid
Of all intended acts of body, speech, and mind.
It’s free from subject-object dualism
And is the supreme training on the luminous nature of the mind.
It is set forth for those who do not care for cleanliness.

3. Essas classes correspondem
Ao momento, à casta ou ao nível de capacidade.
Os tantras são estabelecidos de acordo com
A Era Dotada de Toda Perfeição,
A Era de Três, a Era de Dois,
E, finalmente, a Era de Conflito;
São estabelecidas para castas de sacerdotes, mercadores,
Reis, e então as classes baixas, os servos.
Também são estabelecidas de acordo com as capacidades:
Embotada, mediana, inteligente e muito inteligente.69
Rituais de purificação e ablução [limpeza]
São ensinados, em geral, pelo Tantra da Ação.
Conduta corporal e verbal, meditação com a mente –
Estes, em igual proporção, são os ensinamentos do Tantra da Conduta.
O Tantra da Ioga ensina principalmente meditação,
Sendo a conduta corporal e verbal ensinadas como um suporte.
O Grande Ioga Tantra é desprovido
De toda ação intencional de corpo, fala e mente.
É livre do dualismo entre sujeito e objeto
E é o treinamento supremo da natureza luminosa da mente.
É estabelecido para aqueles que não se importam com a pureza/limpeza.
4. The Action, Conduct, Yoga Tantras
Are the “tantras of austerity.”
In Sanskrit they are known as Kriyā, Upa, Yoga.
They constitute the outer tantras,
In which one does not meditate upon
The father-mother deities in union,
One makes no use of five meats and five nectars,82
And ritual cleanliness is practiced.

4. Os Tantras de Ação, Conduta e Ioga
São os “tantras de austeridade”.
Em sânscrito, são conhecidos como Kriyā, Upa, Ioga.
Constituem os tantras externos,
Onde não meditamos sobre as
Deidades pai e mãe em união,
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Para uma discussão detalhada deste assunto, ver TPQ, Livro 2, pp. 93-96.

E não fazemos o uso das cinco carnes e cinco néctares,70
E praticamos o ritual de limpeza.
5. The Highest Yoga Tantras are divided threefold:
Father, Mother, and the unsurpassed Nondual.
Respectively they chiefly teach
The generation and perfection stages
And their nondual union.
They are also known as Mahā, Anu, Ati.
Here the deities appear in union
And particular samaya substances are used.
Between the pure and impure no difference is observed,
For all is said to be of but a single taste:
The display of a single maṇḍala.83

5. Os Tantras da Ioga Superior dividem-se em três:
Pai, Mãe, e o insuperável Não-Dual.
Respectivamente, eles ensinam principalmente
Os estágios da geração e da perfeição
E sua união não-dual.
Também são conhecidos como Mahā, Anu, e Ati.
Aqui, as deidades aparecem em união
E substâncias específicas de samaya são utilizadas.
Não são observadas diferença entre o puro e o impuro,
Pois se diz que tudo tem um só sabor:
A exibição de uma única maṇḍala.71
6. When practicing the Kriyā Tantra,
The deity is higher; you take a lower place.
The mode is that of lord and subject,
And thus accomplishment is gained.
In Caryā Tantra,84 you regard
The deity and yourself as equal:
Yourself as the samayasattva
Ver TPQ, Livro 2, p. 374n65 e 66.
"Os Tantras Pai da Yoga Superior como Guhyasamajā, Mañjuśrī Yamāntaka, e assim por diante são classificados como
Mahāyoga. Eles ensinam principalmente o estágio da geração, o aspecto dos meios hábeis, e a prática da energia dos ventos do
estágio da perfeição. Os tantras mãe, relacionados à sabedoria, como Viśuddha, Vajrakīla, Cakrasaṃvara, Hevajra, e assim por
diante são classificados como Anuyoga. Eles ensinam principalmente o estágio da perfeição relacionado à sabedoria, onde,
praticando principalmente sobre a gota essencial (o constituinte essencial ou bodichita), a sabedoria primordial não conceitual,
bem-aventurada e vazia, é atingida.
Os tantras não-duais como o Māyājāla são chamados de Atiyoga. Eles ensinam principalmente a indivisibilidade do
estágio da geração e o estágio da perfeição, em outras palavras, a inseparabilidade de meios hábeis e sabedoria. E em relação ao
estágio da perfeição, eles, sobretudo, estabelecem o que é chamado de sabedoria luminosa bem-aventurada, clara, não conceitual
e inconcebível, surgida da prática dos canais, das energias dos ventos e das gotas essenciais. Em cada um dos três tipos de tantra,
as deidades estão em união, o que simboliza a indivisibilidade dos meios hábeis e da sabedoria. E as substâncias samaya de carne e
álcool, etc., são apreciadas como um sinal de que não se discrimina entre bom e ruim, aceitação e rejeição, puro e impuro. Estes
tantras declaram que todos os fenômenos são budas dentro de uma única maṇḍala da iluminação primordial. No rei dos tantras
do significado definitivo, o glorioso Guhyagarbha do ciclo Māyājāla, diz-se que como todas as coisas têm apenas uma única
natureza – a condição primordial do estado búdico – elas são inseparáveis". [AC 739: 1-740: 2]
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And the deity in front as the jñānasattva.
In this mode, of friend with friend,
Accomplishment is gained.
In the main practice of the Yoga Tantra,
No difference divides the deity from yourself.
Yet in the preparation and conclusion phases,
You must adopt a dualistic mode:
Invite the deity and ask it to depart.
When, like water into water poured,
The deity and yourself become nondual,
Accomplishment is gained.

6. Quando o Kriyā Tantra é praticado,
A deidade é superior; e você assume uma posição inferior.
O modo é de soberano e subalterno,
E assim a realização é obtida.
No Caryā Tantra72 você considera
A deidade e você mesmo como sendo os mesmos:
Você como o samayasattva
E a deidade à sua frente como o jñānasattva.
Dessa forma, de amigo para amigo,
A realização é obtida.
Na principal prática do Ioga Tantra
Nenhuma diferença separa a deidade de você.
Ainda assim, nas fases de preparação e conclusão,
Você deve adotar um modo dualista:
Convidar a deidade para vir e para partir.
Assim como a água é derramada na água,
A deidade e você mesmo tornam-se não-duais,
E a realização é conquistada.
7. In Mahāyoga, emphasis is placed
On skillful means:
The stage of generation and the winds.85
In Anuyoga emphasis is placed
On wisdom: the perfection stage
Together with the essence-drops.
In Atiyoga, everything is nondual;
Emphasis is placed on primal wisdom.
In all these three, the practice is performed
Within the knowledge that phenomena
Are all primordially equal.

7. No Mahāyoga, a ênfase é colocada
Nos meios hábeis:
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O estágio de geração e os ventos.73
No Anuyoga, a ênfase é colocada
Na sabedoria: o estágio da perfeição
Juntamente com as gotas essenciais.
No Atiyoga, toda as coisas são não-duais;
A ênfase é colocada na sabedoria primordial.
Nessas três, a prática é realizada
No âmbito do conhecimento de que todos os fenômenos
São primordialmente iguais.
8. Yourself and every being are from the outset
Perfectly enlightened.
Therefore bring to mind that aggregates,
The elements, the sources, and so forth
Are but a single maṇḍala86
And meditate on the two stages.

8. Você e cada ser são desde o princípio
Perfeitamente iluminados.
Portanto, tenha em mente que os agregados,
Os elementos, as fontes, e assim por diante,
São todos uma única maṇḍala74
E medite nos dois estágios.
9. According to four ways of taking birth,
There are four ways to meditate.
To purify the tendency for egg birth,
As the preamble, start by taking refuge,
Generating bodhichitta, and performing
A short generation stage (invite the field of merit
And make offerings).
Then meditate upon their lack of real existence,
Thus gathering the two accumulations.
Para os ventos e as gotas essenciais, ver TPQ, Livro 2, pp. 160-64.
"Tudo é primordialmente o estado de búdico (sangs rgyas pa)". Os cinco agregados aparentemente impuros são o estado
búdico na medida em que eles são os budas das cinco famílias. Os cinco elementos físicos são o estado búdico na medida em que
são os cinco budas femininos. Todos os pensamentos são o estado búdico por serem a maṇḍala dos bodisatvas. Assim, não há um
único átomo de alguma coisa que não seja o estado búdico. Como é dito no Guhyagarbha,
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Ema-o!
Os componentes dos agregados vajra
São conhecidos como os cinco budas perfeitos.
As fontes e os elementos são a maṇḍala de bodhisattvas.
Terra é Locanā e água Māmakī,
Fogo é Pāṇḍaravāsinī, e vento Samayatārā,
Espaço é Ākāśadhātvīśvarī.
Os três mundos da existência são um campo búdico.
Todas as coisas sem exceção
Não são diferentes do estado búdico.
Além do estado búdico
Os próprios budas não encontraram nada. [AC 760: 1-5]

Subsequently meditate on the extended
Generation and perfection stages.
Just as there is, first, an egg, from which a chick is born,
Meditate successively upon
The generation and perfection stages,
First in short and then extended form.87

9. De acordo com as quatro formas de nascimento,
Há quatro métodos de meditação.
Para purificar a tendência do nascimento em um ovo,
Como abertura da prática, comece tomando refúgio,
Gerando bodichitta e fazendo
Um breve estágio da geração (convide o campo de mérito
E faça as oferendas).
Então medite sobre a ausência de existência verdadeira,
Reunindo assim as duas acumulações.
Subsequentemente, medite nos estágios extensos
Da geração e da perfeição.
Da mesma forma que primeiro existe um ovo, do qual nasce uma galinha,
Medite sucessivamente sobre os estágios da geração e da perfeição,
Primeiro de forma curta e depois de forma extensa.75
10. To purify the tendency to take birth in a womb,
Meditate successively, in detail,
First on refuge, then on bodhichitta,
Then upon the seed letter that from emptiness appears.
From this there comes the implement that then transforms
Into the body of the deity projecting rays of light.
This way of meditating is not, as previously,
Preceded by brief generation and perfection stages.
It is like the way the embryo develops in the womb
When, through the interaction
Of the wind-mind and the essence-drops both white and red,
" O estágio da geração, o primeiro dos estágios do Mantra Secreto, no qual se concentra e medita sobre uma deidade, é
classificado em quatro níveis de acordo com a maneira pela qual ele purifica as propensões para as quatro formas de nascimento.
Como é dito no Māyājāla:
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Como meio de purificar as quatro formas do nascimento,
Há também quatro formas da geração:
A mais elaborada, elaborada, sem elaboração,
E totalmente sem elaboração.
"Explico estas quatro formas de purificação de acordo com a elucidação do grande mestre Vimalamitra".
" Os seres nascidos de ovos são, em certo sentido, 'nascidos duas vezes'. De maneira semelhante, quando na meditação utiliza-se
um modo de concentração extremamente elaborado, primeiro busca-se refúgio e gera-se a atitude de bodichita. Depois,
visualizando-se num instante como as deidades pai-mãe, invocamos a maṇḍala da deidade no espaço à sua frente. Em seguida, são
feitas oferendas e elogios, as falhas são confessadas, nos alegramos com a virtude, e solicitamos o giro da roda do Dharma e
rezamos pelo objetivo desejado. Em seguida, dedicamos o mérito e pedimos à deidade para partir com as palavras benzar mu.
Também podemos repousar por um tempo na contemplação da vacuidade em um estado de equilíbrio meditativo. É assim que
se acumula o mérito e a sabedoria. Isto se refere ao estágio de geração curto. Procede-se então à meditação detalhada sobre a
maṇḍala específica da deidade surgida do estado de vacuidade. Esta é a forma extendida do estágio da geração". [AC 764: 1-765:
1] Ver também TPQ, Livro 2, pp. 136-39.

There comes a spherical mass,
Which lengthens and solidifies
And passes through the other stages
Till the body is completely formed
And then emerges from the womb.88

10. Para purificar a tendência do nascimento em um útero,
Medite de modo sucessivo, detalhadamente,
Primeiro no refúgio, então na bodichita,
E em seguida na sílaba-semente que surge da vacuidade.
Disso advém o implemento, que então se transforma
No corpo da deidade projetando raios de luz.
Essa forma de meditar não é, como na anterior,
Precedida pelos estágios curtos da geração e da perfeição.
É da mesma maneira com que o embrião se desenvolve no útero
Quando, por meio da interação
Do vento da mente e da gota essencial ambos branco e vermelho,
Surge uma massa esférica,
Que se prolonga e se solidifica
E então atravessa os outros estágios
Até que o corpo esteja completamente formado
E então emerja do útero.76
11. To purify the tendency for taking birth
From warmth and moisture,
Take refuge, cultivate the mind of bodhichitta,
And simply say the name whereby
The deity appears from emptiness.
Then implement the generation and perfection stages.
Just as a body born from gathering of warmth and moisture
Is easily produced and born,
There is no need for complicated meditation
On syllables and implements.89

11. Para purificar a tendência de nascer
Do calor e da umidade,
"Assim como no caso daqueles que nascem no útero, que nascem após o crescimento gradual e perfeição de seus
corpos [no útero], meditamos em todas as diferentes etapas. Primeiro tomamos refúgio e geramos a bodichita.
Depois, após a recitação do mantra svabhāva, do estado de vacuidade surge a sílaba da deidade (hung, por exemplo).
Isto corresponde à entrada da consciência nas gotas essenciais branca e vermelha misturadas. A forma esférica e
depois alongada do embrião corresponde à transformação da sílaba hung em um vajra. Os estágios em que o
embrião muda de uma forma alongada para uma forma ovalada correspondem à transformação do vajra em uma
esfera de luz, que é a causa [substancial] do corpo da deidade. O feto continua a se desenvolver, transformando -se
em forma de peixe, depois em forma de tartaruga, e finalmente o corpo inteiro é formado. Tudo isso corresponde à
transformação da luz em deidade. Medita-se então em todo o estágio da geração. Alguns especialistas dizem que a
sílaba-semente se transforma em uma esfera de luz, que depois se transforma no implemento, que finalmente se
transforma na deidade. Como o estágio da geração curto e a realização das oferendas ao campo do mérito não estão
incluídos aqui, a atual etapa da geração é [considerada] apenas moderadamente elaborada". [AC 765: 3-6] Para uma
discussão mais detalhada, ver TPQ, Livro 2, pp. 139-46.
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Tome refúgio, cultive a mente de bodichita,
E simplesmente diga o nome por meio do qual
A deidade surge da vacuidade.
Então, aplique os estágios da geração e da perfeição.
Da mesma forma que um corpo nascido da reunião do calor e da umidade
É produzido e surge facilmente,
Não há necessidade de uma meditação complicada
Sobre sílabas e implementos.77
12. To purify the tendency to take miraculous birth,
Instantly and clearly meditate
Upon the generation and perfection stages.
And since miraculous birth occurs
Within a single instant,
There’s no need to meditate successively
On generation and perfection stages
Starting with the deity’s name.90

12. Para purificar a tendência de ter um nascimento milagroso,
Medite instantaneamente e claramente
Sobre os estágios da geração e da perfeição.
E, como o nascimento milagroso acontece
Em um único instante,
Não há necessidade de meditar sucessivamente
Nos estágios da geração e da perfeição
Começando pelo nome da deidade.78
13. Although of these four ways to meditate,
You should practice most the one relating
To the womb birth you have taken,
Meditate upon them all to purify the tendencies
To other ways of being born.
As a beginner, more precisely, you should start
According to birth from an egg.
And when you have acquired some slight stability,
Proceed to meditate according to birth from a womb.
Then, gaining great stability, you should concentrate
According to the way of birth through warmth and moisture.
Finally, when thanks to intense training,
Excellent stability has been accomplished,
In a single instant meditate upon the deity,
Thus conforming to miraculous birth.

"O nascimento do calor e da umidade é um processo mais simples. Consequentemente, neste tipo de estágio da geração,
refúgio e bodichita são acompanhados pela simples lembrança, ou pela pronúncia do nome da deidade, que então surge do
estado de vacuidade. A visualização elaborada, desde a sílaba-semente até a visualização completa do corpo da deidade, é
dispensada". [AC 766: 2-3] Ver também TPQ, Livro 2, pp. 146 e 396n231.
78
"O nascimento milagroso ocorre em um único instante. Consequentemente, simplesmente ao lembrar-se da deidade, deve-se
meditar claramente sobre ela. Não há necessidade de qualquer elaboração — nem mesmo a pronúncia do nome — para a
deidade ser gerada". [AC 766: 4-5] Ver também TPQ, Livro 2, pp. 146 e 396n232.
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13. Embora haja esses quatro formas de meditar,
Aquela que mais deve ser praticada é a relacionada
Ao nascimento no útero que você teve,
Medite sobre todos elas para purificar as tendências
Das outras formas de nascimento.
Sendo um iniciante, mais precisamente, você deve começar
De acordo com o nascimento em um ovo.
E, quando você tiver adquirido uma ligeira estabilidade,
Medite de acordo com o nascimento em um útero.
Então, alcançando uma grande estabilidade, você deve se concentrar
De acordo com a forma de nascimento através do calor e da umidade.
Finalmente, quando, graças a intenso treinamento,
Você houver alcançado uma estabilidade perfeita,
Por um único instante medite sobre a deidade,
De acordo, portanto, com o nascimento milagroso.
14. The perfection stage is twofold:
Accompanied, or unaccompanied, by visual forms.
When the visualization of the generation stage
Dissolves like clouds dispersing in the sky,
You should remain within the state of emptiness
Devoid of visual forms.
Thereby the generation stage, it should be understood,
Is perfected and completed.
But in the very moment that appearances occur,
Their nature is beyond conceptual construction.
Meditating on this undistractedly
Is the perfection stage with visual form.
Assisted by the practice without visual forms,
Beginners halt their clinging to the generation stage.
This is the antidote to clinging
To phenomena as real.
Assisted by the practice using visual forms,
Those who have stability in meditation
Halt their clinging to the perfection stage.
This is the antidote to clinging
To the reality of emptiness.91

14. O estágio da perfeição é de dois tipos:
Acompanhado ou desacompanhado de formas visuais.
Quando a visualização do estágio da geração
Se dissolve como nuvens se dispersando no céu,
Você deve permanecer na vacuidade,
Desprovida de formas visuais.
Por conseguinte, deve ser entendida, que a etapa da geração,
É assim aperfeiçoada e completada.

Mas, no exato momento em que as aparências surgem,
Sua natureza está além da construção conceitual.
Meditar nisso sem distrações
É o estágio da perfeição com forma visual.
Auxiliados pela prática sem formas visuais,
Iniciantes eliminam o seu apego ao estágio da geração.
Esse é o antídoto relacionado a fixação
Aos fenômenos como se fossem reais.
Auxiliados pela prática com formas visuais,
Aqueles que têm estabilidade na meditação
Eliminam o seu apego ao estágio da perfeição.
Esse é o antídoto relacionado a fixação
À realidade da vacuidade.79
15. Hereafter all appearances —
The generation stage, or skillful means,
And the mind that’s free from clinging:
The perfection stage or wisdom—
All become at all times indivisible.

15. Daqui em diante, todas as aparências –
O estágio da geração, ou meios hábeis,
E a mente que é livre de fixação:
O estágio da perfeição, ou sabedoria –
Tornam-se todas sempre indivisíveis.
16. Therefore, clinging to the true existence of appearances
Is halted by the generation stage,
While thoughts that cling to them as being illusions
Are dispelled in the perfection stage.
When there is no further clinging
To the true existence of appearances and emptiness,
The generation and perfection stages
Are inseparable and pure.

16. Portanto, a fixação a verdadeira existência das aparências
É interrompida pelo estágio da geração,
Enquanto os pensamentos que se fixam a elas como sendo ilusões
"A visualização se dissipa gradualmente, dissolvendo-se finalmente no nada da semente-sílaba vital – que é extremamente sutil
– tão refinada que é como se estivesse escrita com a centésima parte de uma crina de cavalo. E isto, por sua vez, se dissolve no
dharmadhātu, no qual se repousa. Este é o estágio da perfeição desacompanhado de forma visível, sobre o qual os iniciantes
devem meditar. Ela neutraliza qualquer apego às aparências do estágio da geração, como se elas fossem reais. Se, ao praticar o
estágio da geração, a mente fica sem distração num estado livre de pensamentos, a sabedoria primordial da bem-aventurança, da
luminosidade e do não-pensamento surgirá, e isto constitui o estágio da perfeição acompanhado de formas visuais. Aqueles que
ganham um pouco de estabilidade em sua meditação devem praticar desta forma, pois é o antídoto para um apego unilateral à
vacuidade". [AC 767: 6-768: 3] Ver também TPQ, Livro 2, pp. 154ff.
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São dissipados no estágio da perfeição.
Quando não há mais fixação
À verdadeira existência das aparências e da vacuidade,
Os estágios da geração e da perfeição
São inseparáveis e puros.
17. This, then, is the final vehicle, the Vajrayāna
Whereby those of high capacity achieve
Enlightenment in but a single life.
And afterward, wherever there are beings
To be trained in all the worlds,
Their enlightened deeds, in all their great variety,
Spontaneously unfold.
This then is the short and hidden path of great profundity
Of all the holders of the vajra, all past numbering.
It is a path adopted by the fortunate
Who wish for liberation in this very life.

17. Esse, então, é o veículo final, o Vajrayāna,
Por meio do qual aqueles com capacidade elevada alcançam
A iluminação em uma única vida.
E, depois, onde quer que haja seres
A serem treinados, em todos os mundos,
Suas ações iluminadas, em toda sua grande variedade,
Revelam-se espontaneamente.
Esse é o caminho rápido e secreto de grande profundidade
De todos os incontáveis detentores do vajra.
É um caminho adotado pelos afortunados
Que aspiram a liberação nesta vida.
18. On the basis of the practice
Of whichever Tantra class to which you tend
Is perfect buddhahood achieved.
First you must receive transmission of the blessings,
Permission for the practice,
Empowerment, and so forth,
According as each scripture stipulates.
These will bring the mind to ripeness.92

18. Com base na prática
De qualquer classe dos Tantras à qual você se incline,
O estado búdico perfeito é alcançado.
Primeiro, você deve receber a transmissão das bênçãos,
A permissão para a prática,
A iniciação, e assim por diante,
De acordo com o que cada escritura estipula.

