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Avatamsaka Sutra 

(O Sutra Guirlanda de Flores) 

{As Práticas e Votos do Bodhisattva Samantabhadra} 

 

Nota da Tradução 

 

 [N.T. A primeira parte deste documento é um excerto de um dos 

grandes Sutras Budistas (O Livro Um do Sutra Guirlanda de Flores 

começa logo abaixo). O Buda Shakyamuni o pregou no Céu logo 

após ter atingido o Estado de Buda. O Sutra revela diferentes causas 

e meios de cultivação de muitos grandes Bodhisattvas, tais como os 

Dez Tipos (Graus) de Fé, Dez Estágios da Sabedoria, Dez Atividades, 

Dez Transferências dos Méritos, Dez Estágios dos Bodhisattvas, Ilu-

minação Universal Absoluta, Iluminação Maravilhosa, etc. Ele tam-

bém revela como entrar no Mundo Avatamsaka (Mundo do Buda) a 

partir do Mundo Saha. “O Sutra Guirlanda de Flores” – cujo título 

completo é “Sutra dos Grandes e Expansivos Meios do Buda Guir-

landa de Flores” – é o mais extenspo Sutra do Budismo Mahayana. 

Referido por estudiosos do Budismo como “o Rei dos Reis das Escri-

turas Budistas” e o “Epítome do Pensamento Budista, do Sentimen-

to Budista, e da Experiência Budista”, o Sutra Guirlanda de Flores 

constitui-se de 81 rolos (pergaminhos de bambu) e contém mais 

que 700.000 caracteres Chineses]. 
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As Práticas e Votos do Bodhisattva Samantabhadra 

 

Primeiramente, o Bodhisattva Samantabhadra1, tendo elogiado e 

exaltado os méritos e virtudes do Buda Vairocana, e dos muitos 

Bodhisattvas juntamente com Sudhana, dirigiu-se aos congregados 

da seguinte forma:  

 “Bons homens, mesmo que todos os Budas de todas as dez dire-

ções falassem continuamente durante tantos aeons quanto os mi-

núsculos grãos de pó que há num incalculável número de Terras 

Búdicas, os méritos e virtudes do Buda jamais poderiam ser comple-

tamente descritos. 

Aqueles que desejam alcançar esses méritos e virtudes devem culti-

var dez grandes e amplas práticas e votos. Quais são as dez? 

Primeiro, Prestar homenagem e respeito para com todos os Budas. 

                                                           
 

1
 Esse Bodhisattva surge no Capítulo 28 - O Encorajamento do Bodhisattva 

Universalmente Meritório (Samantabhadra) – do Sutra de Lótus, onde 
disse ao Buda: “Se houver uma pessoa lendo ou recitando este Sutra, se 
andando ou parada, naquele momento eu montarei meu elefante branco 
real com seis presas e, junto com um séquito de Grandes Bodhisattvas, irei 
àquele local, manifestarei meu corpo, farei oferecimentos, protegê-la-ei e 
confortarei seu pensamento, e também farei oferecimentos ao Sutra da 
Flor de Lótus da Lei Maravilhosa.” 
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Segundo, Louvar todos os Budas. 

Terceiro, Fazer abundantes oferecimentos. 

Quarto, Arrepender-se dos pecados e maus karmas (ações). 

Quinto, Alegrar-se (regozijar-se) com os méritos e virtudes dos ou-

tros. 

Sexto, Solicitar ao Buda para ensinar. 

Sétimo, Solicitar ao Buda que permaneça no mundo. 

Oitavo, Seguir os ensinamentos do Buda em todas as ocasiões. 

Nono, Confortar e beneficiar todos os seres viventes. 