Isso fará com que a mente amadureça.80
19. Especially, the path of the Great Yoga,
Secret and supreme, consists
In four empowerments, which ripen,
And generation and perfection stages, which bring freedom.
By the vase, the secret, the wisdom,
And the word empowerments
Are purified respectively the body, speech, and mind,
And all habitual tendencies
And all accomplishments are granted.
The gathering of merit is completed
Through the first three, while the fourth
Completes the gathering of wisdom.
The veils deriving from defilement
And the cognitive conceptual veils
Are also cleansed.
Therefore you should take the four maturing empowerments
And train in both the generation and perfection stages,
Whereby freedom is bestowed.93

19. Especialmente, o caminho da Grande Ioga,
Secreto e supremo, consiste
Nas quatro iniciações que amadurecem,
E os estágios da geração e da perfeição que levam a liberdade.
Pelas iniciações do vaso, secreta, da sabedoria e da palavra,
São purificados, respectivamente, o corpo, a fala e a mente,
E todas as tendências habituais
E todas as realizações são concedidas.
A acumulação de mérito é completada
Por meio das três primeiras, enquanto a quarta
Completa a acumulação de sabedoria.
Os véus que derivam das impurezas
E os véus conceituais cognitivos
São também purificados.
Portanto, você deve receber as quatro iniciações que amadurecem
E treinar em ambos os estágios da geração e da perfeição,
Por meio dos quais a liberdade é concedida.81
"O sânscrito abhiṣeka [traduzido em tibetano como dbang e posteriormente em inglês como " iniciação"] de fato expressa duas
idéias: a remoção das impurezas e a concessão do poder. Primeiro, ela afasta as impurezas da mente dos discípulos. Segundo, dá a
eles o poder de alcançar a iluminação no futuro e, em termos imediatos, de meditar em cada um dos diferentes caminhos. Uma
vez recebida a transmissão das bênçãos (rigs gtad), a permissão para praticar (rjes gnang) ou uma verdadeira iniciação (dbang),
como explicado nos diferentes tantras, é possível engajar-se na prática correspondente....". [AC 774: 4-6] Ver também TPQ,
Livro 2, pp. 112-26.
81
"Nos textos do Yoga Tantra Superior (Anuttara Tantra), são mencionadas quatro iniciações. Primeiro, a iniciação do vaso
purifica as impurezas do corpo e permite que o praticante medite sobre o estágio da geração. Segundo, a iniciação secreta purifica
as obscuridades da fala e permite que o praticante medite em caṇḍālī, a prática de tummo. Terceiro, a iniciação da sabedoria
purifica os obscurecimentos da mente e permite que o praticante medite sobre a sabedoria primordial não-conceitual, que é
bem-aventurada e vazia. Finalmente, a preciosa iniciação da palavra purifica todas as impurezas e permite que o praticante
medite sobre o mahāmudrā, a natureza fundamental dos fenômenos. Por meio das três primeiras iniciações, a acumulação de
80

20. When all the four empowerments are received complete
And the samaya pledge you now possess,94
Wishing then to implement
The wisdom of the nondual Atiyoga,95

20. Quando todas as iniciações tiverem sido recebidas de forma completa
E você possuir agora o compromisso do samaya,82
Aspire então implementar
A sabedoria do Atiyoga não-dual.83
21. Sit cross-legged upon a pleasant seat
And, taking refuge, cultivate the attitude of bodhichitta.
Then, from within the state
Devoid of all conceptual construction,
Wherein phenomena are empty, without self,
There appears the syllable hung.
From this and all around—
Above, below, in all the four points
And their intermediate directions—
There emanates a vast protective wheel
On whose ten spokes are standing
Ten ferocious deities.96

21. Sente-se de pernas cruzadas sobre um assento confortável
E, tomando refúgio, cultive a atitude de bodichita.
Então, a partir do estado
Desprovido de qualquer construção conceitual,
Onde os fenômenos são vazios, sem essência,
Surge a sílaba HUNG.
A partir disso e de tudo ao redor —
Acima, abaixo, nos quatro pontos
E suas direções intermediárias —
Ele emana uma imensa roda protetora
mérito é aperfeiçoada e os obscurecimentos derivados das impurezas (nyon sgrib) são purificados. Por meio da quarta iniciação, a
acumulação de sabedoria é aperfeiçoada e os obscurecimentos conceituais (shes sgrib) são purificados. Quando as quatro
iniciações são combinadas com as terras e caminhos puros, a iniciação do vaso leva à perfeição do caminho da acumulação; a
iniciação secreta leva à perfeição do caminho da união; a iniciação da sabedoria leva à perfeição do caminho da visão; enquanto a
verdadeira iniciação do mahāmudrā leva à perfeição do caminho da meditação. Todas as quatro iniciações amadurecem [as
mentes dos discípulos], enquanto a meditação sobre as etapas da geração e da perfeição conduzem à liberação". [AC 776:
3-777:2]
82
"A essência do samaya é a intenção extraordinária e superior de preservar intactos e sem danos todos os excelentes
treinamentos realizados no Mantra Secreto". O Samaya pode ser categorizado como samayas de raiz e ramo. Os samayas raiz são
os samayas do corpo, da fala e da mente. Quanto ao samaya do corpo, deve-se meditar sobre o corpo de uma deidade e abster-se
de todas as negatividades do corpo, tais como matar, roubar e má conduta sexual, juntamente com tudo o que é complementar a
elas. O samaya da fala é recitar o mantra e se afastar das negatividades da fala, juntamente com tudo o que está ligado a elas. O
samaya da mente é treinar uma profunda concentração e afastar-se de todas as negatividades da mente, juntamente com tudo o
que está ligado a elas. Em resumo, se alguém deixa seu corpo, sua fala e sua mente em um estado ordinário, o samaya é
danificado. Assim, é preciso abster-se de qualquer coisa que deprecie o corpo, a fala e a mente totalmente puros e iluminados".
[AC 778: 6-779: 4] Ver também TPQ, Livro 2, pp. 179-229.
83
A sabedoria (dgongs pa) não dual de Ati refere-se aqui à visão exposta no Tantra Guhyagarbha, que Longchenpa explica a
partir da perspectiva da Grande Perfeição.

Com dez raios, sobre os quais estão
Dez deidades iradas.84
22. Outside and within,
In one great mass of blazing fire
Is the great maṇḍala of glorious Samantabhadra.
The palace is four-square.
It has four doors, each furnished with four cornices.
Its walls, five-layered, are surmounted by a ledge
And are surrounded by a plinth on which
The goddesses of the sense pleasures are dancing.
Beautiful with traceries and pendent strings of jewels,
It has a covered terrace and a balustrade,
Its dome surmounted with a jewel and vajra.
In the center of this maṇḍala,
Encircled by eight charnel grounds,
Are thrones upheld by lions, horses, peacocks,
Elephants, and shang-shang birds.

22. Por fora e por dentro,
Em uma grande massa de fogo flamejante
Está a grandiosa maṇḍala do glorioso Samantabhadra.
O palácio é de forma quadrada.
Tem quatro portas, cada qual provida de quatro molduras.
Suas paredes, de cinco camadas, cobertas por um peitoril
Estão cercadas por um pedestal, no qual
As deusas dos prazeres sensoriais estão dançando.
Elas são belas, com treliças e cordões pendentes feitos de joias,
E há um terraço coberto e um balaústre,
Sua abóboda é coberta por uma joia e um vajra.
No centro dessa maṇḍala,
Rodeada por oito cemitérios,
Estão os tronos apoiados por leões, cavalos, pavões,
Elefantes e aves shang-shang.
23. And here on lotuses and disks of sun and moon,
Are the buddhas of five families in union with their consorts.
Likewise there are bodhisattvas,
Male and female, eight of each.
At the four doors are eight father-mother guardians.
These, together with six Munis, all in their respective stations,
Variously hued, are perfectly equipped
With their respective ornaments and implements.
The rays of light that stream from them
Are limitless and fill the whole of space.97

23. E em lótus e discos de sol e de lua,
84

Ver a parte 2, "As Três Concentrações do Estágio da Geração", pp. 253-255.

Estão os budas das cinco famílias com suas consortes.
Da mesma forma, estão os bodisatvas,
Homens e mulheres, oito de cada.
Nas quatro portas estão os oito guardiões pai-mãe.
Esses, juntamente com os seis Munis, todos em seus devidos lugares,
De várias cores, estão perfeitamente equipados
Com seus respectivos ornamentos e implementos.
Os raios de luz que saem deles
São ilimitados e preenchem todo o espaço.85
24. In the heart of the main deity,
Is Samantabhadra joined in union with his consort.
They are the maṇḍala’s foundation,98
Adorned by the major and the minor marks of buddhahood.
He is, like space, unstained;
Dark blue, he sits cross-legged.
Imagine him the size of your own thumb
And seated in a sphere of light.
From him lights radiate and purify
Phenomenal existence:
The universe and its inhabitants.
All becomes completely pure,
The sphere of male and female deities.99

24. No coração da deidade principal,
Está Samantabhadra em união com sua consorte.
Eles são o fundamento da maṇḍala,86
Adornados pelas marcas maiores e menores do estado búdico.
Ele é, como o espaço, imaculado;
Azul escuro, e está sentado de pernas cruzadas.
Imagine-o do tamanho do seu polegar
E sentado sobre uma esfera de luz.
Irradiam-se luzes dele e purificam
A existência fenomênica:
O universo e seus habitantes.
Todos tornam-se completamente puros,
"No centro, está Vairocana azul [em união] com Ākāśadhātvīśvarī; no leste, está o Akṣobhya branco com Māmakī; no sul, está
Ratnasambhava amarelo com Buddhalocanā; no oeste, está Amitābha vermelho com Pāṇḍaravāsinī; e no norte, está
Amoghasiddhi verde com Samayatārā. Sob todos eles há uma roda de quatro raios sobre a qual estão sentados estes budas das
cinco famílias. Fora desta roda, e nos quatro degraus externos e internos, há (dentro) no sudeste, Kṣitigarbha verde azulado com
a deusa do encanto; no sudoeste, há Ākāśagarbha azul escuro com a deusa das grinaldas; no noroeste, há Avalokiteśvara
vermelho claro com a deusa do cântico; no nordeste, há Vajrapāṇi azul claro com a deusa da dança. Na parte externa, no sudeste,
está Maitreya branco com a deusa do incenso; no sudoeste, está Sarvanīvaraṇaviṣkambhin azul escuro com a deusa das flores; no
noroeste, está Mañjuśrī vermelho claro com a deusa das lâmpadas; e no nordeste, está Samantabhadra verde-amarelo com a
deusa dos perfumes. No pedestal ao redor do salão estão os seis Munis. Na porta leste estão Bhairava e Bhairavī; na porta sul
estão Vijaya e Vijayī; na porta oeste estão Hayagrīva na forma masculina e feminina; e na porta norte estão Amṛtakuṇdalī na
forma masculina e feminina. Aqui eu expliquei de forma ordenada o que é apresentado, de modo um tanto quanto desordenado,
no tantra". [AC 817: 6-818: 6]
86
Samantabhadra e Samantabhadrī são a base para a geração da maṇḍala. Samantabhadra simboliza a aparência; Samantabhadrī
simboliza a vacuidade.
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O âmbito das deidades masculinas e femininas.87
25. Recite the three seed syllables
And those of the five families.100
Although resounding, they are empty
Like an unborn echo.
Rest then in the state of suchness uncontrived.

25. Recite as três sílabas-semente
E as das cinco famílias.88
Embora ressoem, são vazias
Como um eco não-nascido.
Repouse então nesse estado da talidade não construída.
26. Primordially, your mind is of the nature of the deity.
Your body is its maṇḍala, your speech its secret mantra.
Beyond exertion, all is perfect:
The condition of sublime, primordial wisdom.
The samaya- and the jñānasattvas are inseparable:
There is no invocation of the latter
And no merging with it;
There is no need to ask the deity to depart.
There is no good or bad, no taking or rejecting.
This primordial maṇḍala has always dwelt within you.
Remember this and know it as your true condition.
You are not creating something that was not already there.101

26. Primordialmente, sua mente é da natureza da deidade.
Seu corpo é sua maṇḍala, sua fala é o mantra secreto.
Além do esforço, tudo é perfeito:
A condição da sublime sabedoria primordial.
O samaya e os jñānasattvas são inseparáveis:
Não há invocação deste último
E nenhuma união com ele;
" Considerando a pureza que as deidades representam, a pureza dos cinco agregados é expressa pelos budas das cinco famílias,
enquanto a união de sua aparência e vacuidade é expressa pelo fato de que eles estão em união com suas consortes. A pureza da
consciência do olho, ouvido, nariz e língua é expressa pelos quatro bodhisattvas internos [Kṣitigarbha, Vajrapāṇi, Ākāśagarbha, e
Avalokiteśvara]. A pureza dos objetos [dos sentidos] de forma, som, cheiro e sabor é expressa pelas quatro deusas internas do
encanto e assim por diante [Lāsyā, Gītā, Mālyā, e Nartī]. A pureza dos órgãos da visão, audição, olfato e paladar é expressa pelos
quatro bodhisatvas externos [Maitreya, Sarvanīvaraṇaviṣkambhin, Samantabhadra, e Mañjuśrī]. A pureza do passado, presente,
futuro e o quarto tempo do inconcebível dharmatā é representado pelas quatro deusas externas. A pureza intrínseca das quatro
fontes (āyatana) - as consciências dos sentidos, órgãos dos sentidos, objetos dos sentidos e consciência mental derivada das
consciências dos sentidos, por exemplo, a experiência do tato (reg pa), sentido tátil (reg byed), objeto do tato (reg bya), e
consciência tátil (reg shes) - é simbolizada pelos quatro guardiões masculinos das portas. O fato de que, por sua natureza, os
fenômenos não são permanentes nem extintos, e que eles não possuem identidade própria e não têm características, é
simbolizado pelas quatro guardiãs femininas. "Os agentes de purificação para as seis impurezas, as seis perfeições [conceituais], e
as seis migrações são os seis Munis. A pureza intrínseca da base universal e da consciência da base universal são as deidades
pai-mãe Samantabhadra e Samantabhadrī. No presente estado de impureza, todas as deidades estão agora associadas com as
consciências, que são elas mesmas as subdivisões da base universal, e com os órgãos dos sentidos e seus objetos. No estado de
pureza, no entanto, elas estão associadas às sabedorias primordiais e aos campos búdicos. Assim deve ser entendida a pureza das
deidades". [AC 823: 3-824: 3]
88
As três sílabas são OM AH HUNG. As sílabas associadas com as cinco famílias são OM AH HUNG SO HA OR OM HUNG
TRAM HRI AH.
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Não há necessidade de pedir para a deidade partir.
Não há bom ou ruim, aceitação ou rejeição.
Essa maṇḍala primordial sempre residiu dentro de você.
Lembre-se disso e saiba que esta é a sua verdadeira condição.
Você não está criando algo que já não estava lá.89
27. In conclusion—if you are attached to it—
Dissolve the visualization gradually.
And free of all fixation, rest without conception.
If you have no clinging to the visualization,
Remain within the understanding
That everything is but illusion,
Like the moon reflected on the water.
Dedicate your merit to all beings.

27. Ao concluir — se você está apegado a ela —
Dissolva a visualização gradualmente.
E, livre de todas as fixações, repouse sem conceitos.
Se você não tem qualquer apego à visualização,
Permaneça na compreensão
De que tudo é uma ilusão,
Como a lua refletida na água.
Dedique seu mérito a todos os seres.
28. In your day-to-day activities
Take everything as an illusion, clear yet empty.
Appearances and sounds are deities and mantra.
Thoughts and memories are primal wisdom.
At every instant, recognize them thus without distraction.

28. Nas suas atividades cotidianas
Tome tudo como sendo uma ilusão, aparente porém vazio.
Aparências e sons são deidades e mantras.
89

"Uma vez compreendido que todos os fenômenos são 'iluminados' em uma única maṇḍala, é preciso consolidar este
conhecimento na mente, e dentro do estado da grande presença espontânea da natureza da própria mente, que é de todas as
coisas, é necessário recitar o mantra, fazer oferendas e preces, e assim por diante. Isto é diferente dos tantras externos (até e
incluindo o Yoga Tantra), onde há um apego à distinção entre bom e mau, onde convida-se a deidade a surgir externamente e
entrar dentro de si mesmo e assim por diante, e onde, ao final da sessão, solicita-se a sua saída.
"Como se diz no Tantra Rei das Maravilhas":
Sabendo que tudo é a maṇḍala, medita-se
Sobre a igualdade, espontaneamente presente desde o princípio.
Por isso, não há necessidade de estágios, mentalmente fabricados,
Onde a deidade é então convidada a se retirar.
"Assim, praticamos de maneira que o samayasattva ( deidade meditativa visualizada) e o jñānasattva ( deidade da sabedoria) não
sejam diferenciados. Pois o corpo é a deidade, a fala é o mantra, e a mente é a mente da deidade". Por outro lado, se os iniciantes e
aqueles que gostam de elaboração convidam a deidade, apresentam oferendas e preces, e assim por diante, não há qualquer
conflito". [AC 825: 5-826: 3]

Pensamentos e memórias são a sabedoria primordial.
A cada instante, reconheça-os como tais, sem distração.
29. Keep your samaya pure, both root and branch.102
The five and twenty branch samayas are five groups of five:
The things that should be known,
The things not to be spurned, the things to be performed,
The things to be accepted,
And the things on which to meditate.
In brief, there are three root samayas:
Those of body, speech, and mind.
Train yourself in them, maintaining a pure mind.

29. Mantenha seu samaya puro, tanto sua raiz como os seus ramos.90
Os vinte e cinco ramos de samayas são cinco [ramos] agrupados em cinco:
As coisas que devem ser conhecidas,
As coisas que não devem ser rejeitadas, as coisas que devem ser realizadas,
As coisas que devem ser aceitas,
E as coisas sobre as quais se deve meditar.
Em resumo, há três samayas raiz:
Aqueles de corpo, fala e mente.
Pratique-os mantendo uma mente pura.
30. At the full moon and the new moon,
And on the eighth and twenty-ninth days of the month,
As well as on the tenth days of the waxing and the waning moon,
By day, by night respectively,103
Labor in the practice of approach and of accomplishment,
Confessing and restoring, offering the sacred feast.

30. Na lua cheia e na lua nova,
E no oitavo e no vigésimo-nono dia do mês,
Bem como no décimo dia da lua crescente e da lua minguante,
Respectivamente de dia e a noite,91
Empenhe-se na prática de aproximação e realização,
Confissão e restauração, oferecendo o banquete sagrado.
31. Persistently observe the deep and crucial points
Pertaining to the yoga of the wind-mind, channels, essence-drops,
And make of it the very essence of your practice.
Meditate upon the paths of bliss,
Of luminosity and no-thought, and their union.
Thus you will become a vajra holder
And a perfect buddha in this very life.104

Ver nota 94 e TPQ, Livro 2, pp. 213-14
Estritamente falando, a oferenda do banquete sagrado (gaṇacakra, tshog) no décimo dia do mês lunar deve ser feita pela
manhã (ou durante o dia). No vigésimo quinto dia do mês (o décimo da lua minguante), ela deve ser oferecida ao anoitecer ou à
noite.
90
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31. Observe persistentemente os pontos profundos e cruciais
Referentes à ioga da mente-vento, canais, gotas essenciais,
E faça disso a própria essência da sua prática.
Medite sobre os caminhos da bem-aventurança,
Da luminosidade e da ausência de pensamento, e da sua união.
Assim, você se tornará um detentor do vajra
E um buda perfeito nesta mesma vida.92
32. Thus through this supremely secret
Essence unsurpassed,105
May every being dwell within the city
Of the glorious Heruka.
Exhausted in saṃsāra through their karma and defilement,
May their minds today find rest.

32. Assim, por meio dessa supremamente secreta
Essência insuperável,93
Que todo ser possa residir na cidade
Do glorioso Heruka.
Exaustos no saṃsāra devido a seus carmas e impurezas,
Que suas mentes possam hoje encontrar o repouso.

92
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Ver parte 2, "A Prática Simples dos Estágios da Geração e Perfeição", pp. 257-259.
Isto se refere ao ensinamento quintessencial do Tantra Guhyagarbha, que é aqui apresentado do ponto de vista da Atiyoga.

10. A visão que não permanece em nenhum dos dois extremos,
a sabedoria que permite a realização da natureza da base
1. The practitioner who thus unites
The generation and perfection stages
Gains entry to the unborn, empty nature of phenomena.

1. O praticante que então une
Os estágios da geração e da perfeição
Obtém a entrada para a natureza vazia, não nascida, dos fenômenos.
2. Now all phenomenal existence,
All the things of both saṃsāra and nirvāṇa,
Are from the outset without self
And are beyond conceptual construction.
Through ignorantly clinging to them,
Beings wander in existence.
Saṃsāra and nirvāṇa, various joys and sorrows,
Do indeed occur. Yet in the very moment of arising,
They are empty in their nature.
Know that they are like illusions.
Know they are like dreams.

2.Agora, toda existência fenomênica
E todas as coisas tanto do samsara quanto do nirvana,
Desde o princípio não possuem uma essência,
E estão além das construções conceituais.
Ao enganosamente se apegarem a elas,
Os seres vagam pela existência.
Saṃsāra e nirvāṇa, as várias alegrias e tristezas,
Realmente ocorrem. Ainda que, no momento do seu surgimento,
Elas sejam vazias por natureza.
Saiba que elas são como ilusões.
Saiba que elas são como sonhos.
3. Though all the things appearing outwardly
Occur within the mind, they are not the mind itself,
But neither are they something other than the mind.
Although by force of habit there may seem to be
Duality of apprehender-apprehended,
In the moment it occurs,
This duality has no reality.
It is like a face and its reflection in a mirror.106

3. Embora todas as coisas que aparecem externamente

Ocorram dentro da mente, elas não são a própria mente,
Mas tampouco são algo diferente da mente.
Apesar de que pela força do hábito pareçam ser
Uma dualidade de apreendedor e apreendido,
No momento em que ocorre,
Essa dualidade não tem realidade.
Ela é como o rosto e seu reflexo em um espelho.94
4. Although a face appears upon the surface of the mirror,
It is not there. And yet no other thing
Has cast its form upon the glass.
While not being there, its likeness there appears
And is perceived as different from the mirror.
Know that manifold phenomena are all like this.

4. Embora um rosto apareça sobre a superfície do espelho,
Ele não está lá. E, no entanto, nenhuma outra coisa
Projetou sua forma sobre o vidro.
Embora não esteja lá, sua aparência surge nele
E é percebida como sendo diferente do espelho.
Saiba que os múltiplos fenômenos são todos assim.
5. If left unexamined, things are quite convincing,
But when they are investigated, they become elusive.
When thoroughly examined, they transcend
All speech, all thought, all formulation.
Whether as existing or as not existing,
There’s no finding them.
Neither are they beyond, nor are they not beyond,
The ontological extremes.

5. Quando não examinadas, as coisas são bastante convincentes,
Mas quando são investigadas, elas se tornam indefinidas.
Ao serem minuciosamente examinadas, elas transcendem
Toda fala, todo pensamento, e toda formulação.
Sejam existentes ou inexistentes,
Não há como encontrá-las.
Nem estão além, nem estão não além
Dos extremos ontológicos.
6. It is in the manner of illusion
That their arising and their dwelling
And their ceasing all appear.
But from the very instant they occur,
This same arising and the rest have no intrinsic being.
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Veja a parte 2, “A Mente e os Objetos que Aparecem para Ela,” pp. 261–263.

They are like the water of a mirage
Or the moon reflected in a pool.107

6. É na forma de uma ilusão
Que seu surgimento, sua permanência
E sua cessação se manifestam.
Mas a partir do momento em que ocorrem,
Este mesmo surgimento, permanência e cessação não possuem nenhuma existência intrínseca.
São como a água de uma miragem.
Ou a lua refletida em uma poça d’água.95
7. In particular, the six impure migrations
Appear but have no true existence.
They are deceptive forms, the products of habitual tendencies,
Like falling hairs that those with visual ailments see.
And just as those who wish to be restored
Must purify their phlegm,
In just the same way, those who wish to dissipate illusion
Must clear away the cataracts of ignorance.

7. Especialmente, as seis migrações impuras
Aparecem mas não têm existência verdadeira.
São formas enganosas, produtos de tendências habituais,
Como cabelos caindo, vistos por aqueles com problemas de visão.
E exatamente como os que desejam ser curados
"Como é dito no Guhyagarbha Tantra :
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Ema-o! Algo prodigioso e extraordinário,
Um segredo que todos os budas perfeitos conhecem!
Todas as coisas nascem sem terem nascido,
E no momento de seu nascimento, elas são não nascidas!
Ema-o! Algo prodigioso e extraordinário,
Um segredo que todos os budas perfeitos conhecem!
Sem cessar, todas as coisas cessam,
E no momento da cessação, todas as coisas são incessantes!
Ema-o! Algo prodigioso e extraordinário,
Um segredo que todos os budas perfeitos conhecem!
Sem permanecer, todas as coisas ainda permanecem,
E no momento de permanecer, não permanecem!
Ema-o! Algo prodigioso e extraordinário,
Um segredo que todos os budas perfeitos conhecem!
Sem que elas sejam observadas, todas as coisas ainda são observadas,
E no momento em que são observadas, elas são não observáveis!
Ema-o! Algo prodigioso e extraordinário,
Um segredo que todos os budas perfeitos conhecem!
Sem que elas venham ou vão, todas as coisas vêm e vão.
E no momento em que elas vêm e vão, elas estão livres de ir e vir"!
[AC 862: 5-863: 3]

Devem purificar sua fleuma,
Da mesma forma, aqueles que desejam dissipar a ilusão
Devem eliminar as cataratas da ignorância.
8. The antidote for this is self-cognizing primal wisdom.
By this means you come to clear conviction
Of the empty nature of saṃsāra and its habits.
And you know with certainty
That what is empty does appear.
You understand the nonduality
Of appearance and emptiness,
And thus you know the sense of the two truths.
By dispelling both extremes and striving for the middle way,
You come to freedom in the sky-like state,
Abiding neither in existence nor in peace.
This is ultimate reality sublime and quintessential:
The fundamental nature of the Natural Great Perfection.

8. O antídoto para isso é a sabedoria primordial autocognoscente.
Através dela, você chega a uma convicção perfeita
Da natureza vazia do saṃsāra e de seus padrões.
E tem a certeza
De que aquilo que é vazio, surge.
Você entende a não dualidade
Da aparência e da vacuidade,
E dessa forma entenderá o significado das duas verdades.
Ao dissipar os dois extremos e empenhar-se no caminho do meio,
Alcançará a liberdade num estado que é semelhante ao céu,
Sem permanecer na existência ou na paz.
Esta é a sublime e quintessêncial realidade definitiva:
A natureza fundamental da Natural Grande Perfeição.
9. Appearance in itself does neither good nor harm,
But clinging to appearance binds you in existence.
Thus there is no need to search through manifold appearances.
Just cut the root of mind that clings to them.108

9. A aparência em si não é favorável nem prejudicial,
Mas o apego à aparência aprisiona você à existência.
Portanto, não há necessidade de procurar através das múltiplas aparências.
Basta cortar a raiz da mente que se apega a elas.96
" É assim que alguém não fica preso pela aparência. Se a pessoa não se apega ao que aparece (no sentido de aceitação e rejeição), não é afetada por ela.
Pois não há relação intrínseca [entre o observador e o observado]. Se, como resultado da investigação, uma pessoa se apega à ausência de existência
intrínseca na forma, som, cheiro, sabor e texturas, e se apega a idéias de impureza e assim por diante, o resultado será que, mesmo que os objetos em si
sejam abandonados, a mente apegada não desaparece e a raiz do apego não é cortada. Procedendo desta forma — que é como a ação de um cachorro
que não morde o homem que atirou a pedra, mas ao invés disso morde a pedra — a pessoa não consegue se livrar da impureza. Em contraste, se um
homem atira uma pedra contra um leão, ele o devora. Da mesma forma, a raiz de todas as impurezas, como o desejo e a aversão, é a própria mente.
Portanto, deve-se examinar a própria mente interna e dissipar as impurezas com a sabedoria que compreende sua ausência de existência intrínseca".
[AC 870: 2-6]
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10. The mind does seem to be and yet lacks real existence.
When searched for, it’s not found;
When looked for, it’s not seen.
No color does it have, no shape; it cannot be identified.
Not outside or within; throughout the triple time,
It is not born, it does not cease.
And it is not located anywhere on this side or on that.
Groundless, rootless, it is not a thing.
There is no pointing to it: mind is inconceivable.

10. A mente parece existir e, no entanto, carece de existência verdadeira.
Quando procurada, ela não é encontrada;
Quando observada, não é vista.
Não tem cor, não tem forma; não pode ser identificada.
Nem fora nem dentro; ao longo dos três tempos,
Não nasce, não cessa.
E não está localizada em nenhum lugar deste ou daquele lado.
Sem base, sem raiz, não é algo.
Não há como apontar para ela: a mente é inconcebível.
11. The past mind cannot be observed;
The mind yet to be born is nowhere to be found;
The present mind does not remain:
In all the times, the mind is just the same.
Do not let the mind search for the mind. Just let it be.

11. A mente do passado não pode ser observada;
A mente ainda não nascida não se encontra em lugar algum;
A mente do presente não permanece:
Em todos os instantes, a mente é exatamente a mesma.
Não deixe a mente procurar a mente. Apenas deixe-a ser.
12. Thoughts, negating or affirming,
Are themselves the objects of the momentary consciousness.
In their very moment of appearing,
They are not outside nor indeed within—
The object sought, perversely, is the subject seeking—
In searching for itself, there’s never any finding.

12. Pensamentos, negação ou afirmação,
São, eles mesmos, os objetos da consciência momentânea.
No próprio momento do seu surgimento,
Eles não estão fora nem dentro—

Paradoxalmente, o objeto procurado é o sujeito procurando—
Ao procurar por si mesmo, nada é encontrado.
13. Primordially unborn and uncontrived,
It does not dwell, it does not cease.
The mind itself, throughout the triple time,
Has neither ground nor root: it is a state of emptiness.
But being the foundation for unobstructed manifold arising,
It appears unceasingly.
Yet it is not a thing endowed with features;
Thus it has no permanent existence,
Yet to its arising there’s no end.
Therefore it is not a nihilistic emptiness.
Neither is it both of these nor is it neither:
There is no describing it.
It does not exist as this or that;
In no way therefore can it be identified.
Its nature should be understood
As pure primordially.

13. Primordialmente não nascida e não fabricada,
Ela não se localiza em algum lugar, e ela não cessa.
A própria mente, ao longo dos três tempos,
Não tem base nem raiz: sua condição é a vacuidade.
Mas sendo a base para os múltiplos surgimentos desimpedidos,
Ela aparece incessantemente.
No entanto, não é uma coisa dotada de características;
Portanto, não tem existência permanente,
Ainda assim, o seu surgimento não é interrompido.
Consequentemente, não se trata de uma vacuidade niilista.
Tampouco é as duas coisas ou nenhum das duas:
Não há como descrevê-la.
Ela não existe como isto ou aquilo;
Por conseguinte, não pode ser identificada de forma alguma.
Sua natureza deve ser compreendida
Como primordialmente pura.
14. It is not there when you examine it;
It is not there when you do not examine it.
It has no other nature.
In the primordial essence of the mind,
You can find no good or bad,
No taking or rejecting, and no hope or fear.
What use is there therefore
In checking and investigating it?
Do not seek it anxiously in the three times.

14. Ela não está em algum lugar quando você a examina;
Ela não está em algum lugar quando você não a examina.
Não possui uma outra natureza.
Na essência primordial da mente,
Você não pode encontrar o bom ou o ruim,
Nenhuma aceitação ou rejeição, e nenhuma esperança ou medo.
Portanto, qual a finalidade
Em verificar e investigar?
Não a procure ansiosamente nos três tempos.
15. The mind is stirred up by ideas, which are like chaff.
It is agitated by distractions, which are like the gusting wind.
Thus there is no access to this nature.
But if you rest correctly in the pure accomplished mind
Beyond arriving and departing,
Whence there’s nothing to remove,
To which there’s nothing to be added;
If you rest in primal wisdom
All-creating, free from stain,
You will behold this nature as it is.

15. A mente é estimulada pelas ideias, que são como resíduos.
Ela é agitada pelas distrações, que são como uma rajada de vento.
Dessa forma não há acesso a sua natureza.
Mas se você repousar corretamente na mente pura e perfeita
Além de vir ou ir,
Onde não há nada para remover,
Onde não há nada a ser adicionado;
Se você repousar na sabedoria primordial,
Que tudo cria, livre de impurezas,
Você contemplará essa natureza assim como ela é.
16. What use to you now are the various tenet systems?
What use to you these thoughts, these words, these propositions?
The ultimate does not exist nor is it nonexistent.
It has no center or circumference.
It cannot be divided into vehicles.
It is like space, immaculate, unlimited, and unconfined.
To say that it exists or else does not exist
Is to be deluded.
How can you explain what lies beyond expression?
In such a pointless exploit there is nothing but fatigue.

16. Que utilidade tem agora para você os vários sistemas de ensinamentos?
Que utilidade tem estes pensamentos, estas palavras, estas proposições?
O definitivo não existe nem é inexistente.
Não tem centro ou circunferência.

Não pode ser dividido em veículos.
É como o espaço, imaculado, ilimitado e não confinado.
Dizer que ele existe ou não existe
É estar deludido.
Como você pode explicar o que está além da expressão?
Em tal exploração inútil, não há nada além de cansaço.
17. It would be like imagining a shining pleasure grove
Aloft, suspended, in the middle of the sky,
Adorned with flowers and fruits, cascading waterfalls—
And disputing all its categories
With their concordant and discordant classes.

17. Seria como imaginar um bosque agradável e brilhante
No alto, suspenso, no meio do céu,
Adornado com flores e frutas, e cachoeiras se derramando—
E contestar todas as suas categorias
Com seus tipos concordantes e discordantes.
18. The nature of the mind unstained and pure
Is never seen by stained manipulation and contrivance.
What use here are the generation and perfection stages?
Meditation and clear concentration
Do no more than spoil it!

18. A natureza da mente imaculada e pura
Nunca é vista através de manipulações maculadas e artifícios.
Qual é aqui a utilidade dos estágios da geração e da perfeição?
A meditação e o brilho da concentração
Simplesmente corrompem tudo!
19. In the mind itself,
The nature that is pure primordially,
There are no obscurations and no antidotes thereto.
There’s nothing to remove and nothing to acquire.
So leave aside conceptual targets.
There’s no inside, there’s no outside;
There’s no object apprehended and no subject apprehending.
Therefore give up clinging.
You cannot recognize this nature saying “this.”
So pare away all your assumptions.
There is no attaining it, and there’s no nonattaining it.
Abandon therefore hope and fear.

19. Na própria mente,
A natureza que é primordialmente pura,
Não contém obscurecimentos e nem antídotos.

Não há nada para remover e nada para obter.
Portanto, deixe de lado os alvos conceituais.
Não há dentro, não há fora;
Não há objeto apreendido e não há sujeito para apreender.
Por isso, desista do apego.
Não é possível reconhecer esta natureza ao dizer "é isto".
Portanto, descarte todas as suas suposições.
Não há como alcançá-la, e não há como não alcançá-la.
Abandone a esperança e o medo.
20. Within awareness, never stirring from the ground,
All arisings due to various conditions
Naturally subside as soon as they appear,
Like ripples on the water.
They are one with dharmakāya.

20. Dentro da consciência, que a partir da base nunca se agita,
Todos os surgimentos devido às várias condições
Desaparecem naturalmente assim que se manifestam,
Como as ondas na água.
Eles não se separam do dharmakāya.
21. When I watch the thoughts as they arise,
The watcher vanishes.
I search for it but nowhere is it found.
Neither is the searcher seen—
There is just a freedom from conceptual elaboration.
There’s no agent; there’s no object of its action.

21. Ao observar como os pensamentos surgem,
O observador desaparece.
Ao procurar por ele, nada é encontrado.
Nem aquele que procura é visto—
Há apenas uma liberdade da elaboração conceitual.
Não há agente; não há objeto de sua ação.
22. I have come to the primordial state,
Which is like space, immaculate.
There is no going back, and where might I now go?
I have reached the place of the exhaustion of phenomena.
No more coming [to saṃsāra] can there be.
And where I am now none can see.109

22. Eu cheguei ao estado primordial,
Que é como o espaço, imaculado.
Não há como voltar atrás, e para onde eu poderia ir agora?

Eu cheguei ao lugar da exaustão dos fenômenos.
Não retornarei mais de volta [ao saṃsāra].
E ninguém pode ver onde estou agora .97
23. Knowing this, I want for nothing else.
Whoever comes to freedom
Has, like me, cut through delusion.
Now I have no further questions;
The ground and root of mind are gone.
There is no goal, no clinging;
There’s no ascertaining; there’s no “it is this.”
Instead, there is an all-embracing evenness,
Openness, relaxedness, equality.
Now that I have realized it, I sing my song.
Stainless rays of light have thus shone out110
And revealing it, have now departed.

23. Conhecendo isto, não me interessa mais nada.
Qualquer um que tenha alcançado a liberdade,
Assim como eu, corta a delusão.
Agora não tenho mais perguntas;
A base e a raiz da mente desapareceram.
Não há um objetivo, não há apego;
Não há determinação; não há "é isto".
Pelo contrário, há uma igualdade que tudo abarca,
Abertura, relaxamento, e igualdade.
Agora que realizei isso, eu canto minha canção.
Os raios brilhantes de luz assim irradiaram98
E, revelando-a, já partiram.
24. Watch, my friends, the objects that appear.
All are unoriginate, all equal in their emptiness—
Just as various things reflected in a glass
Are one and all the same, the mirror’s single sheen.

24. Meus amigos, observem os objetos que surgem.
Todos eles não têm origem, são todos iguais por serem vacuidade—
Assim como várias coisas refletidas em um vidro
São todas iguais, o espelho possui um único brilho.
25. Watch the consciousness discerning these appearances.
The mind is like the sky, beyond assertion and negation.
And just as in the sky the clouds take shape and then dissolve,
With no change to the sky, which stays forever pure,
The nature of the mind is likewise always pure;
97
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Ver a parte 2, "O Onisciente Longchenpa Fala sobre Sua Realização", pp. 265-267.
As palavras em itálico são uma tradução literal do nome de Longchenpa, Dri med 'od zer.

It is primordially enlightened,
Uncreated, naturally present, ultimate reality.

25. Observe a consciência discernindo estas aparências.
A mente é como o céu, além da afirmação e da negação.
E assim como no céu, as nuvens tomam forma e depois se dissolvem,
Sem nenhuma alteração do céu, que permanece sempre puro,
Da mesma forma, a natureza da mente é sempre pura;
Ela é primordialmente iluminada,
Incriada, naturalmente presente, a realidade definitiva.
26. The object and the mind itself are not two things.
They’re one in primal purity.
Therein, adopting and rejecting are not two.
There’s no one-sided affirmation or denial.
All appearance is devoid of true existence;
All arising is by nature empty.
Everything is equal and beyond all reference.

26. O objeto e a própria mente não são duas coisas.
São unos na pureza primordial.
Nesse caso, adotar e rejeitar não são duas coisas.
Não há uma afirmação ou negação unilateral.
Toda aparência é desprovida de existência verdadeira;
Tudo que surge é por natureza vazio.
Tudo é igual e está além de qualquer referência.
27. Objects of the senses
Are appearances, various and uncertain,
And likewise mind itself cannot be pointed at.
It is the great state free of all extremes.
Know this as the Natural Great Perfection.

27. Os objetos dos sentidos
São aparências, variadas e incertas,
E a própria mente também não pode ser apontada.
É o grande estado livre de todos os extremos.
Saiba que isto é a Natural Grande Perfeição.
28. For so it is regarding everything—
Phenomenal existence, nirvāṇa, and saṃsāra:
Past phenomena are no more seen;
In this they are all equal.
Future things have not been born;
In this they are all equal.
Present things do not endure;
In this they are all equal.

Timeless are the three times,
Destitute of all foundation.
In this they are all equal.
All things from the outset are perfect equality.

28. Pois é assim com relação a tudo—
A existência fenomênica, nirvāṇa, e saṃsāra:
Fenômenos passados não são mais vistos;
Aqui todos eles são iguais.
Coisas futuras não surgiram;
Aqui todas elas são iguais.
As coisas presentes não perduram;
Aqui todas elas são iguais.
Os três tempos são atemporais,
Desprovidos de qualquer princípio.
Aqui todos eles são iguais.
Desde o princípio, todas as coisas estão em perfeita igualdade.
29. Saṃsāra and nirvāṇa, all phenomenal existence,
Are images reflected in the mind.
The nature of the mind
Is the great space of dharmadhātu—
And space throughout the three times
Is immutable by very nature.
This unchanging nature is primordial nirvāṇa:
The enlightened state within the ground—Samantabhadra.

29. Saṃsāra e nirvāṇa, a totalidade da existência dos fenômenos,
São imagens refletidas na mente.
A natureza da mente
É o grande espaço do dharmadhātu—
E o espaço ao longo dos três tempos
É imutável por sua própria natureza.
Esta natureza imutável é o nirvāṇa primordial:
O estado iluminado dentro da base—Samantabhadra.
30. Appearances and emptiness are not divided.
Such is the primordial state of things,
Which, neither one nor many, cannot be conceived
And lie beyond the reach of thought.
Neither to one side nor to the other do they fall;
In this they are all equal.
They are equal in appearance,
Equal in their emptiness,
Equal in their truth, and equal in their falsity,
Equal in existence,
Equal in their nonexistence,

And equal in transcending every limit.
All is one expanse of primal purity.111

30. As aparências e a vacuidade não são separadas.
Assim é o estado primordial das coisas,
Que não é singular ou plural e não pode ser concebido,
E está além do âmbito do pensamento.
Não vai nem para um lado nem para o outro;
Dessa forma, todas as coisas são iguais.
Elas são iguais em sua aparência,
Iguais em sua vacuidade,
Iguais em sua verdade, e iguais em sua falsidade,
Iguais em sua existência,
Iguais em sua inexistência,
E iguais ao transcenderem todos os limites.
Tudo é a expansão da pureza primordial.99
31. All mental imputations are by nature empty.
All names are adventitious labels.
Specific features are but superimpositions.
There’s no dividing truth from falsity.
The object and the mind are unrelated;
They do not stain or qualify each other.
There is no knower and there is no known.112

31. Por natureza, todas as imputações mentais são vazias.
Todos os nomes são rótulos adventícios.
As características específicas são apenas sobreposições.
Não há como dividir a verdade da falsidade.
O objeto e a mente não se relacionam;
Eles não maculam ou qualificam um ao outro.
Não há o conhecedor e não há o conhecimento.100
" Como a aparência e a vacuidade são inseparáveis, os fenômenos transcendem os conceitos de um e muitos e, portanto, são ilimitados. Isto é o
que significa quando se diz que eles são como o espaço. Como é dito no O Rei Criador de Tudo,
99

Todas as coisas têm uma natureza semelhante ao espaço.
O espaço não tem existência intrínseca.
O espaço é inexplicável.
O espaço é imensurável.
Compreenda que essa é a realidade.
De todas as coisas, sem exceção.
"Assim como os fenômenos são iguais no sentido de que todos são como o espaço, eles são idênticos na forma em que aparecem, como reflexos
em um espelho. Eles são iguais por serem vacuidade e são como reflexos desprovidos de existência concreta independente". Mas como são
causalmente eficientes, eles são iguais por serem verdadeiros do ponto de vista da mente deludida. São como a forma e seu reflexo, ambos capazes
de gerar a função cognitiva da consciência visual. São também iguais por sua falsidade, pois são alucinações sem qualquer fundamento, como as
experiências daqueles que consumiram a planta datura. Eles são iguais em sua presença, pois do ponto de vista da mera aparência, são como os
bois que aparecem em uma exibição mágica. Eles também são iguais em sua ausência, pois carecem de existência intrínseca, como a água
observada numa miragem. Eles são iguais em transcender todas as limitações, pois são como o infinito do espaço. Os fenômenos são todos iguais
desde o princípio. Sua natureza última transcende toda divisão e desafia toda descrição. Eles são primordialmente vazios". [AC 904: 2-905: 1]
100
"A teoria dos skandhas, dhātus, e assim por diante é somente uma imputação mental, e as imputações mentais não ocorrem da forma como as
coisas são. Elas são intrinsecamente vazias. As designações verbais não podem ser localizadas nem dentro nem fora de seus objetos

32. In just the same way as a face’s form
Appears within a looking glass,
The aspects of a thing arise
Within sensorial consciousness.
Through taking them as real
Both craving and aversion come,
Delusions of saṃsāra.
Investigate more closely:
The mind has not gone out toward the thing,
And neither does the aspect of the thing
Arise within the mind.
They’re not two separate “things,”
For both are destitute of real existence.113

32. Do mesmo modo que a forma de um rosto
Surge dentro de um espelho,
Os aspectos de uma determinada coisa surgem
Dentro da consciência sensorial.
Ao considerá-los reais
Tanto o desejo como a aversão ocorrem,
Delusões do saṃsāra.
Investigue mais de perto:
A mente não foi em direção a algo,
E tampouco o aspecto disso
Surge dentro da mente.
Eles não são duas "coisas" separadas.
Pois ambos são desprovidos de existência verdadeira.101
correspondentes. Elas são adventícias e não existem [como entidades concretas]. Ainda que características específicas sejam atribuídas aos
objetos, estas últimas são simplesmente nomes, meras configurações do pensamento. Embora se diga que os objetos rotulados são como fogo
gerado por seu combustível, eles são apenas as formas percebidas através do hábito deludido, como um fogo visto em um sonho. Eles não têm
existência em qualquer sentido fundamental. É assim que fenômenos e seres que parecem existir para a mente deludida são apenas aparências
sobre as quais [a ideia de] existência foi sobreposta. Todos os objetos sensoriais, por mais que aparentam, são idênticos quanto ao seu caráter
enganoso. Não é que as coisas se encaixam em duas categorias: verdadeiro e falso. Se examinarmos os objetos aparentes e as cognições que os
apreendem, eles são desconexos, pois não se sobrepõem uns aos outros. Quando sujeito e objeto são examinados, eles são como espaço, pois não
estão [intrinsecamente] relacionados nem como um sujeito relacionado a seu objeto nem como um objeto com o qual um sujeito se relaciona. De
fato, sua relação não tem realidade. Além disso, essa relação não só não existe, como também não existem as categorias mentais de "idéias
universais" e "instâncias particulares", no sentido de entidades concretas, com características específicas. Pois, quer sejam classificadas como
universais ou particulares, estas designações estão em um nível em que não produzem nenhuma mudança perceptível nos próprios fenômenos.
Quando examinamos o assunto desta forma, a insensatez de agrupar itens não relacionados em termos de apreendedor e apreendido torna-se
evidente. Isso demonstra que toda a apreensão que surge devido à ignorância é equivocada". [AC 906: 1-907: 2]
101
"Deixe-me explicar isso de uma maneira que é fácil de entender": Quando o reflexo de um rosto aparece em um espelho, ele é percebido sem
que o rosto verdadeiro e o rosto refletido se tornem duas coisas diferentes. Tampouco o reflexo surge através da transferência da imagem do rosto
para o espelho. Do mesmo modo, quando os múltiplos objetos dos sentidos aparecem para suas respectivas consciências sensoriais, não é a mente
que se dirige para o objeto externo. Ao contrário, é o aspecto do objeto que aparece à consciência sensorial. E isso deveria ser entendido de forma
semelhante à aparência dos reflexos em um espelho. Embora um rosto apareça no espelho, não é o rosto verdadeiro que é transferido para ele. É o
reflexo, ou o aspecto, do rosto que aparece nele. Quando um aspecto surge na consciência, é através do apego da mente a ele [como uma coisa
verdadeira, realmente existente] que nos deludimos no saṃsāra.
"Quando, entretanto, este caso é devidamente examinado, mesmo a alegação de que a mente não se dirige a seu objeto, mas que é o
aspecto do objeto que surge na mente, não é comprovada. Já que a mente que surge [como o objeto] não existe dentro ou fora do corpo ou em
algum lugar entre eles, não há nada que apreenda o aspecto. Além disso, se este aspecto for examinado, ele não tem nenhuma existência
intrínseca, com o resultado de que o aspecto que surge na mente também não é estabelecido. Portanto, nem o sujeito nem o objeto são
logicamente estabelecidos. Como é dito em Versos Raiz do Caminho do Meio,
O que surge na dependência de uma coisa
Não é de modo algum algo em si.

33. All things are one—the same—
In lacking an intrinsic being.
All cognitions are the same:
Not one of them is graspable.
Phenomena and mind are not two entities:
They are one in their primordial purity.
For investigation and analysis there is no need,
For from the outset, all is one, a state of openness and freedom.

33. Todas as coisas são uma unidade—iguais—
Por carecerem de uma existência intrínseca.
Todos as cognições são idênticas:
Nenhuma delas pode ser apreendida.
Fenômenos e a mente não são duas entidades:
Eles estão unidos em sua pureza primordial.
Não há necessidade de investigar e analisar,
Pois, desde o princípio, tudo é uno, um estado de abertura e liberdade.
34. Saṃsāra and nirvāṇa are not two;
They’re one within the mind’s expanse—
As all the rivers in the sea are one.
All things are of an equal taste
And in their inborn nature, all are one.
The change and flux of the four elements
Are one within the space where they occur.
Asseverations and negations—all are one
Within the space of emptiness.
All things that arise subside all by themselves;
In this they are not different
But are one in purity—
Just like all the ripples in a single stream.
Those who realize this are wise indeed.

34. O Saṃsāra e o nirvāṇa não são dois;
Eles são unos dentro da expansão da mente—
Como todos os rios no mar são um só.
Todas as coisas têm o mesmo sabor
E, em sua natureza não nascida, todas são uma só.
A mudança e o fluxo dos quatro elementos
São unos dentro do espaço onde eles ocorrem.
As averiguações e as negações—todas são unas
Dentro do espaço da vacuidade.
Todas as coisas que surgem, se desfazem por si mesmas;
Mas também não é uma outra coisa —
Não há aniquilação, não há permanência". [18: 10]
[AC 907: 6-908: 5]

Assim, elas não são diferentes
Mas são unas em sua pureza—
Igualmente como todas as ondulações em uma única correnteza.
Aqueles que realizam isso realmente são sábios.
35. Manifold phenomena
Ungraspable in their identity
Are but reflected images
Not different in their nature.
This play, which in itself
Is neither good nor bad,
Is not to be accepted nor to be rejected.
Do not grasp at it with dualistic mind
But rest at ease.

35. Os múltiplos fenômenos
E sua identidade inapreensível
São apenas imagens refletidas
Sem diferenciações em suas naturezas.
A manifestação que, em si mesma,
Não é boa nem ruim,
Não deve ser aceita ou rejeitada.
Não se aproprie dela com a mente dualista
Mas repouse confortavelmente.
36. Perceptions, which are without certainty,
Arise regarding objects of the senses, which themselves cannot be pointed out.
Awareness that forbears to cling to them
Is one vast open state of letting go.
It is the fundamental nature
Of the Natural Great Perfection.

36. Percepções, que carecem de certeza,
Surgem em relação a objetos dos sentidos, e eles mesmos não podem ser apontados.
A consciência que não se apega a eles
É um estado aberto e vasto de desapego.
É a natureza fundamental
Da Natural Grande Perfeição.
37. Therefore all phenomena
Are equal in their nature.
Be convinced of this, and without clinging
Settle in a state beyond the ordinary mind.
Exhausted by imposing chains of partiality
Upon awareness free from partiality,
May your mind today find rest.

37. Portanto, todos os fenômenos
Possuem a mesma natureza.
Convencido disso, e sem apego,
Estabeleça-se em um estado além da mente comum.
Exaurido pela imposição dos grilhões da parcialidade
Sobre a consciência livre de parcialidade,
Que sua mente possa hoje encontrar o repouso.

11. O Caminho: A Concentração Meditativa Perfeita
1. When the equality of things is seen,
To rest correctly in this nature is of great importance.

1. Quando a igualdade das coisas é vista,
Repousar corretamente nessa natureza é de grande importância.
2. Meditation is explained to beings
According to their level of ability.
Those of highest capability
Gain freedom though the realization of the fundamental nature.
They behold this nature in a manner that is free
From both a subject and an object of the meditation.
Phenomenal appearance becomes for them
The ground’s free openness.
Their minds are spared from all exertion.
Awareness free from biased leaning
Flows like an unceasing stream.

2. A meditação é explicada para os seres
De acordo com seu nível de habilidade.
Aqueles de capacidade elevada
Obtém a liberdade por meio da realização da natureza fundamental.
Eles contemplam essa natureza de uma forma que é livre
Tanto de um sujeito como de um objeto de meditação.
As aparências fenomênicas tornam-se para eles
A base para a abertura desimpedida.
Suas mentes são poupadas de qualquer esforço.
A consciência, livre de inclinações tendenciosas,
Flui incessante como um rio.
3. There is no pause in meditation.
No difference “in or out of session” can be recognized.
All is free and open, Samantabhadra’s field,
And free of measure and description—
The self-arisen ground, the vast expanse.
For those who from the outset stay
Within this state of suchness,
There’s no deviation, there’s no place where they might deviate.
There is no exertion, no progressing,
No attaining and no nonattaining.
This they know with certainty
And, free from expectation of results,
Are perfect buddhas in that very instant.
A yoga such as this is but an infinite expanse.

3. Não há nenhuma pausa na meditação.

Nenhuma diferença de "dentro ou fora da sessão" pode ser reconhecida.
Tudo é livre e aberto, o âmbito de Samantabhadra,
E livre de mensuração e de descrição –
É a base autossurgida, a vasta expansão.
Para aqueles que de início permanecem
Nesse estado da talidade,
Não há qualquer desvio, não há qualquer lugar para o qual eles possam se desviar.
Não há esforço, não há progresso,
Não há o atingir e nem o não atingir.
Eles conhecem isso perfeitamente
E, livre da expectativa de resultados,
São instantaneamente budas perfeitos.
Uma ioga como esta não é senão a expansão infinita.
4. Those of moderate and basic scope
Must strive in meditation.
They must train by various means
Until their ego-clinging sinks into the ultimate expanse.
If this is now explained in greater detail,
Beings are led into saṃsāra
By injurious discursive thought.
That this might now subside,
These beings must engage in concentrative methods.
The vast expanse of wisdom free from all extremes
Will finally appear.
Defilement is suppressed by calm abiding;
It is uprooted by deep insight.114

4. Aqueles de escopo moderado e básico
Precisam esforçar-se na meditação.
Precisam praticar de diversas maneiras
Até que sua fixação na identidade naufrague na expansão última.
Se isso for explicado agora mais detalhadamente,
Os seres são conduzidos ao saṃsāra
Por pensamentos discursivos nocivos.
Para que isso possa diminuir,
Esses seres devem dedicar-se aos métodos de concentração.
A vasta expansão da sabedoria livre de todos os extremos
Finalmente se evidenciará.
Os obscurecimentos são suprimidos pelo calmo permanecer [shamata];
E desenraizados pelo insight profundo[vipassana].102
"Śamatha (calmo permanecer) e vipaśyanā (insight profundo) são considerados como compartilhando a mesma natureza ou
como sendo diferentes. No primeiro caso, śamatha é considerada como o aspecto de quietude, enquanto vipaśyanā é o aspecto de
clareza, da mente. E é através da união de śamatha e vipaśyanā, onde a [união de] vacuidade e luminosidade é entendida como a
ausência de extremos conceituais, que nos libertamos da existência samsárica. É o que se diz no Suhṛllekha:
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5. For those of highest scope, injurious discursiveness
Arises as the dharmakāya.
For them there is no good or bad;
They do not need to train in antidotes.
Those of moderate scope must meditate upon the limpid state
Wherein both calm abiding and deep insight are united—
Discursiveness, both good and bad,
Dissolves within the ultimate expanse—
The realization of this union rises similar to space.
Those of basic scope strive first in calm abiding
Whereby they easily achieve stability in concentration.
Then they grow accustomed to deep insight all discerning
Whereby all outer things and inner states of mind
Arise as the nature, free and open, of the ground.
Thus it is important to discern the scope of beings.

5. Para aqueles de escopo mais elevado, a discursividade nociva
Surge como o dharmakāya.
Para eles, não há bom ou ruim;
Não precisam treinar com antídotos.
Aqueles de escopo moderado precisam meditar sobre o estado límpido
No qual tanto o calmo permanecer quanto o insight profundo estão unidos –
A discursividade, tanto positiva quanto negativa,
Dissolve-se na vastidão última –
A realização dessa união surge similar ao espaço.
Aqueles de escopo básico esforçam-se primeiro no calmo permanecer,
Por meio do qual eles alcançam facilmente estabilidade na concentração.
Então se familiarizam com o insight profundo que tudo discerne,
Por meio do qual as coisas externas e estados mentais internos
Surgem como a natureza livre e ampla da base.
Assim, é importante discernir o escopo dos seres.
6. Now the meditation will be taught
For those who are of moderate ability.
It is as when the water is disturbed by waves:
The stars reflected there are indistinct and trembling.
So too, when the untamed mind is troubled and excited,
Immersed in every kind of mental agitation,
Primordial wisdom, clear and limpid, nature of the mind,
Together with the starlike powers of vision
Na ausência de sabedoria, a concentração fracassa.
E, sem concentração, a sabedoria também.
Para alguém que tem ambas, o oceano do saṃsāra
Não preenche mais do que a pegada deixada por um casco.
"No segundo caso, śamatha e vipaśyanā são considerados diferentes de duas maneiras: de acordo com a escola dos ensinamentos e
de acordo com seu sentido. Por um lado, a mente unifocada que repousa no significado do que foi aprendido é śamatha,
enquanto que a compreensão deste significado é vipaśyanā. Por outro lado, concentrar a mente por meio da meditação é
śamatha, enquanto que, posteriormente, perceber que a mente não tem existência intrínseca é vipaśyanā". [AC 920: 3-920: 6]

And of preternatural cognition,115 fail to manifest.
Therefore it is of the greatest moment
That the mind rest evenly, one-pointed and unmoving.

6. Agora, a meditação será ensinada
Para aqueles de habilidade moderada.
É como quando a água está perturbada pelas ondas:
As estrelas refletidas nela são difusas e trêmulas.
Dessa mesma forma, quando a mente destreinada está perturbada e agitada,
Imersa em todo tipo de agitação mental,
A sabedoria primordial, clara e límpida, a natureza da mente,
Juntamente com poderes radiantes da visão
E da cognição sobrenatural,103 não se manifestam.
Portanto, é um momento extraordinário
Quando a mente repousa de forma uniforme, unifocada e imóvel.
7. With one’s body in the seven-point posture,
Stable like Sumeru, king of mountains,
With the sense powers left untrammeled
Like a pool in which the stars are mirrored,
One should settle without sleepiness or agitation,
Free from all conceptual elaboration,
In the nature of the mind,
Luminous and empty like the limpid sky.

7. Com o corpo na postura dos sete pontos,
Estável como o Sumeru, o rei das montanhas,
Com os poderes dos sentidos desimpedidos,
Como um lago onde as estrelas são refletidas,
Devemos nos estabelecer sem sonolência ou agitação,
Livre de qualquer elaboração conceitual,
Na natureza da mente,
Luminosa e vazia como o céu límpido.
8. This is the primordial state,
The one and single nature:
The dharmakāya where the apprehending subject
And the apprehended object are not found
And where an unstained luminosity
Arises like the essence of the sun.
No center does it have, no limit:
Blissful, clear, and free from thought.

8. Esse é o estado primordial,
A única natureza:
Esta é uma referência aos cinco tipos de visão e aos seis tipos de conhecimento preternatural que estão incluídos entre as
qualidades da realização de um Buda. Ver TPQ, Livro 1, p. 387.
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O dharmakāya em que o sujeito que apreende
E o objeto apreendido não são encontrados
E onde uma luminosidade imaculada
Surge como a essência do sol.
Não tem centro, não tem limite:
Bem-aventurada, clara e livre de pensamentos.
9. Emptiness, appearance: they are but a single thing,
Transcending the alternatives of being and nonbeing.
Saṃsāra and nirvāṇa are not considered different.
The knower and the known have but a single nature.
Beyond equality and non-equality, the dharmatā is seen.

9. Vacuidade e aparência: são apenas uma única coisa,
Transcendendo a dicotomia entre existência e inexistência.
Saṃsāra e nirvāṇa não são considerados distintos.
O conhecedor e o conhecido têm a mesma natureza.
Dharmatā é visto além da igualdade e da não-igualdade.
10. This is the vision of the sublime truth,
The cause of primal wisdom.
And later, seeing suchness,
The mind’s eye will gain perfection
Of the dharmakāya of the Conquerors.
Therefore, let the fortunate at all times stay
In meditative evenness.

10. Essa é a visão da verdade sublime,
A causa da sabedoria primordial.
E posteriormente, ao enxergar a talidade,
O olho da mente atingirá a perfeição
Do dharmakāya dos Conquistadores.
Portanto, os afortunados ficam o tempo todo
Em equilíbrio meditativo.
11. The nature of the mind is without origin.
It is a state of purity, just like the sky,
Wherein, dissolving like the clouds,
The mental factors are not found.
With undistracted minds, from concepts free,
Let those of middle scope remain in even meditation,
In this unaltered primal state of suchness.

11. A natureza da mente não tem origem.
É um estado de pureza, assim como o céu,
Onde, dissolvendo-se como nuvens,
Os fatores mentais não são encontrados.

Com mentes não distraídas, livres de conceitos,
Aqueles de escopo médio permanecem meditando de modo estável
Nesse estado primordial inalterado da talidade.
12. And like an ocean calm and limpid clear,
Let them be waveless, free of the turbidity
Of subject-object apprehension.
And in a sky-like state both luminous and empty,
Let them rest unclouded by discursive thought,
Not falling into one side or the other.

12. E como um oceano calmo e transparente,
Deixe que fique sem ondulações, livre da turbidez
Da apreensão de sujeito e objeto.
E num estado semelhante ao céu, luminoso e vazio,
Eles repousam sem as nuvens do pensamento discursivo,
Sem cair para um lado ou para o outro.
13. Not accepting, not rejecting,
Free from hope or fear,
Let them rest unmoving, firm,
Like Sumeru, the king of mountains.
Let them rest within a state that,
Like a mirror, is both pure and clear,
Wherein appearing things
Reflect without impediment.

13. Sem aceitação, nem rejeição,
Livre da esperança ou medo,
Deixe que repousem imóveis, firmes,
Como o Sumeru, o rei das montanhas,
Deixe que repousem num estado que,
Como um espelho, é tanto puro quanto claro,
Onde as coisas que surgem
São refletidas sem impedimentos.
14. Let them rest quite naturally
In the state of primal openness and freedom
That is like a rainbow, pure and clear,
Free from sinking and disturbance.
Like archers undistracted,
Let them, free from mental movement,
Rest in primal wisdom uncontrived.
Let them rest with no more hope and fear,
Like those who know they have achieved their goal.

14. Deixe que repousem naturalmente
Em um estado de abertura e liberdade primordiais

Que é como um arco-íris, puro e claro,
Livre de amortecimento e perturbação.
Como arqueiros concentrados,
Deixe que eles, livres do movimento mental,
Repousem na sabedoria primordial não fabricada.
Deixe que repousem sem nenhuma esperança ou medo,
Como aqueles que sabem que alcançaram seu objetivo.
15. This is a concentration pure intrinsically,
The union of calm abiding and deep insight.
Remaining in the unborn state is calm abiding;
Deep insight is to rest in clarity and emptiness
Without discursiveness.
Calm abiding and deep insight are not separate,
Joined without division in their single nature.

15. Essa é uma concentração intrinsecamente pura,
A união do calmo permanecer e do insight profundo.
Permanecer no estado não nascido é o calmo permanecer;
Insight profundo é repousar em claridade e vacuidade
Sem discursividade.
O calmo permanecer e o insight profundo não estão separados,
Unidos e indivisíveis em sua natureza singular.
16. And now the mind is seen:
Profound and peaceful, free of all mentation,
Neither word nor concept can express it.
This primal wisdom—completely nonconceptual—of “light”
Is called the luminous wisdom that has gone beyond.116

16. E agora a mente é vista:
Profunda e pacífica, livre de qualquer atividade mental,
Nenhuma palavra ou conceito conseguem expressá-la.
Essa sabedoria primordial – completamente não-conceitual – da “luz”,
É chamada de sabedoria luminosa que foi além.104
17. Through seeing it, the mind becomes
Completely peaceful.
For everything occurring outside or within

" Diz-se que o caminho atravessa os estágios de quatro sabedorias primordiais....Como nos diz O Oceano de Jóias,
Em termos de luminosidade, quando os quatro aspectos estão completos,
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Esta é a base da grandiosa sabedoria primordial.
"Luz" é a ausência de pensamento discursivo.
Seu "aumento" é a sabedoria primordial ilusória.
Sua "culminação" é o caminho nobre supremo.
Seu "culminar absoluto" é a conclusão do caminho".
[AC 935: 2-4]

There is but slight engagement
Whether of adopting or rejecting.
There rises from the state of emptiness
Compassion that is utterly impartial.
One acts with virtue for oneself and everyone,
Exhorting others to the same.
One takes delight in solitude,
Abandoning distraction and all busy occupation.
All conduct, even in one’s dreams, is virtuous:
One is well upon the path to freedom.

17. Ao vê-la, a mente torna-se
Completamente pacífica.
Em relação a tudo o que ocorre fora ou dentro
Há apenas um ligeiro envolvimento
Seja para adotar ou rejeitar.
Surge, da vacuidade,
Uma compaixão que é absolutamente imparcial.
Age-se virtuosamente para si e para todos,
Estimulando os demais a fazer o mesmo.
Obtém-se deleite na solitude,
Abandonando todas as distrações e ocupações.
Toda conduta, até mesmo em sonhos, é virtuosa.
Estamos avançando no caminho para a liberação.
18. Then through increased habituation,
Primal wisdom, luminosity of mind, grow greater than before.
One understands that things as they appear
Are but illusions and the stuff of dreams.
Within the state of nonduality, they all are of one taste.
One sees that they are neither born nor unborn.
And primal wisdom of “increase of light”
Is gained completely free of thought,
Enhanced by joy in meditative concentration.

18. Então, com maior familiaridade,
A sabedoria primordial, a luminosidade da mente, se desenvolve ainda mais do que antes.
Compreende-se que as coisas como aparecem
São apenas ilusões e tecido de sonhos.
Nesse estado de não-dualidade, todas elas são de um só sabor.
Enxerga-se que não são nascidas nem não-nascidas.
E a sabedoria primordial de “aumento de luz”
Completamente livre de pensamentos é atingida,
E aprimorada pela alegria da concentração meditativa.
19. Now both mind and body
Are much purer than before.
Through skillful means and wisdom

Stainless understanding dawns.
Through clairvoyance and compassion
One brings benefit to others.
For saṃsāra one experiences a sorrowful revulsion
And is decided to abandon it.
One understands that things are dreamlike
Even as one dreams of them.
One’s body has no lice or parasites,
And one remains in concentration,
Free from sinking and excitement, day and night.
Those who are like this come swiftly to the path of noble beings.

19. Agora a mente e o corpo
Estão muito mais puros do que antes.
Através dos meios hábeis e a sabedoria,
Desponta a compreensão imaculada.
Através da clarividência e da compaixão,
Somos capazes de beneficiar os outros.
Experienciamos uma repulsa cheia de tristeza pelo saṃsāra,
E decidimos abandoná-lo.
Compreendemos que as coisas são como sonhos
Mesmo enquanto sonhamos com elas.
O nosso corpo não tem piolhos nem parasitas,
E permanecemos em concentração,
Livres do amortecimento e da agitação, dia e noite.
Aqueles que praticam dessa forma avançam rapidamente para o caminho dos seres nobres.
20. Subsequently, through increased familiarity,
There comes a concentration greater than the one preceding,
And the sun of realization rises never seen before.
Equality, the single nature of all things, is seen,
And thence one is possessed of stainless powers of vision
And of preternatural cognition.
Countless buddhafields are seen:
Hundreds, thousands, millions strong.
The stainless primal wisdom of the noble ones
Is manifestly gained: the wisdom of “light’s culmination.”

20. Subsequentemente, pela maior familiarização,
Surge uma concentração ainda mais excelente do que a anterior,
E o sol da realização se levanta como nunca antes visto.
A igualdade, a natureza singular de todas as coisas, é vista,
E então possuímos os poderes imaculados da visão
E da cognição sobrenatural.
Incontáveis campos búdicos são vistos:
Centenas, milhares, milhões.
A sabedoria primordial imaculada dos seres nobres

É claramente conquistada: a sabedoria da “culminação da luz”.
21. Through its increase, growing ever more sublime,
Unnumbered concentrations and qualities ensue.
Whether in the presence or the absence of conception,
Ultimate reality remains the same—
In which are found vast clouds of dhāraṇīs
And stainless primal wisdom.
Then the states of meditation and nonmeditation mingle,
And one is constantly in meditative equipoise,
Manifesting emanations past imagining.
One may enter boundless buddhafields
And enjoy the vision of primordial wisdom.117

21. Através do seu aumento, tornando-se cada vez mais sublime,
Inúmeras concentrações e qualidades se sucedem.
Seja na presença ou na ausência de concepção,
A realidade definitiva permanece a mesma –
Na qual encontram-se vastas nuvens de dhāraṇīs
E a sabedoria primordial imaculada.
Então os estados de meditação e não meditação se fundem,
E permanece-se constantemente em equilíbrio meditativo,
Manifestando emanações além da imaginação.
Ingressamos em ilimitados campos búdicos
E desfrutamos da visão da sabedoria primordial.105
22. The channels118 being purified,
The wind-mind is endowed with supreme qualities.
Now primordial wisdom is extremely vast and pure
And thus is called “light’s utter culmination.”
By such means does the noble path attain completion
And enlightenment is swiftly reached.
Such is the vehicle of the essence of clear light
By means of which the fortunate
Accomplish the result of freedom in this very life.

22. Com os canais106 purificados,
A mente-vento está dotada de qualidades supremas.
Agora a sabedoria primordial é extremamente vasta e pura
E assim é chamada de “a culminação final da luz”.
Por esse meio, o nobre caminho atinge a completude
E a iluminação é rapidamente alcançada.
"No caminho da meditação, em seus estágios inferior, médio e superior, os praticantes se familiarizam com a sabedoria
primordial que eles obtiveram [no caminho da visão]. Eles adquirem inúmeras qualidades em cada uma das terras e trazem
benefícios aos seres por meio das suas emanações. Nas sete primeiras terras, os estados de meditação e pós-meditação são
diferentes porque a discursividade persiste no período pós-meditativo. Porém, nas três terras puras, a manifestação dos
pensamentos não ocorre mais e, portanto, os estágios de meditação e pós-meditação se integram em são de um único sabor
dentro do estado de sabedoria primordial". [AC 940: 3-4]
106
Veja TPQ, Livro 2, pp. 155–57.
105

Esse é o veículo da essência da clara luz,
Por meio do qual os afortunados
Realizam o resultado da liberação nesta mesma vida.
23. Those of least capacity should practice thus:
They should train in calm abiding and deep insight separately.
When both are stable they should practice them
Inseparably in union,
And train in countless meditative methods.

23. Aqueles de capacidade inferior devem praticar assim:
Eles precisam treinar separadamente no calmo permanecer e no insight profundo.
Quando ambos estiverem estáveis, deve praticá-los
De forma inseparável,
E treinar em incontáveis métodos de meditação.
24. They should start by cultivating calm abiding.
They should take their seat in solitude
And count their breaths both in and out,
Their breath being visualized in various colors.
And in this way for several days,
They should tame their thoughts.

24. Eles começam cultivando o calmo permanecer.
Devem sentar-se em solitude
E contar suas inspirações e expirações,
Visualizando suas respirações com diversas cores.
E, dessa forma, por vários dias,
Precisam domar seus pensamentos.
25. Then let them meditate on love
And on the other three unbounded attitudes,
On twofold bodhichitta, focusing thereafter
On some wholesome object—
An imagined deity, the drawing of a deity,
A scripture, and so forth—
Let them rest in meditation
One-pointedly, without distraction.

25. Então eles meditam sobre o amor
E nas outras três atitudes incomensuráveis,
Nos dois tipos de bodichita, focando posteriormente
Em algum objeto auspicioso –
Uma deidade imaginada, o desenho de uma deidade,
Uma escritura, e assim por diante –
Repousando então em meditação
De forma unifocada, sem distração.

26. Settled in this way the mind is rendered serviceable.
It does not stray to other things
But rests upon its object.
Resting there, it stays in meditative equipoise.
Body, speech, and mind are filled with bliss,
And calm abiding, focused and unmoving, is achieved.

26. Estabelecida dessa forma, a mente torna-se funcional.
Não se dispersa em outras coisas,
Mas repousa sobre seu objeto.
Repousada, permanece em equilíbrio meditativo.
Corpo, fala e mente são preenchidos com bem-aventurança,
E o calmo permanecer, focado e imóvel, é alcançado.
27. Training in deep insight follows.
All things appearing outwardly in both saṃsāra and nirvāṇa
Are like illusions and the stuff of dreams;
They’re like reflections, apparitions,
Echoes, cities in the clouds,
Tricks of sight, mirages: all without reality.
Appearing, they are empty by their nature.

27. Em seguida, o treinamento em insight profundo.
Todas as coisas que aparecem externamente, tanto no saṃsāra quanto no nirvāṇa,
São como ilusões e o tecido dos sonhos;
São como reflexos, aparições,
Ecos, aglomerações de nuvens,
Ilusões de ótica, miragens: tudo é irreal.
Elas surgem mas são vazias por natureza.
28. Everything resembles space, without intrinsic being.
Thus practitioners should stay in meditative equipoise
Free from all conception, in the unborn nature.
They will understand that outer things are without self
And that the object that is there appearing
And the object apprehended in the mind
Are both without existence.

28. Tudo se assemelha ao espaço, desprovido de existência intrínseca.
Assim, os praticantes devem permanecer em equilíbrio meditativo
Livres de qualquer concepção, na natureza não-nascida.
Eles compreenderão que as coisas externas são desprovidas de essência
E que o objeto que surge
E o objeto apreendido pela mente
São ambos inexistentes.
29. Then the mind should be examined thus:
“You, O mind, without reality and yet immersed in thought,

Busy with accepting or rejecting objects of the senses,
With truth and falsehood; sorrow, joy, indifference.
And yet, there’s no identifying you!
At first, whence do you come?
And now, where are you found?
And finally, where do you go?
What is your color and your shape?”
When the mind is scrutinized with such reflections,
Here is what is found.

29. Então a mente deve ser examinada dessa forma:
“Você, Ó, mente, sem realidade e ainda assim imersa em pensamentos,
Ocupada em aceitação ou rejeição dos objetos sensoriais,
Com verdade e falsidade; sofrimento, alegria, indiferença.
E, ainda assim, não é possível identificá-la!
Em primeiro lugar, de onde você vem?
E agora, onde você se encontra?
E finalmente, aonde você vai?
Qual é sua cor e forma?”
Quando a mente é investigada com tais reflexões,
Eis o que se encontra.
30. At first, the mind is empty of a cause for its arising.
Then it is empty of a dwelling place,
And at the last, it’s empty of cessation.
It has no shape or color;
There’s no grasping or identifying it.
The former mental state has ceased,
The one to come is not yet born,
And in the present, mind has no abiding, outside or within.
Those who thus investigate will understand
That mind exceeds conceptual construction
And is similar to space.

30. Primeiro, a mente é vazia de uma causa para seu surgimento.
Então é vazia de um lugar de permanência,
E, por fim, sua cessação é vazia.
Não tem forma ou cor;
Não há como agarrá-la ou identificá-la.
O estado mental anterior cessou,
O que está por vir ainda não surgiu,
E, no presente, a mente não tem localização, nem externa ou interna.
Aqueles que investigam dessa forma compreenderão
Que a mente transcende a construção conceitual
E é similar ao espaço.
31. Then they should lay aside reflection

As to what the mind is like,
And rest, as if reposing from fatigue.
They should not think of anything—
Investigation laid aside—
Reposing in the state
Where everything is even and beyond duality.

31. Então devem deixar de lado a reflexão
Sobre como é a mente,
E repousar, como se estivesse se recuperando de uma fadiga.
Não devem pensar em nada —
A investigação é posta de lado —
E repousar num estado
Em que tudo é equânime e além da dualidade.
32. By this means, they’ll understand:
The person that’s attached to “I” is without self;
The clinging mind has no intrinsic being.
Then primal wisdom uncontrived appears,
In which are joined both calm abiding and deep insight—
Where mind and what appears to it are not two separate things
But are like water and the moon therein reflected.

32. Por esse meio, eles compreenderão:
A pessoa que está apegada ao “Eu” é desprovida de essência;
A mente apegada não tem existência inerente.
Então surge a sabedoria primordial sem esforço,
Na qual o calmo permanecer e o insight profundo estão unidos —
Onde a mente e o que aparece para ela não são duas coisas separadas,
Mas são como a água e a lua nela refletida.
33. Dividing them, one is deluded in saṃsāra.
Understanding that they are not two,
One journeys into peace beyond all sorrow.
Therefore one should train like this in nonduality.
The unborn nature of phenomena is but the nature of the mind.
The nature of the mind is pure and without stain.
One should rest without conceptual constructs
In empty luminosity unstained.

33. Se separarmos elas, estamos deludidos no saṃsāra.
Compreendendo que elas não são duas,
Vamos em direção à paz além de todo o sofrimento.
Portanto, devemos treinar dessa forma na não-dualidade.
A natureza não nascida dos fenômenos é tão somente a natureza da mente.
A natureza da mente é pura e livre de máculas.
Devemos repousar sem construções conceituais
Na luminosidade vazia imaculada.

34. The troubles of defilement
Will thereby be completely pacified,
And in great primordial wisdom, free of concepts, one will stay.
Knowledge, preternatural cognition, concentration will be gained.
The nonduality of known and knower will be understood,
With freedom from extremes seen as the middle way.

34. As dificuldades dos obscurecimentos
Serão dessa forma totalmente pacificadas,
E, na grandiosa sabedoria primordial, livre de conceitos, permaneceremos.
Serão obtidos o conhecimento, a cognição sobrenatural, e a concentração.
A não-dualidade do conhecido e do conhecedor será compreendida,
Com a liberdade dos extremos sendo vista como o caminho do meio.
35. Then no object is observed
Within the space-like mind
Of which the nature is devoid of thought elaboration.
And in that state where there is neither meditator
Nor something to be meditated on,
There is no doer, nothing to be done.
This primordial condition is the stainlessness
Of pure enlightenment.

35. Então nenhum objeto é observado
No âmbito da mente semelhante ao espaço
Cuja natureza é desprovida das elaborações dos pensamentos.
E, nesse estado, em que não há meditador
Nem algo sobre o qual se medita,
Não há alguém que faça e algo sendo feito.
Essa condição primordial é a ausência de máculas
Da iluminação genuína.
36. There is no outer object found,
And what appears is like a trick of sight,
The image of the moon on water.
No apprehending subject does one find:
There’s no conceptual movement,
No falling to this side or to the other.
The mind and what appears to it
Are not two separate things;
There is but the state of wisdom that has gone beyond.
Profound and peaceful, free from thought,
Luminous and uncompounded:
Ultimate reality, like nectar, is assimilated.

36. Nenhum objeto externo é encontrado,
E o que aparece é como uma ilusão de ótica,
A imagem da lua na água.

Nenhum sujeito apreensor é encontrado:
Não há o movimento dos conceitos,
Não se pende para um lado ou para o outro.
A mente e o que aparece para ela
Não são duas coisas separadas;
Há apenas o estado de sabedoria que foi além.
Profunda e pacífica, livre de pensamentos,
Luminosa e não composta:
A realidade última, como um néctar, é absorvida.
37. Free of clinging, concentration on the vast expanse
Is a great ship that crosses to the other shore
Of the ocean of the triple world.
There, upon the blissful ground,
The mind is an unbroken blissful stream.
It has attained the state of Natural Great Perfection.

37. Livre de apego, a concentração sobre a vasta expansão
É o barco extraordinário que atravessa para a outra margem
Do oceano dos três mundos.
Ali, sobre essa base bem-aventurada,
A mente é um fluxo de bem-aventurança ininterrupta.
Ela conquistou o estado da Natural Grande Perfeição.
38. Through the stillness of the mind
(Calm abiding, nature of the empty dharmakāya),
And through its luminosity
(Deep insight, nature of appearance of the rūpakāya),
The two accumulations, skillful means and wisdom,
The generation and perfection stages, are achieved.119
Deep insight brings to birth the wisdom of realization,
And in this wisdom, calm abiding causes one to rest.

38. Através da quietude da mente
(O calmo permanecer, a natureza do dharmakāya vazio),
E através da sua luminosidade
(O insight profundo, a natureza das aparências do rūpakāya),
As duas acumulações, meios hábeis e sabedoria,
Os estágios da geração e da perfeição, são alcançados.107
"É através da quietude mental, ou seja, do aspecto vazio livre de pensamentos, que a permanência calma, o estágio da perfeição
e a acumulação de sabedoria (a causa do dharmakāya) são realizados espontaneamente. Por outro lado, é através da luminosidade
da mente, do aspecto da aparência, que o insight profundo, o estágio da geração, e a acumulação de mérito (a causa do rūpakāya)
também são realizados espontaneamente. Nesse momento, as seis virtudes transcendentes definitivas, livres do foco conceitual,
são levadas à perfeição. Como diz As Questões do Brahmaviśeṣacinti Sūtra, "A ausência de apego é a generosidade". A
não-observância é a disciplina. A não-permanência [nos extremos] é a paciência. A ausência de esforço é a diligência. A ausência
da unidirecionalidade é a concentração meditativa. A ausência de conceitos é a sabedoria'.
"Quanto à generosidade e às outras cinco práticas, se simplesmente permanecermos fiéis a elas, elas não se tornam em si mesmas
virtudes transcendentes, porém, quando se vai além de todas essas atitudes, elas se tornam transcendentes. E, nesse ponto, a
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O insight profundo faz nascer a sabedoria da realização,
E o calmo permanecer permite repousar nessa sabedoria.
39. When the mind is not at all immersed
In the apprehender or the apprehended,
In things and nonthings,
It’s then that in the ultimate expanse
From primal wisdom never parted,
The mind and mental factors utterly subside
And are no more.120

39. Quando a mente não está de modo algum imersa
No apreensor ou no apreendido,
Em coisas e em não-coisas,
É então que na vastidão última,
Jamais separada da sabedoria primordial,
A mente e os fatores mentais desaparecem completamente
E não existem mais.108
40. When in the mind’s nature, pure from the beginning,
Adventitious thoughts are purified,
Nine absorptions,121 miraculous power,
And preternatural cognition are achieved.
Countless kinds of concentration, clouds of dhāraṇīs,
Are likewise gained spontaneously.

40. Quando, na natureza da mente, pura desde o princípio,
verdadeira disciplina é aperfeiçoada. Como é dito no Sūtra A Questão de Susthitamatidevaputra : 'Quando não há conceito de
disciplina ou indisciplina, isto é a disciplina transcendente'. Além disso, as duas acumulações são aperfeiçoadas. Como é dito no
Sūtra das Dez Rodas de Kṣitigarbha , 'É a ausência de foco conceitual em relação a elas que constitui as acumulações de mérito e
sabedoria'. E no Sūtra da Sabedoria Primordial Sagrada, encontramos,
O bodhisattva Jñānaketu perguntou: Que acumulações são reunidas por um monge que se dedica a essa prática?
O Buda respondeu, 'O mérito e a sabedoria são acumulados e seu acúmulo é muito grande'.
O bodhisattva perguntou: 'O que é a acumulação de mérito?'.
O Buda respondeu, 'Os méritos são fenômenos positivos, benéficos e sensatos, munidos de características como a generosidade'.
O bodhisattva perguntou: 'O que é então a acumulação de sabedoria?'.
O Buda respondeu, 'consiste na ausência de características, na sabedoria transcendente, e assim por diante'.
O bodhisattva perguntou: O que são estas duas acumulações?
O Buda respondeu, A acumulação de mérito é denominada de acumulação samsárica. Pode ser comparada à água contida na
pegada de uma vaca. De que forma? É assim porque rapidamente se desfaz e se esgota. Ela engana as crianças. Pois depois de
experimentar a bem-aventurança dos estados divino e humano, eles precisam perambular pelos reinos inferiores. A acumulação
de sabedoria, entretanto, é denominada de acumulação nirvânica; é como a água de um vasto oceano. Em que sentido? Porque é
indestrutível, inesgotável, e não enganosa, e nos leva à realização do nirvāṇa. Ó Jñānaketu, você deve reunir apenas a acumulação
de sabedoria.
"Quando Buda disse isto, ele estava pensando no fato de que ações positivas que conduzem à felicidade são transformadas
[quando estão associadas à sabedoria] em ações que conduzem à liberação, e que por isso os praticantes devem meditar
principalmente [na sabedoria]". [AC 965: 6-967: 4].
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"Como é dito em O Caminho do Bodisatva",
Quando tanto alguma coisa e sua inexistência,
Estão ausentes diante da mente,
Não há outra opção que ela tenha:
Alcança o repouso perfeito, livre de conceitos". [6: 34]
[AC 968: 3]

Pensamentos adventícios são purificados,
Nove absorções,109 o poder miraculoso,
E a cognição sobrenatural são atingidos.
Incontáveis tipos de concentração, nuvens de dhāraṇīs,
São do mesmo modo obtidos espontaneamente.
41. From the mind in the desire realm,
Focused in a single point
There comes the first samādhi
With a concentration qualified by joy and bliss,
And by twofold discernment, gross and subtle.
From this there comes the second,
With a concentration qualified likewise
By joy and bliss and clarity of mind,
And by subtle, but not gross, discernment.
Then there comes the third samādhi,
Moist with joy and bliss, and with a concentration
Free from all discernment, gross and subtle.
And from the third, there comes the fourth
Equipped with beneficial qualities
And with a concentration marked by joy.122

41. Da mente no reino do desejo,
Focada em um único ponto,
Vem o primeiro samādhi
Com uma concentração caracterizada pela alegria e bem-aventurança,
E pelo dois tipos de discernimento, o grosseiro e o sutil.
A partir disso, vem o segundo,
Com uma concentração caracterizada do mesmo modo
Por alegria, bem-aventurança e clareza mental,
E pelo discernimento sutil, mas não o grosseiro.
Então vem o terceiro samādhi,
Saturado por alegria e bem-aventurança, e com uma concentração
Livre de todo discernimento, grosseiro ou sutil.
E do terceiro vem o quarto,
Dotado de qualidades benéficas
E com uma concentração marcada pela alegria.110
42. Arising from the fourth, the limpid mind,
Pure, like space, attains to the absorption
Called “unbounded space,”
And thence the state wherein all things
Are but the mind devoid of all elaboration:
The absorption called “unbounded consciousness.”
From this there comes the unelaborated state wherein
Como explicado nos versos 41 e 42, as nove absorções são os quatro samādhis da forma, as quatro absorções da não-forma, e a
absorção da cessação.
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Para os quatro samādhis, ver TPQ, Livro 1, pp. 329-31.
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The mind and what appears to it are not perceived:
The absorption known as “utter nothingness.”
And from this state wherein the mind is free
From all conception of existence and of nonexistence,
There comes the absorption called “not existence and not nonexistence.”123
Then the mind producing manifold defilement
Ceases naturally and achieves a state of peace.

42. Surgindo do quarto, a mente límpida,
Pura como o espaço, atinge a absorção
Chamada “espaço infinito”,
E a partir daí o estado em que todas as coisas
São apenas a mente desprovida de qualquer elaboração:
A absorção chamada “consciência infinita”.
Disso, surge o estado não elaborado no qual
A mente e o que aparece para ela não são percebidos:
A absorção conhecida como “totalmente nada”.
E desse estado em que a mente é livre
De toda concepção de existência e não-existência,
Vem a absorção chamada “nem existência e nem não-existência”.111
Então a mente produtora de múltiplas impurezas
Cessa naturalmente e atinge um estado de paz.
43. When these nine successive stages of absorption
Have been trained in step by step,
Or without order, leaping here and there,
One will know all actions and all states of mind,
In past and future lives, of others and oneself.
One will see what birth will follow after death,
And all things now impeded will be seen.
One will have the power to multiply
One thing and make it many.
And freed from all defilement
One will know things in their nature and their multiplicity.
One will behold the buddhafields
Replete with blissful buddhas and their heirs.

43. Quando esses nove estágios sucessivos de absorção
Foram treinados passo a passo
Ou sem ordem, pulando de um para o outro,
Conheceremos todas as ações e todos os estados mentais,
Das vidas passadas e futuras, dos outros e de nós mesmos.
Veremos qual nascimento seguirá após a morte,
E todas as coisas até então impedidas serão vistas.
Teremos o poder de multiplicar
Uma coisa transformando-a em muitas.
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Para as quatro absorções, ver ibid., pp. 331-32.

E, livre de todos os obscurecimentos,
Conheceremos a natureza e a multiplicidade das coisas.
Contemplaremos os reinos búdicos
Repletos de budas bem-aventurados e seus herdeiros.
44. Since at that moment one will fully realize
That phenomena are but illusions,
One will achieve “mirage-like concentration.”
Since one’s mind will have no torment,
All impurity subsided, one will have experience of
The “concentration of the stainless moon.”
Because within the one expanse of evenness
Phenomena are not observed, one will attain
“Unsullied concentration similar to space.”
And there are others: hundreds, thousands,
Countless concentrations will be gained.

44. Já que, nesse momento, realizaremos completamente
Que os fenômenos são apenas ilusões,
Vamos alcançar a “concentração similar a uma miragem”.
Já que sua mente não terá perturbações,
Todas as impurezas se enfraquecem, e haverá a experiência
Da “concentração da lua imaculada”.
Porque dentro da expansão única de igualdade
Os fenômenos não são observados, atingiremos a
"Concentração inalterada semelhante ao espaço".
E ainda há outras: centenas, milhares,
Inúmeras concentrações serão obtidas.
45. Because the meaning of the teachings
That by virtue of deep insight has been understood
Is fully and one-pointedly retained through calm abiding,
Powers of concentration and of dhāraṇī124
Are jointly and spontaneously achieved.

45. Uma vez que o significado dos ensinamentos,
Compreendido graças ao insight profundo,
É totalmente e unifocadamente mantido através do calmo permanecer,
Poderes de concentração e de dhāraṇī112
São alcançados de forma conjunta e espontânea.
46. By gradual treading of the five paths
"A perfeita compreensão das palavras e significados do Darma, obtida através do insight profundo, é mantida unilateralmente
na mente por meio do calmo permanecer. Sendo assim, decorre que o insight profundo consiste no dhāraṇī, enquanto que o
calmo permanencer é a concentração. Como é dito na Sabedoria Primordial Expandida: 'O insight profundo é o dhāraṇī - o
poder de reter os ensinamentos do Darma'. O calmo permanecer é a concentração". E em relação ao dhāraṇī, é dito no Tantra da
Realização Excelente, 'Há três tipos de dhāraṇī . É o poder perfeito de reter as palavras, os significados e as palavras e os
significados juntos. E uma vez que os protege ou evita o declínio, fala-se do dhāraṇī ou do poder de retenção"". [AC 976: 1-3]
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Freedom is attained.
On the lesser level of the pathway of accumulation
One undertakes the four close mindfulnesses
Of body, feelings, consciousness, phenomena.
On the middle level of accumulation,
By means of the four factors—
Power of will, exertion, application, diligence—
One meditates on the four genuine restraints
With regard to what is held as virtuous and nonvirtuous.
On the greater level of accumulation,
One meditates on the four bases of miraculous ability:
Of will, intention, analysis, and mindfulness.125

46. Pelo percurso gradual dos cinco caminhos,
A liberdade é alcançada.
No nível inferior do caminho da acumulação,
Emprega-se as quatro aplicações da atenção plena
No corpo, nas sensações, na consciência, e nos fenômenos.
No nível intermediário de acumulação,
Por meio dos quatro fatores —
Força de vontade, esforço, dedicação e diligência Medita-se sobre as quatro restrições genuínas
Com relação ao que é tido como virtuoso ou não virtuoso.
No nível superior de acumulação,
Medita-se nas quatro bases dos poderes milagrosos:
De vontade, intenção, análise e atenção plena.113
47. There are four stages of the path of joining:
In “Warmth” and “Peak,” one trains in the five powers:
Confidence, and diligence, mindfulness, and concentration, wisdom.
In “Acceptance” and the “Supreme Mundane Level,”
One meditates most excellently
On the five forces: confidence and all the rest.126

47. Há quatro estágios do caminho da união:
No “Calor” e “Ápice”, treinamos os cinco poderes:
Confiança, diligência, atenção plena, concentração, e sabedoria.
No “Aceitação” e no “Nível Mundano Supremo”,
Meditamos da forma mais excelente
Sobre as cinco forças: confiança e as demais.114
48. On the path of seeing, the ground of Perfect Joy,
One undertakes intensive training
In the seven elements leading to enlightenment:
In confidence and diligence, and mindfulness,
Para uma explicação da prática sobre o caminho da acumulação, ver TPQ, Livro 1, pp. 391-92. Com relação às quatro bases
do poder milagroso, Yönten Gyamtso cita a energia constante (brtson 'grus) em vez da atenção plena (dran pa) (YG II, p. 978).
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Para as quatro etapas do caminho da união, ver TPQ, Livro 1, pp. 392-93.
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Discernment, concentration, joy, and flexibility.127

48. No caminho da visão, a terra da Alegria Perfeita,
Empregamos um intenso treinamento
Nos sete fatores que levam à iluminação:
Confiança, diligência, atenção plena,
Discernimento, concentração, alegria e flexibilidade.115
49. The nine grounds of the path of meditation
Are based upon a threefold subdivision,
Lesser, medium, and great—
Each one being subdivided threefold:
The lesser, medium, and great divisions
Of the lesser level, and so forth.
These grounds are the Immaculate, the Luminous, the Radiant,
Hard to Uphold, the Clearly Manifest, the Far Progressed,
Immovable, the Perfect Intellect, and Cloud of Dharma.128
Therein one practices the Eightfold Noble Path:
Right view, right thought, right speech,
Right conduct, livelihood, and effort,
Right mindfulness, right concentration.129

49. As nove terras do caminho da meditação
São baseadas sobre uma divisão em três partes,
Inferior, mediana e excelente —
Cada qual sendo subdividida em três:
A divisão inferior, mediana e excelente
Do nível inferior, e assim por diante.
Essas terras são a Imaculada, a Luminosa, e a Radiante,
Difícil de Manter, Claramente Manifesta, Muito Progredido,
Imóvel, Intelecto Perfeito, e Nuvem do Darma.116
Nisso, pratica-se o Nobre Caminho Óctuplo:
Visão correta, pensamento correto, fala correta,
Conduta, meio de vida, e esforço corretos,
Atenção plena correta e concentração correta.117
50. When the training on the four paths
In the thirty-seven things that lead one to enlightenment
Is all concluded, the ground of no more learning is attained:
Nirvāṇa that abides in no extremes.

50. Quando o treinamento nos quatro caminhos
Em nos trinta e sete fatores que nos levam à iluminação
Para os sete fatores que levam à iluminação no caminho da visão, ver ibid., p. 393. Yontan Gyatso cita a equanimidade (btang
snyoms) em vez da confiança (pai pa). O autocomentário de Longchenpa também cita equanimidade ao invés de confiança (AC
991: 3 e 992: 4).
116
Ver TPQ, Livro 1, pp. 227-29.
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É inteiramente concluído, a base do não mais aprender é atingida:
O nirvāṇa que não reside em extremos.
51. Without traversing of the grounds and paths,
There is no gaining of the buddhahood
That stays in no extreme.
All who reach this freedom,
After many kalpas, several lives, or just a single life,
Rely upon this method.
Therefore those who enter either of the vehicles,
Of cause or of result,
Should understand, and tread, these grounds and paths.

51. Sem atravessar as terras e os caminhos,
Não há obtenção do estado búdico
Que não reside em algum extremo.
Todos que alcançam essa liberdade,
Após muitos kalpas, diversas vidas, ou em uma única vida,
Contam com esse método.
Portanto, aqueles que ingressam em qualquer um dos veículos,
Causal ou resultante,
Devem compreender e percorrer essas terras e caminhos.
52. Through the essence of profound and peaceful luminosity,
May all impurities within the minds of beings disappear.
Exhausted in this world through long attachment to conceptuality,
May their minds today find rest.

52. Através da essência da luminosidade profunda e pacífica,
Que desapareçam todas as impurezas nas mentes dos seres.
Exaustos neste mundo devido ao longo apego à conceitualidade,
Que suas mentes encontrem hoje o repouso.

12. Os Três Aspectos da Concentração Meditativa
1. The cause accordingly of samādhi,
Where calm abiding and deep insight merge,
Is an unmoving concentration.
Of this there are three aspects to be learned:
The aspect of the person,
By whom the concentration is achieved;
The aspect of the method,
The means by which the concentration is accomplished;
And the aspect of the concentration in itself,
The accomplishment of nonduality.

1. A causa correspondente ao samādhi,
Onde o calmo permanecer e o insight profundo se unem,
É uma concentração imperturbável.
Há três aspectos a serem esclarecidos:
O aspecto da pessoa,
Por quem a concentração é alcançada;
O aspecto do método,
Os meios pelos quais a concentração é alcançada;
E o aspecto da própria concentração,
A realização da não dualidade.
2. Practitioners determined to forsake saṃsāra,
Who physically withdraw
From the distracting occupations of this worldly life,
And mentally withdraw
Far from the multitude of teeming thoughts—
By such as these is concentration swiftly gained.

2. Praticantes decididos a abandonar o saṃsāra,
Que fisicamente se retiram
Das ocupações dispersivas desta vida mundana,
E que mentalmente se retiram
Para bem longe da multiplicidade dos pensamentos fervilhantes—
Por tal meio, a concentração é obtida rapidamente.
3. Those endowed with faith,
Who have a tender conscience
With regard to both themselves and others,
Who, careful and with perfect discipline,
Delight in virtuous things,
Are learned and contented,
Being frugal in their wants—
By such as these is concentration swifly gained.

3. Aqueles dotados de fé,
Que possuem uma consciência amorosa
Com relação a si mesmos e aos outros,
Que, cuidadosamente e com perfeita disciplina,
Deleitam-se com coisas virtuosas,
E são instruídos, possuem contentamento,
E com desejos moderados —
Por tal meio, a concentração é obtida rapidamente.
4. Those who have control of mind and body
And take delight in solitude,
Who shake off laziness and sleep,
Who do not relish conversation,
Who are not prone to agitation or depression,
Who have but few acquaintances—
By such as these is concentration swifly gained.

4. Aqueles que controlam a mente e o corpo
E desfrutam da solitude,
Que se afastam da preguiça e da sonolência,
Que não apreciam a tagarelice,
Que não são propensos à agitação ou abatimento,
Que se relacionam com poucas pessoas—
Por tal meio, a concentração é obtida rapidamente.
5. Those who shun the busy occupations
Of the town and its inhabitants,
Who live in lonely places
Far from the society of many friends,
Free from various projects and activities—
By such as these is concentration swiftly gained.

5. Aqueles que evitam os afazeres frenéticos
Da cidade e de seus habitantes,
Que vivem em lugares solitários
Longe da convivência com muitos amigos,
Livre de vários projetos e atividades—
Por tal meio, a concentração é obtida rapidamente.
6. Those who do not look for happiness
In this life or the life to come,
Or wish the peace of a nirvāṇa for themselves alone,
Who sorrow at saṃsāra and decide to leave it,
Desiring freedom from saṃsāra for the sake of beings—
By such as these is concentration swiftly gained.

6. Aqueles que não buscam a felicidade

Nesta vida ou na próxima vida,
Ou desejam a paz do nirvāṇa somente para si mesmos,
Que se entristecem com o saṃsāra e decidem abandoná-lo,
Desejando a liberação do saṃsāra para o benefício dos seres—
Por tal meio, a concentração é obtida rapidamente.
7. Regarding now the aspect of the means
Whereby this is achieved,
When the five obscuring factors are removed—
Sleepiness and dullness, agitation and depression, doubt—
The union of calm abiding and deep insight
Is properly accomplished.
Calm abiding is obscured by sleepiness and dullness,
While deep insight is impaired by agitation and depression.
Both are harmed by doubt.
All these five are incompatible with concentration;
They may be epitomized in sinking and in agitation.
One should refresh oneself when sinking
And when agitated, one should meditate one-pointedly.

7. Com relação agora ao aspecto dos métodos
Por meio do qual isto é alcançado,
Quando os cinco fatores de obscurecimento são removidos—
Sonolência, entorpecimento, agitação, abatimento, dúvida—
A união do calmo permanecer e do insight profundo
É devidamente realizada.
O calmo permanecer é obscurecido pela sonolência e pelo entorpecimento,
Enquanto que o insight profundo é afetado pela agitação e abatimento.
Ambos são prejudicados pela dúvida.
Esses cinco obscurecimentos são incompatíveis com a concentração;
Podem ser resumidos em embotamento e agitação.
Devemos nos revigorar quando ficamos embotados.
E quando agitados, devemos meditar unifocadamente.
8. When there is no calm abiding,
Deep insight is a state of moving thought.
Deprived of insight,
Calm abiding is a neutral and amorphous state.
But when they are united, this is the supreme path:
The antidote to obscuration.

8. Quando não há o calmo permanecer,
O insight profundo é um estado de movimento dos pensamentos.
Desprovido de insight,
O calmo permanecer é um estado neutro e maçante.
Mas quando estão unidos, este é o caminho supremo:
O antídoto para os obscurecimentos.

9. Calm abiding is achieved
Through resting body, speech, and mind.
When, with regard to things
All equal in their nature,
One’s thoughts subside,
This is the chief character of calm abiding.
To concentrate one’s mind upon a single point of reference
Is the attendant feature.

9. O calmo permanecer é alcançado
Através do repouso do corpo, da fala e da mente.
Quando, em relação às coisas
Que possuem a mesma natureza,
Nossos pensamentos se reduzem,
Esta é a principal característica do calmo permanecer.
E concentrar a mente em um único ponto de referência
É a característica que o acompanha.
10. Using or not using an apparent form,
And concentrating outwardly or inwardly,
These are the four means by which the mind is focused.
To focus on appearing forms
Means focusing on one or other of the five sensorial objects.
To focus on the mind without apparent form
Means settling one-pointedly in a nonconceptual state.
Focusing the mind outside
Means concentration on a stone, a tree, a statue, and so forth.
Focusing the mind within
Means, for example, concentrating
On an upturned lotus in one’s heart.
Settling the mind one-pointedly
Upon a single object
Is the aspect of the method
Whereby calm abiding is achieved.

10. Utilizar ou não uma forma aparente,
E concentrar-se externamente ou internamente,
Estes são os quatro meios pelos quais a mente se concentra.
Concentrar-se nas formas aparentes
Significa se concentrar em qualquer um dos cinco objetos sensoriais.
Concentrar-se na mente sem forma aparente
Significa se estabelecer unifocadamente em um estado não conceitual.
Concentrar a mente externamente
Significa se concentrar em uma pedra, uma árvore, uma estátua, e assim por diante.
Concentrar a mente internamente
Significa, por exemplo, concentrar-se
Em um lótus invertido no coração.
Assentar a mente unifocadamente
Sobre um único objeto

É o aspecto do método
Onde o calmo permanecer é atingido.
11. When, by these means, one-pointed calm abiding is produced,
It should joyfully be mingled with the wisdom of deep insight,
Thereby nurturing and stabilizing it.
For calm abiding to progress,
It is essential to bring into line one’s way of living.
When one’s calm abiding grows unclear and stale,
One should refresh oneself in mind and body
And pursue the meditation.
It’s thus that calm abiding will be quickly gained.

11. Quando, por estes meios, o calmo permanecer é gerado,
Ele deve ser alegremente combinado com a sabedoria do insight profundo,
Assim, nutrindo-o e estabilizando-o.
Para progredir no calmo permanecer,
É essencial harmonizar nosso modo de vida.
Quando nosso calmo permanecer se torna confuso e sem brilho,
Devemos renovar nossa mente e nosso corpo
E continuar a meditação.
É assim que o calmo permanecer será obtido rapidamente.
12. For those who wish to have deep insight,
A state of limpid clarity of mind,
Discernment is the primary component;
Resting evenly within a thought-free state
Is an attendant feature.

12. Para aqueles que desejam ter um insight profundo,
Um estado mental de clareza límpida,
O discernimento é o componente principal;
E repousar equilibradamente dentro de um estado livre de pensamentos
É uma característica que está associada.
13. As for phenomena and the nature of phenomena,
One should look upon the former
In accordance with the eight examples of illusion.
One should train to see their nature
As a space-like emptiness.
And as one rests in such a state,
Primordial wisdom will arise.

13. Quanto aos fenômenos e à natureza dos fenômenos,
É preciso olhar para o primeiro [fenômenos]
De acordo com os oito exemplos de ilusão.
É necessário treinar para ver sua natureza
Como uma vacuidade semelhante ao espaço.
E uma vez que repousamos em tal estado,
A sabedoria primordial surgirá.
14. When deep insight is unclear and stale,
One should exercise it in regard to different things
And view the latter purely
As the inseparable union of illusion and emptiness.
If thoughts proliferate, one should rest in calm abiding.
One will see a space-like luminosity—
An empty clarity devoid of mental movement—
And the clouds of the two veils will melt away.
At times there will appear
A luminosity that’s vast and ocean-like—
A limpid sphere where all arisings fade away:
The state of no-thought will be gained all by itself.
Enhancement is accomplished by applying this deep insight
In the way one lives, and in this way
Deep insight will be swiftly gained.

14. Quando o insight profundo não tem clareza e está sem brilho,
É preciso exercitá-lo em relação a coisas diferentes
E ver este último [natureza dos fenômenos] simplesmente
Como a união inseparável entre ilusão e vacuidade.
Se os pensamentos proliferam, devemos repousar no calmo permanecer.
Veremos uma luminosidade semelhante ao espaço —
Uma clareza vazia, desprovida de movimento mental —
E as nuvens dos dois véus se dissolverão.
Em alguns momentos surgirá
Uma luminosidade que é vasta e semelhante ao oceano —
O âmbito cristalino onde todos os surgimentos se dissipam:
O estado de não-pensamento será alcançado completamente por si só.
O aprimoramento é realizado pela aplicação deste insight profundo
Na maneira como vivemos, e desta forma
O insight profundo será conquistado rapidamente.
15. The union of calm abiding and deep insight
Is a state of mind wherein
Stillness is the same as movement.
In both cases, the main feature
Is primordial wisdom concept-free,
While an undistracted freedom from discursive thought
Is an attendant feature.

15. A união do calmo permanecer e do insight profundo
É um estado mental no qual
A quietude é a mesma coisa que o movimento.
Em ambos os casos, a característica principal
É a sabedoria primordial livre de conceitos,
Enquanto uma liberdade que não se distrai com o pensamento discursivo
É uma característica que está associada.
16. By resting in whichever state of mind arises—
Whether stillness or proliferation—
Thoughts, as soon as they arise, subside;
The stillness is itself the state of evenness.
Within the union of calm abiding and deep insight,
Bliss and clarity and no-thought manifest.
The union of appearances and emptiness,
Of skillful means and wisdom,
Of generation and perfection—
All are naturally accomplished by themselves.130

16. Ao repousar em qualquer estado mental que surja.
Seja a quietude ou movimento —
Os pensamentos, assim que surgem, desaparecem;
A quietude é, em si mesma, um estado de equilíbrio.
Dentro da união do calmo permanecer e do insight profundo,
Se manifestam a bem-aventurança, clareza e ausência de pensamentos.
A união das aparências e da vacuidade,
Dos meios hábeis e da sabedoria,
Da geração e da perfeição —
Todos são naturalmente realizados por si mesmos.118
17. If this union becomes unclear and stale,
One should train in calm abiding and deep insight separately.
When sinking or excitement manifest,
One should meditate upon their opposites.
Here then is a means to reinforce the union
Of calm abiding and deep insight:
When the sky is bright and free of clouds,
One should turn one’s back upon the sun
And contemplate the open sky.
A clear and empty state of mind,
Devoid of thoughts, will manifest.

Assim como as ondas que voltam ao mar, quando os pensamentos surgem, eles desaparecem no instante em que ocorrem. Seu
surgimento e desaparecimento ocorrem simultaneamente. Nesse momento, seu surgimento e diminuição correspondem ao
insight profundo e à acumulação de mérito conceitual (snang bcas bsod nams) naturalmente presente como o estágio da geração.
Permanecer na clareza límpida da consciência autocognoscente, que é pacífica por sua natureza, corresponde ao calmo
permanecer e a acumulação de sabedoria não conceitual (snang med), que está presente como o estágio da perfeição. Assim é que
śamatha e vipaśyanā estão naturalmente integradas e permanecem espontaneamente dentro da mente desde o princípio". [AC
1023: 6-1024: 2]
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17. Se esta união se tornar confusa e sem brilho,
É preciso treinar separadamente o calmo permanecer e o insight profundo.
Quando se manifestar o amortecimento ou a agitação,
Devemos meditar sobre seus opostos.
Aqui está então um meio de reforçar a união
Do calmo permanecer e o insight profundo:
Quando o céu está brilhante e sem nuvens,
Ficamos de costas para o sol
E contemplamos o céu limpo.
Um estado mental claro e vazio,
Desprovido de pensamentos, irá se manifestar.
18. The clear sky in the outer world
Is but an image of the vast sky
Of the ultimate reality within.
The heart of luminosity is the secret sky.
One should understand the meaning of this threefold sky.131

18. O céu limpo no mundo externo
É apenas uma imagem do vasto céu
Da realidade definitiva interna.
A essência da luminosidade é o céu secreto.
É preciso entender o significado desses três tipos de céu.119
19. The concentration in itself is the third aspect,
And this is the accomplishment of nonduality.
All things are of an equal taste, the state of great perfection.
Nothing is to be accepted; nothing should be spurned.
All grasping should be left aside,
For every kind of clinging is productive of saṃsāra.
But when there’s no fixation,
Then, like space itself,
There comes a state beyond both bondage and release.

19. A concentração em si mesma é o terceiro aspecto,
E isto é a realização da não dualidade.
Todas as coisas têm um só sabor, a condição da grande perfeição.
Nada é para ser aceito; nada deve ser rejeitado.
Tudo deve ser deixado de lado,
"Ao observar o céu do mundo externo, que é tomado como um símbolo da consciência, a consciência assim simbolizada
surgirá. O [céu] secreto se manifestará posteriormente, ou seja, a realização da sabedoria primordial. Esta é a instrução derradeira
na qual todos os outros ensinamentos são expressos....Apenas como um símbolo, o céu externo, é vazio, luminoso e incessante,
por isso também a mente reconhecendo-o é a sabedoria primordial incessante, que é luminosa e vazia. Este é o céu interno ou o
espaço. Daí surge a sabedoria primordial, vazia, luminosa e livre das construções conceituais, acompanhada das experiências de
bem-aventurança, luminosidade e ausência de pensamento. Todos os fenômenos se recolhem na natureza do espaço. Esta é a
liberdade da apreensão sobre as coisas e suas características e é o céu secreto da luminosidade. É nesse momento que os dez sinais
— fumaça e assim por diante — se manifestam. E quando o vento-mente entra no canal central, as cinco luzes iluminam
completamente o abismo do espaço". [AC 1025: 2-1026: 2]
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Cada tipo de apego é produto do saṃsāra.
Mas quando não há fixação,
Então, como o próprio espaço,
Há um estado que vai além tanto da prisão quanto da liberação.
20. Just as various images are in a looking glass,
So too are various things within the state of emptiness.
Just as various clouds are never parted
From the sky’s expanse,
So too are various takings and rejectings
Never parted from the nature of the mind.
Just as various rivers are of one taste with the mighty ocean,
So too are various experiences and realizations in the state of meditation.
Just as various magic sleights are in the realm of sorcery,
So too are saṃsāra and nirvāṇa in the state of ultimate reality.

20. Assim como várias imagens aparecem em um espelho,
O mesmo acontece com as várias coisas dentro do estado de vacuidade.
Assim como várias nuvens nunca se separam
Da amplidão do céu,
O mesmo acontece com as várias aceitações e rejeições
Jamais separadas da natureza da mente.
Assim como vários rios possuem o mesmo sabor do imponente oceano,
O mesmo acontece com as várias experiências e realizações no estado meditativo.
Assim como vários truques mágicos estão no reino da magia,
O mesmo acontece com o saṃsāra e o nirvāṇa no estado da realidade definitiva.
21. Just as in the ten directions
Space is an expanse ungrounded,
Likewise is the view of the primordial state of openness of things.
Just as water poured in water is a state beyond dividing,
So too the mind cannot be parted from the nature of the mind.
Just as various dreams are in themselves the state of sleep,
So too the single taste of both adopting and rejecting
Constitutes the sphere of conduct.
Just as waves and ocean are but a vast expanse of water,
Thought and nonthought are a single state of evenness.
Just as one’s successful business is a state of satisfaction,
So too is the result, the absence of both hope and fear.
All things are one, the sphere of Great Perfection.
This is what is to be recognized:
The expanse all-pervading of the ultimate reality of things.

21. Assim como nas dez direções
O espaço é uma expansão sem base,
Da mesma forma é a visão do estado primordial de abertura das coisas.
Assim como a água derramada na água é uma condição além da separação,
Assim a mente também não pode ser separada da natureza da mente.

Da mesma forma que vários sonhos são em si mesmos o estado de sono,
Assim também é o sabor único tanto da aceitação quanto da rejeição
Que constitui o âmbito da conduta.
Assim como as ondas e o oceano são apenas uma vasta amplidão de água,
Pensamentos e ausência de pensamentos constituem um único estado de equilíbrio.
Assim como o sucesso de um empreendimento é um estado de satisfação,
Assim também é o resultado, a ausência de esperança e medo.
Todas as coisas são uma só, o âmbito da Grande Perfeição.
Isto é o que deve ser reconhecido:
A expansão que tudo permeia da realidade definitiva das coisas.
22. Through the single nondual taste of different things,
May every being find freedom from duality
Of apprehender-apprehended, self and other.
Exhausted in this world because they cling deludedly to things,
May their minds today find rest.

22. Através do único sabor não dual das diferentes coisas,
Que cada ser encontre a liberação da dualidade
De apreensor e apreendido, de eu e outro.
Exaustos neste mundo devido ao seu apego delusório às coisas,
Que suas mentes encontrem hoje o repouso.

13. O Resultado Grandioso Espontaneamente Presente
1. When means and wisdom are perfected,
Kāyas, primal wisdoms, and enlightened deeds,
All present of themselves, now stand revealed.

1. Quando os meios e a sabedoria estão completos,
Os kāyas, as sabedorias primordiais, e as ações iluminadas,
Todos presentes por si mesmos, agora se revelam.
2. When main minds, mental factors,
And the universal ground
Subside completely in the dharmadhātu,
The ultimate expanse and primal wisdom
Cannot be divided; they have a single taste.
Twofold purity is at that moment gained,
And all conceptual elaboration ceases.

2. Quando as mentes, fatores mentais,
E a base universal
Se dissolvem completamente no dharmadhātu,
A expansão definitiva e a sabedoria primordial
Não podem ser divididas; elas têm um único sabor.
Nesse momento, a pureza dupla é conquistada,
E toda a elaboração conceitual cessa.
3. Just as into space the new moon is withdrawn,
The heart of unborn luminosity—
Subtle primal wisdom—gathers
In the lotus of the ultimate expanse.
Peace is found then, free of any thought.132

3. Assim como a lua nova se retira no espaço,
A essência da luminosidade não nascida —
A sabedoria primordial sutil — se recolhe
No lótus da expansão definitiva.
A paz é então encontrada, livre de qualquer pensamento.120

"Esta é a pureza suprema. A luminosidade da base foi realizada. Dentro do céu da expansão definitiva, a sabedoria primordial
da luminosidade interna permanece do mesmo modo que a lua nova. É o suporte ou a base da manifestação das qualidades da
onisciência. Não há nenhum aspecto externo saṃbhogakāya que, desde o princípio, seja perceptível para os seres a serem
treinados. Pois neste ponto, existe apenas o dharmakāya, além de todas as máculas dos quatro extremos. No momento da lua
nova, embora a lua esteja no céu, ela não irradia luz, permitindo que seja observada. Da mesma forma, a sabedoria primordial do
dharmakāya, recolhida na expansão definitiva, é extremamente sutil e profunda. Como encontramos em A Luz da Sabedoria
Primordial, "Uma vez que está recolhida na expansão definitiva, ela é invisível". Por ser extremamente sutil, ela não é inexistente.
Como a lua nova, ela é profunda, pacífica e extremamente sutil". [AC 1045: 2-1045: 5].
Deve ser compreendido que as fases da lua não são entendidas em termos da posição da lua em relação ao sol (como no
sistema solar heliocêntrico). De acordo com a cosmologia da Índia antiga, a lua, composta de cristal de água, produz sua própria
luz, projetando-a e recolhendo-a em fases no decorrer do mês.
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4. This is ultimate reality that cannot be observed,
Free of change and movement in the triple time.
This nature that is pure from the beginning
Is called the vajrakāya,
The body changeless, indestructible.
It is the final ground expanse
Wherein phenomena are worn away.

4. Esta é a realidade definitiva que não pode ser observada,
Livre da mudança e do movimento nos três tempos.
Esta natureza que é pura desde o princípio
É chamada de vajrakāya,
O corpo imutável, indestrutível.
É a expansão definitiva da base
Onde os fenômenos se esgotam.
5. This nature is completely free
Of the two adventitious obscurations.
Omniscience, ocean-vast in excellence, is found therein.
The qualities of realization and elimination
Come now to perfection.
Assessed in terms of its ten strengths
And other excellent perfections, it is called
Abhisaṃbodhikāya,
The body of manifest enlightenment.
It is the final ground,
The source of the distinctive qualities of buddhahood.133

5. Esta natureza é completamente livre
Dos dois obscurecimentos adventícios.
A onisciência, um oceano de excelência, é nela encontrada.
As qualidades de realização e eliminação
Alcançam agora a perfeição.
Apreciada pelos seus dez poderes
E outras perfeições extraordinárias, é chamada
De abhisaṃbodhikāya,
O corpo da iluminação manifesta.
É a base definitiva,
A fonte das qualidades especiais do estado búdico. 121
6. Although in knowable phenomena
The mind is not engaged,
And in the knowing mind no apprehending is observed,134
There is an inward luminosity,
As when the new moon’s light is gathered into space—
The subtle, supreme primal wisdom
Gathered inwardly and yet not dulled.
121

Ver também TPQ, Livro 2, pp. 278-79.

Thanks to its omniscience,
It is the ground of all arising.
Thence unfolds the body of form, the rupakāya,
Endowed with knowledge of all aspects of phenomena.
This is what appears for others:
A treasure of enlightened qualities.
Because of its consummate peace,
This most subtle primal wisdom
Is called dharmakāya,
The peaceful body of ultimate reality.135

6. Embora nos fenômenos que conhecemos
A mente não esteja engajada,
E na mente consciente não se observa nenhuma apreensão,122
Há uma luminosidade interna,
Tal como quando a luz da lua nova está recolhida no espaço —
A suprema sabedoria primordial sutil
Recolhida internamente e ainda não entorpecida.
Graças à sua onisciência,
É a base de tudo o que surge.
A partir dela desenvolve-se o corpo da forma, o rupakāya,
Dotado do conhecimento sobre todos os aspectos dos fenômenos.
Isto é o que aparece para os outros:
Um tesouro de qualidades iluminadas.
Graças a sua paz consumada,
Esta sabedoria primordial muito sutil
É chamada de dharmakāya,
O corpo pacífico da realidade definitiva.123
7. These three bodies have no dealings with an extramental world.
They are extremely subtle and therefore are not nothing.
Transcending permanence, destruction,
And the other of the four extremes,
Unthinkable, unspeakable, beyond expression,
They are that state wherein the far shore is attained.
Empty is their nature, where all concepts are no more.
Only buddhas, no one else, experience them.136

7. Estes três corpos não têm nenhum vínculo com um mundo fora da mente.
Eles são extremamente sutis e, portanto, não são algo tangível.
Transcendendo a permanência, a destruição,
Isto se refere à forma dualista de conhecimento em termos do objeto apreendido e da mente que apreende.
"Assim como no tempo da lua nova [quando tudo que se vê é somente o céu], quando a sabedoria primordial é fundida com a
expansão final (o espaço da natureza da mente), todas as elaborações mentais se dissolvem, enquanto o conhecimento da
sabedoria permanece incessante. Esta [sabedoria] é, portanto, considerada como "recolhida internamente e ainda não
entorpecida" (thim la ma rmugs). A sabedoria primordial da luminosidade interna, em estado de equilíbrio perfeito, constitui o
núcleo a partir do qual a luminosidade radiante é disseminada e propagada externamente. Isto não tem a apreensão da dualidade
de sujeito e objeto. É a extraordinária sabedoria primordial não conceitual: o pacífico dharmakāya, o corpo da realidade
primordial". [AC 1048: 2-4]
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E os outros quatro extremos,
Inconcebíveis, inexprimíveis, além da expressão,
Eles são o estado no qual a margem distante é alcançada.
A natureza deles é vazia, onde já não há mais conceitos.
Somente os budas, ninguém mais, experienciam eles.124
8. Within the palace of the dharmakāya utterly unborn,
The victorious buddhas of the three times constantly abide.
And yet they do not see each other: all is dharmatā.
They abide, so it is said, within the deep and peaceful nature.
And just as, at an earlier or later time,
The space within a vase remains the same,
Within this state of suchness,
The Conquerors are but one expanse of wisdom.

8. Dentro do palácio do dharmakāya totalmente não nascido,
Os budas vitoriosos dos três tempos permanecem continuamente.
E ainda assim não se enxergam: tudo é dharmatā.
Portanto, diz-se que eles permanecem dentro da natureza profunda e pacífica.
E assim como, num momento anterior ou posterior,
O espaço dentro de um vaso permanece o mesmo,
Dentro deste estado de talidade,
Os Conquistadores são apenas uma expansão da sabedoria.
9. The dharmakāya, ultimate reality,
Is perfect cognizance of emptiness,
The gathering of wisdom,
The culminating point of the perfection stage.

9. O dharmakāya, a realidade definitiva,
É o perfeito conhecimento da vacuidade,
É a acumulação da sabedoria,
O ponto culminante do estágio da perfeição.
10. From this very state there manifests
The self-experienced saṃbhogakāya
Endowed with the five excellencies:
Place, time, teacher, teaching, retinue.
The place is called the Field of Dense Array of Luminosity.
"Os três corpos mencionados aqui - existindo como a luminosidade interna da expansão definitiva - são o verdadeiro suporte
para o surgimento externo da radiância da luminosidade. Eles não são permanentes porque estão além de toda referência e
enfoque conceitual. Tampouco são descontínuos, pois constituem a sabedoria primordial autocognoscente (so so rang rig pa'i ye
shes). Nem são ambos ou nenhum dos dois. Como eles não são estabelecidos como permanentes ou descontínuos, este segundo
par de alternativas também está excluído.
"Como os três corpos da luminosidade interna são a base da manifestação, eles fornecem — tanto para os bodisatvas
que permanecem na base, quanto para os seres comuns — a causa para a visão dos corpos da forma ( da radiância da
luminosidade externa), para ouvir seus ensinamentos, para sentir o perfume da sua disciplina sublime, para degustar o sabor do
Darma, para sentir a sensação bem-aventurada da concentração, e para compreender o Darma com raciocínio e inteligência.
Todas estas coisas surgem da sabedoria da luminosidade interna, que reside na expansão definitiva — como a luz da lua nova
recolhida no céu — e que não pode ser experimentada por ninguém a não ser somente pelos budas". [AC 1049: 2-6]
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It glows with clear and shining lights of the five colors,
Like brilliant rainbows bright and clear,
Which fill the vault of heaven,
Pervading the abyss of space
Above, below, and everywhere.
And in it there are beauteous palaces,
Their four doors graced with cornices,
With five concentric walls with ledges all endowed
And pendent strings of pearls.
They all have covered terraces with balustrades
And shrine rooms graced with domes.137

10. A partir deste mesmo estado manifesta-se
A experiência direta do saṃbhogakāya
Dotado com as cinco excelências:
Lugar, tempo, professor, ensinamento, séquito.
O lugar é chamado de Campo do Arranjo Denso da Luminosidade.
Ele resplandece com as luzes claras e cintilantes das cinco cores,
Semelhante a arco-íris brilhantes, luminosos e claros,
Que preenchem a abóbada do céu,
Permeando o abismo do espaço
Acima, abaixo, e em todos os lugares.
E nele há palácios belíssimos,
Suas quatro portas são decoradas com ornamentos na parte superior,
Com cinco paredes concêntricas com bordas todas revestidas
E cordões de pérolas pendentes.
Todos eles têm terraços cobertos com balaústres
E as salas dos santuários com cúpulas.125
11. The spaces of the palaces are all filled
With parasols and banners, tail fans, strings of tiny bells,
Banners of victory, canopies, and every ornament.
There the goddesses of pleasure send forth clouds of offerings.
Within, without, on all sides, everything is bathed
In swirling beams of light.
The center and the four directions are bedecked
With ornaments of corresponding hue and other brilliant colors.
Wherever one may look, there they appear of varying size.
The whole of space is filled by them:
Countless, teeming, like the seeds within an open pod of sesame.
Within the palaces are thrones
Upheld by lions, horses, elephants, peacocks, shang-shang birds.
Upon them there are lotuses and disks of sun and moon.

11. Os espaços dos palácios estão todos preenchidos
Com pára-sóis e faixas, leques de rabo, cordões de sinos minúsculos,
Estandartes de vitória, dosséis e todos os ornamentos.
125

Ver também TPQ, Livro 2, pp. 282ff.

Ali as deusas do prazer enviam nuvens de oferendas.
Por dentro, por fora, de todos os lados, tudo é banhado
Com feixes rodopiantes de luz.
O centro e as quatro direções são decorados
Com ornamentos de tonalidade correspondente e outras cores brilhantes.
Para onde quer que se olhe, surgem dos mais variados tamanhos.
Todo o espaço é preenchido por eles:
Incontáveis, abundantes, como as sementes dentro de uma vagem de gergelim aberta.
Dentro dos palácios estão os tronos
Sustentados por leões, cavalos, elefantes, pavões e pássaros shang shang.
Sobre eles há lótus e discos de sol e lua.
12. The time is no specific time;
It is the perfect ground beyond all movement and all change.
The no-time of the three times is Samantabhadra’s time.
All three are perfectly the same: an all-pervading suchness.
It is a nature that is pure from the beginning.

12. O tempo não é um tempo determinado;
É a base perfeita que transcende todo movimento e toda mudança.
O tempo em que não há os três tempos é o tempo de Samantabhadra.
Os três são perfeitamente os mesmos: a talidade que tudo permeia.
Trata-se de uma natureza que é pura desde o princípio.
13. The Teachers with their bodies blazing
With the major and the minor marks
Are Vairocana and Akṣobhya,
Ratnasambhava and Amitābha, Amoghasiddhi,
Each of them encircled with four buddhas.
Each is joined in union with his respective consort:
Ākāśadhātvīśvarī, Vajramāmakī,
Buddhalocanā, Pāṇḍaravāsinī, Samayatārā,
All adorned with proper ornaments.
Rays of light stream forth from them:
In order, blue, white, yellow, red, and green.
These are the peaceful buddhas who reside
Within the lower maṇḍala.
While up above are found the wrathful ones.138
These are the five glorious herukas:
Buddha, Vajra, Ratna, Padma, Karma
(United with five wrathful queens),
Each one surrounded by another four.
Other features do they have, but they surpass description.

13. Os Professores com seus corpos resplandecendo
Com as marcas maiores e menores
São Vairocana, Akṣobhya,
Ratnasambhava,Amitābha, e Amoghasiddhi,

Cada um deles rodeado por quatro budas.
Todos eles estão em união com sua respectiva consorte:
Ākāśadhātvīśvarī, Vajramāmakī,
Buddhalocanā, Pāṇḍaravāsinī, Samayatārā,
Todos adornados com ornamentos apropriados.
Feixes de luz irradiam deles:
Na ordem de azul, branco, amarelo, vermelho e verde.
Estes são os budas pacíficos que residem
Dentro da parte inferior da maṇḍala.
Enquanto acima encontram-se os irados.126
Estes são os cinco gloriosos herukas:
Buda, Vajra, Ratna, Padma, Karma
(Unidos com as cinco rainhas iradas),
Cada um cercado por outros quatro.
Possuem outras características, mas superam a descrição.
14. The teaching is the Natural Great Perfection,
The expanse indescribable,
Beyond the reach of thought and word.

14. O ensinamento é a Natural Grande Perfeição,
A expansão indescritível,
Além do alcance do pensamento e da palavra.
15. Each buddha has a retinue not lower than himself in dignity,
For it is but his self-experience:
Eight pairs of bodhisattvas, male and female;
Four doorkeepers with female counterparts.
All together there are two and forty peaceful deities,
Six of which are the nirmāṇakāya,
For others may behold them;
Two are dharmakāya, because they are within the ultimate expanse.
The remaining thirty-four belong
To the saṃbhogakāya’s self-experience,
The specific retinue of which comprises twenty-four.139

15. Cada buda tem um séquito que não é menos digno do que ele próprio,
Pois é apenas sua experiência direta:
Oito pares de bodisatvas masculinos e femininos;
Quatro guardiões das portas com seus pares femininos.
Ao todo, há quarenta e duas deidades pacíficas,
Das quais seis são nirmāṇakāya,
Porque os outros podem vê-las;
Duas são dharmakāya, porque estão dentro da expansão definitiva.
A maṇḍala inferior refere-se à maṇḍala das deidades pacíficas que residem no coração; a maṇḍala superior é a maṇḍala das
deidades iradas que residem na coroa da cabeça. Ver também TPQ, Livro 2, p. 464n546.
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As trinta e quatro restantes pertencem
A experiência direta do saṃbhogakāya,
O séquito específico é composto de vinte e quatro.127
16. To the retinue of the wrathful deities belong
Eight mataraḥ, Gaurī and the rest,
And Siṃhamukhā and other of the eight piśācī goddesses,
The four guardians of the doors,
And eight and twenty mighty goddesses.
Of the eight and fifty wrathful deities,
Forty-eight belong to the specific retinue.
All are terrible devourers, all blazing in appearance.
All are unendurable with nine wrathful demeanors.140

16. Ao séquito das deidades iradas pertencem
Oito mataraḥ, Gaurī e o restante,
E Siṃhamukhā e outras oito das deusas piśācī,
Os quatro guardiões das portas,
E vinte e oito deusas poderosas.
Das cinqüenta e oito deidades iradas,
Quarenta e oito pertencem a um séquito específico.
Todas são devoradoras terríveis, e todas elas com aparência em meio às chamas.
Todas são invencíveis, com as nove atitudes iradas.128
17. All the maṇḍalas, moreover, “present in the body”
Are buddhafields, which are the exclusive self-experience
Of the saṃbhogakāya.
Of all the peaceful and the wrathful deities,
Those that are perceived by beings to be guided
Are nirmāṇakāyas.
They are not the exclusive self-experience
Of the saṃbhogakāya.141

17. Além disso, todas as maṇḍalas "presentes no corpo"
São campos búdicos, que são a experiência direta e exclusiva
Do saṃbhogakāya.
De todas as deidades pacíficas e iradas,
As que os seres a serem guiados percebem
São nirmāṇakāyas.
Eles não são a experiência direta e exclusiva
Do saṃbhogakāya.129
Para uma explicação mais detalhada, ver ibid., p. 286
Para uma explicação das nove atitudes iradas, ver ibid., p. 149.
129
"Além disso, as maṇḍalas que estão presentes dentro do corpo, como ensinadas nos Tantras Anuttara como, por exemplo,
Guhyasamajā, Hevajra, e Cakrasaṃvara, são maṇḍalas da experiência direta e exclusiva do saṃbhogakāya. Elas não surgem para
os outros. De alguns deles, as maṇḍalas iradas são emanadas para subjugar espíritos que induzem a enganos e criam obstáculos.
Estes pertencem ao nirmāṇakāya; não são as maṇḍalas do Campo Búdico de Akaniṣṭha". [AC 1062: 5-1063: 2] Ver também
TPQ, Livro 2, p. 287.
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18. All the deities of the buddhafields
Endowed with five perfections
Are the self-experience of the saṃbhogakāya.
Therefore they are not distinguished
In their rank: some low, some high.
They shine with rays of brilliant sparkling light
And are resplendent, clear, and radiant.
This is the experience of the buddhas,
Who see and praise each other.

18. Todas as deidades dos campos búdicos
Dotadas com as cinco perfeições
São a experiência direta do saṃbhogakāya.
Portanto, elas não são diferenciadas
Por suas classificações: algumas inferiores, outras superiores.
Iluminam com raios de luz brilhante e cintilante
E são resplandecentes, claras e radiantes.
Esta é a experiência dos budas,
Que se vêem e louvam uns aos outros.
19. Even the most pure of beings to be trained
Are powerless to behold these beauteous buddhafields
That are arrayed on every side.
They are like the empty forms of yogic experience,142
Beyond the grasp of thought.
They are the exclusive purview
Of the Conquerors, past, present, and to come.143

19. Mesmo os seres mais puros a serem treinados
São incapazes de contemplar estes belíssimos campos búdicos
Que estão dispostos por todas as direções.
Eles são como as formas vazias da experiência ióguica,130
Além do alcance do pensamento.
Eles são a visão pura exclusiva
Dos Conquistadores do passado, presente e futuro.131
20. From within this very state,
And in the worlds of beings to be taught,
The Teachers who instruct them
Show themselves by gradual degrees.
Such is the nirmāṇakāya luminous in character;
The nirmāṇakāya, guide of beings;
And the diversified nirmāṇakāya.144
All of them are striving for the sake of living beings.

tr "Quando os ventos entram no canal central, os iogues percebem as assim chamadas formas vazias (reflexos da vacuidade),
que são imperceptíveis aos outros". [AC 1065: 2]
131
Veja TPQ, Book 2, p. 293.
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20. A partir deste mesmo estado,
E no mundo dos seres a serem ensinados,
Os professores que fornecem as instruções
Revelam para eles de forma gradual.
Trata-se do nirmāṇakāya de natureza luminosa;
O nirmāṇakāya, guia dos seres;
E o nirmāṇakāya diversificado.132
Todos eles estão se esforçando pelo benefício dos seres vivos.
21. The five nirmāṇakāya Teachers, luminous in character,145
Dwell in their respective fields:
Akaniṣṭha, Abhirati, Śrīmat,
Padmakūṭa, and Sukarmasiddhi.
They are the buddhas of the five families:
Akṣobhya, Vairocana, and the rest.
They blaze with light that issues
From the major and the minor marks of buddhahood.
They manifest in countless forms both peaceful and ferocious,
Laboring spontaneously for the twofold benefit of beings.

21. Os cinco professores nirmāṇakāya de natureza luminosa,133
Residem em seus respectivos campos búdicos:
Akaniṣṭha, Abhirati, Śrīmat,
Padmakūṭa, e Sukarmasiddhi.
Eles são os budas das cinco famílias:
Akṣobhya, Vairocana, e os demais.
Eles resplandecem com a luz
Advinda das marcas maiores e menores do estado búdico.
Eles se manifestam de inúmeras formas, tanto pacíficas quanto iradas,
Trabalhando espontaneamente com os dois tipos de benefícios para os seres.
22. By nature, these five Teachers
Are the five primordial wisdoms:
Dharmadhātu, mirrorlike, equality,
All-discerning, and the wisdom all-accomplishing.
Each of these has four attendant wisdoms;
All are of a single taste.

22. Por natureza, estes cinco Professores
São as cinco sabedorias primordiais:
"De dentro da expansão da experiência direta e exclusiva do saṃbhogakāya, e com o intuito de guiar os seres, puros e impuros,
a potência cognitiva (thugs rje) dos Budas exibe, sem esforço, três tipos de Professores ou Guias. Em primeiro lugar, o
nirmāṇakāya de natureza luminosa (rang bzhin sprul sku), que está em harmonia com o saṃbhogakāya; segundo, o nirmāṇakāya
que é o guia dos seres ('gro 'dul sprul sku), que se manifesta como os Professores [ou Munis] das seis classes de seres; e terceiro, o
nirmāṇakāya diversificado (sna tshogs sprul sku), que se manifesta tanto como seres animados quanto como coisas inanimadas. ”
[TPQ, Livro 2, p. 293] Para uma exposição detalhada, ver TPQ, Livro 2, pp. 294-315.
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"Estes são os Professores, reflexo do saṃbhogakāya, que aparecem para os bodisatvas nas terras [bhumis] da realização. Eles se
assemelham a experiência direta do saṃbhogakāya, mas eles não são o próprio saṃbhogakāya. Este último está relacionado com
o primeiro na forma de um objeto que surge e seu reflexo em um espelho". [AC 1067: 4-5]
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Do dharmadhātu, do espelho, da igualdade,
Que tudo discerne, e a sabedoria que tudo realiza.
Cada um deles tem quatro sabedorias que dão apoio;
Todas são de um só sabor.
23. The primal wisdom of the dharmadhātu
Is completely motionless, transcending all duality
Of apprehended-apprehender,
All conceptual extremes.
The mirrorlike primordial wisdom
Is the luminous and empty ground of all arising.
It is the great wellspring of the three remaining wisdoms.
In the primal wisdom of equality everything is equal.
Saṃsāra and nirvāṇa are not two,
For they completely coincide.
All-discerning wisdom knows things in their difference—
It is a perfect knowledge of phenomena
In both their nature and their multiplicity.
Wisdom all-accomplishing is perfect and enlightened action,
Constant, unimpeded with regard to all phenomena.

23. A sabedoria primordial do dharmadhātu
É a completa imobilidade, que transcende toda a dualidade
De apreensor e apreendido,
E todos os extremos conceituais.
A sabedoria primordial semelhante ao espelho
É a base luminosa e vazia de todos os surgimentos,
É a grande fonte das três sabedorias restantes.
Na sabedoria primordial da igualdade tudo é igual.
Saṃsāra e nirvāṇa não são duas coisas,
Pois eles são completamente convergentes.
A sabedoria que tudo discerne conhece a diversidade das coisas —
É o conhecimento perfeito dos fenômenos
Tanto em relação a sua natureza quanto em sua multiplicidade.
A sabedoria que tudo se realiza é ação perfeita e iluminada,
Constante e desimpedida em relação a todos os fenômenos.
24. The retinue composed of those who may be trained
Consists of bodhisattvas who reside on the ten grounds.
The teaching comes through rays of light
That shine out from the Teachers in deep concentration,
And the bodhisattvas thus conceive the wish
To cleanse the obscurations from their ground of realization,
Removing avarice and all the rest.
They look upon their Teachers, who are utterly unstained,
And see the difference that divides them still from them.
They cleanse the obscurations that remain,
Progressing to the ground of Universal Light.
And when their perfect form appears

As though reflected in a glass,
They bring about the wealth and benefit of beings.146

24. O séquito composto por aqueles que podem ser treinados
Consiste nos bodisatvas que residem nas dez terras.
O ensinamento surge através dos raios de luz
Que brilham dos Professores que estão em profunda concentração,
E os bodisatvas assim concebem o desejo
De purificar os obscurecimentos da sua terra de realização,
Removendo a avareza e o resto.
Eles olham para seus professores, que são totalmente imaculados,
E enxergam a diferença que ainda os separa deles.
Eles purificam os obscurecimentos que ainda restam,
Progredindo para a terra da Luz Universal.
E quando sua forma perfeita aparece
Como se refletisse em um vidro,
Eles promovem a prosperidade e o benefício dos seres.134
25. Concerning then the time,
The Teachers manifest in the saṃbhogakāya fields
In seamless continuity
Until the bodhisattvas have achieved their freedom.

25. Em relação ao tempo,
Os Professores se manifestam nos campos do saṃbhogakāya
De forma contínua e constante
Até que os bodisatvas tenham alcançado a liberdade.
26. The nature of those Teachers may be ascertained
In terms of one (or other) of the five enlightened families.
When those yet to be trained
Are primarily engaged to purify their ignorance,
They do so in the field of Akaniṣṭha.
Vairocana is their Teacher, and the teaching
Is the pure primordial wisdom of the dharmadhātu.
Likewise for their anger to be purified,
Akṣobhya’s field appears.
Ratnasambhava appears to cleanse away their pride,
And Amitābha for attachment and desire.
Amoghasiddhi manifests for cleansing of their envy.

26. A natureza desses Professores pode ser determinada
Em termos de uma (ou outra) das cinco famílias iluminadas.
Quando aqueles que ainda precisam de treinamento
Estão empenhados principalmente na purificação da ignorância,
Eles fazem isso no campo de Akaniṣṭha.
134

Para uma explicação mais detalhada, ver TPQ, Livro 2, pp. 297-98.

Seu professor é Vairocana, e o ensinamento
É a sabedoria primordial pura do dharmadhātu.
Da mesma forma, para que sua raiva seja purificada,
Surge o campo de Akṣobhya.
O de Ratnasambhava surge para eliminar o orgulho,
O de Amitābha para o apego e desejo.
E o de Amoghasiddhi se manifesta para eliminar a inveja.
27. Although the Teachers manifest as the saṃbhogakāya,
Their retinues and all the rest are different from themselves.
Therefore all are not saṃbhogakāya but “half-nirmāṇakāya”:
The nirmāṇakāya luminous in character
Perceived by beings who are pure.
Since they do not show themselves
Except for those residing on the grounds of realization,
They are called nirmāṇakāya that is “half-appearing.”147

27. Embora os Professores se manifestem como saṃbhogakāya,
Seus séquitos e todos os demais são diferentes deles.
Portanto, eles não são saṃbhogakāya mas “parcialmente nirmāṇakāya”:
O nirmāṇakāya de natureza luminosa
Percebido pelos seres que são puros.
Uma vez que eles não se revelam
Exceto para aqueles que residem nas terras [bhumis] de realização,
Eles são chamados de nirmāṇakāya “aparecendo parcialmente”.135
28. The ground is even in those buddhafields,
And there are lovely palaces contrived
Of seven kinds of jewels ablaze with rays of light
That shine in all the ten directions.
There are countless bodhisattvas, lotus-born.
And every happiness that they might wish for
Falls upon them like a shower of rain.
In all four periods of the day,
The stainless Dharma is set forth with bell-like sound.
With wishing-trees and wish-fulfilling gems,
With lakes and streams, these beauteous fields
Are the peaceful nirmāṇakāya, luminous in character.

28. A terra inclusive se encontra nesses campos búdicos,
E há adoráveis palácios construídos
De sete tipos de jóias fulgurantes com raios de luz
Embora eles sejam aqui referidos como o " nirmāṇakāya aparecendo parcialmente", o fato é que eles aparecem apenas para os
bodisatvas das dez terras de realização. Eles não estão incluídos na experiência dos śrāvakas, pratyekabuddhas, e assim por diante.
Da mesma forma, mesmo que os cinco Professores apareçam como saṃbhogakāya, eles, seus séquitos, seus campos búdicos, e
assim por diante, não são a experiência direta e exclusiva da sabedoria primordial e não são inacessíveis a outros seres além deles
mesmos. Pois são de fato percebidos pelas mentes puras dos bodisatvas que residem nas terras de realização. É por isso que eles
são referidos como "campos búdicos do saṃbhogakāya aparecendo parcialmente" ou "campos búdicos dos nirmāṇakāyas de
natureza luminosa". Ver TPQ, Livro 2, pp. 299-300
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Que brilham pelas dez direções.
Há incontáveis bodisatvas nascidos de lótus.
E toda felicidade que eles possam desejar
Se derrama sobre eles como uma chuva.
Nos quatro períodos do dia,
O Darma imaculado é apresentado como o som de um sino.
Com árvores de desejos e jóias de desejos,
Com lagos e riachos, estes campos belíssimos
São do nirmāṇakāya pacífico de natureza luminosa.
29. Likewise there are countless wrathful maṇḍalas
And pure celestial realms with massing clouds of ḍākinīs.
There are also the pure fields of glorious herukas of five families.
All of these appear to those
Who’re adept in the Secret Mantra.
Nowadays the learned and accomplished know them
As the pure celestial realms of great felicity.148

29. Da mesma forma, há incontáveis maṇḍalas iradas
E reinos celestiais puros com volumosas nuvens de ḍākinīs.
Há também os campos puros dos gloriosos herukas das cinco famílias.
Tudo isso aparece para aqueles
Que são praticantes do mantra secreto.
Hoje em dia os doutos e realizados conhecem eles
Como os reinos celestiais puros de grande felicidade.136
30. From within the fields of the saṃbhogakāya
There arise nirmāṇakāyas who are guides of beings,
Who appear in each of the six realms
As their respective Teachers:
Indra, Vemacitra, Śākyamuni, Dhruvasiṃha,
Jvālamukha, Dharmarāja.
In all the fields that lie in all the ten directions,
These six sages purify the minds of beings of the six migrations.

30. De dentro dos campos do saṃbhogakāya
Surgem nirmāṇakāyas que são os guias dos seres,
Aparecendo em cada um dos seis reinos
Como seus respectivos Professores:
Indra, Vemacitra, Śākyamuni, Dhruvasiṃha,
Jvālamukha, Dharmarāja.
Em todos os campos que encontram-se em todas as dez direções,
Estes seis sábios purificam as mentes dos seres das seis migrações.
31. The emanations, primary and secondary,

136

Para uma explicação mais detalhada, ver ibid., pp. 300-305.

Of these six sages are beyond imagining.
In each divine realm,
From the realms of Brahmā and of Īśvara
As far as Akaniṣṭha, they appear
As Teachers who instruct the gods in their respective kingdoms.

31. As emanações, primárias e secundárias,
Destes seis sábios estão além da imaginação.
Em cada reino divino,
A partir dos reinos de Brahmā e de Īśvara
Até Akaniṣṭha, eles surgem
Como os professores que instruem os deuses em seus respectivos reinos.
32. For human beings also they appear
In forms appropriate to them.
They manifest as śrāvakas, pratyekabuddhas, bodhisattvas,
As kings, and so forth, guides for all humanity.
They appear as various guides in the asura realms,
And likewise for the animals,
They manifest as birds among the birds
And as majestic lions for the creatures of the wild.
These different kinds of Teacher are indeed beyond imagining.
And in the hells and preta realms,
They work for beings’ sake in forms adapted to their state.

32. Aparecem também para os seres humanos
Sob formas apropriadas a eles.
Eles se manifestam como śrāvakas, pratyekabuddhas, bodisatvas,
Como reis, e assim por diante, como os guias de todos os seres humanos.
Eles aparecem como os vários guias nos reinos de asuras,
E também para os animais,
Eles se manifestam como aves entre as aves
E como majestosos leões para os animais selvagens.
Os diferentes tipos de Professores estão realmente além da imaginação.
E nos reinos dos infernos e dos pretas,
Eles atuam pelo bem-estar dos seres em formas adaptadas à sua condição.
33. All these guides of beings have two kinds of wisdom:
That which knows the nature of all things
And that which knows them in their multiplicity.
They know the nature of phenomena
And they know phenomena, each by each, without confusing them.
Thus they labor for the twofold goal of beings.

33. Todos estes guias dos seres possuem dois tipos de sabedoria:
Uma que conhece a natureza de todas as coisas
E uma que conhece a sua multiplicidade.
Eles conhecem a natureza dos fenômenos

E conhecem os fenômenos individualmente, sem nenhum engano.
Desta forma, trabalham para o duplo objetivo dos seres.
34. The wisdom that beholds the nature of phenomena
Knows the emptiness of things
And expounds for wandering beings
The teaching that will lead to utter peace.
The wisdom that beholds the multiplicity of things
Cognizes, without mixing them, the mind, sense powers, and the rest;
It sets forth countless ways of teaching.

34. A sabedoria que contempla a natureza dos fenômenos
Conhece a vacuidade das coisas
E explica para os seres errantes
O ensinamento que levará à completa paz.
A sabedoria que contempla a multiplicidade das coisas
Reconhece, de modo específico, a mente, os poderes dos sentidos, e o resto;
E apresenta incontáveis formas de ensinamentos.
35. All these emanations are perceived by those who are impure.
Their field is the six worlds of the six kinds of beings.
These Teachers manifest according to the form of beings to be guided.
Their teachings are not uniform
But partake of different vehicles.
And the time that they appear
Is in accordance with the karmic destiny of beings.

35. Todas estas emanações são percebidas por aqueles que são impuros.
Seu âmbito é o dos seis mundos dos seis tipos de seres.
Estes Professores se manifestam de acordo com a forma dos seres a serem guiados.
Seus ensinamentos não são uniformes
Mas compartilham os diferentes veículos.
E o momento em que eles aparecem
Está em conformidade com o destino cármico dos seres.
36. In the six worlds of six kinds of beings,
As the fruit of action and habitual patterns, good and bad,
There are various states of being,
High and low, with joys and suffering.
These states and even the six Teachers who appear therein
Are but beings’ subjective visions—
Like buddhas and like beings seen in dreams:
Pure is their nature, yet their form impure.
The buddhas’ different, manifest, appearances
Are but the play of their compassion.

36. Nos seis mundos dos seis tipos de seres,
Enquanto fruto da ação e dos padrões habituais positivos e negativos,
Existem vários estados de existência,

Elevados e inferiores, com alegrias e sofrimentos.
Estes estados e até mesmo os seis Professores que neles figuram
São apenas visões subjetivas dos seres —
São como budas e seres vistos em sonhos:
A sua natureza é pura, mas a sua forma é impura.
As diversas manifestações das aparências dos budas
São apenas a exibição da sua compaixão.
37. These six Teachers are the emanations
Of compassion without bounds.
Throughout the time saṃsāra lasts,
Their enlightened action will continue endlessly.

37. Estes seis Professores são as emanações
Da compaixão ilimitada.
Enquanto o saṃsāra perdurar,
Sua ação iluminada continuará incessantemente.
38. From their enlightened action there appears
The diversified nirmāṇakāya,
Which includes material things:
Supports for offerings—such as paintings, statues,
Various natural forms and writings;
Gardens, lotuses, and wishing-trees,
Sublime pavilions and pleasure groves,
Caravansaries and boats and bridges;
Jewels and lamps, food, clothing, and conveyances;
All such things: material objects
That appear to bring great help to beings.

38. A partir da sua ação iluminada surge
O nirmāṇakāya diversificado,
Que inclui coisas materiais:
Apoios para oferendas — como pinturas, estátuas,
Várias formas naturais e textos;
Jardins, lótus e árvores dos desejos,
Pavilhões sublimes e bosques agradáveis,
Embarcações e pontes;
Jóias e lamparinas, alimentos, roupas e meios de transporte;
Todas essas coisas: objetos materiais
Que surgem para proporcionar uma grande ajuda aos seres.
39. Immediately they bring happiness and joy
And ultimately they place beings on the path to peace.
The diversified nirmāṇakāya
Spontaneously effects the benefit of beings.

39. Eles trazem felicidade e alegria de modo imediato
E em última análise, eles levam os seres para o caminho da paz.
O nirmāṇakāya diversificado
Produz espontaneamente benefícios para os seres.
40. Where there are no more beings to be trained,
The guides withdraw, subsiding in the ultimate expanse.
They are like the moons reflected in the water,
Which gather back into the moon above
When there are no more water vessels.
The self-experienced saṃbhogakāya
Melts back into the dharmakāya,
Just as at the end point of its phases,
The moon without increase or diminution
Sets and is absorbed by space itself.
And then, when there are beings to be guided,
The Teachers, as before, will gradually appear.
Such is the result, spontaneously present.

40. Onde não houver mais seres a serem treinados,
Os guias retiram-se, mergulhando na expansão definitiva.
Eles são como as luas refletidas na água,
Que se recolhem de volta para a lua acima
Quando não há mais recipientes com água.
A experiência direta do saṃbhogakāya
Dissolve-se novamente no dharmakāya,
Assim como no ponto culminante das suas fases,
A lua que não aumenta nem diminui
Se configura e é absorvida pelo próprio espaço.
Mas então, quando houver seres a serem guiados,
Os Professores, como antes, aparecerão gradualmente.
Esse é o resultado espontaneamente presente.
41. By virtue of this explanation,
Which has the nature of supreme and highest peace,
May beings stay within the luminous expanses of their minds.
And, wearied by mistaken clinging to the two extremes,
Saṃsāra and nirvāṇa,
May their minds today find rest.

41. Em virtude desta explicação,
Que tem a natureza da paz suprema e mais elevada,
Que os seres permaneçam dentro das expansões luminosas de suas mentes.
E, exaustos por enganosamente se apegar aos dois extremos,
O saṃsāra e o nirvāṇa,
Que suas mentes encontrem hoje o repouso.

Conclusão
Das grandes nuvens do mérito
Desta explicação eloqüente,
Que possa cair uma chuva abundante
De felicidade e paz.
Que todos os seres dos três mundos
Vejam um crescimento de sua fortuna e prosperidade.
Que eles naturalmente realizem
A riqueza dos Vitoriosos.
Hoje em dia, os olhos impuros das mentes comuns
Consideram como contraditório
Os diferentes caminhos do mantra e das virtudes transcendentes.
Sem conseguir assim unificá-los,
Eles são tratados com uma tendência partidária.
Mas aqui, o significado supremo e profundo
Tanto do veículo causal como do veículo resultante
Foi destilado em uma unidade
Adaptada à prática.
Foi composto por Drimé Özer,
Raios Ascendentes de Luz Imaculada,
No Forte de Orgyen em Gangri Thökar.
Por este mérito, que todos os seres deste mundo
Alcancem o estado mais elevado de completa paz,
No qual os kāyas e as sabedorias estão unidos de forma inseparável.
Que haja boa fortuna em todos os lugares e sempre.

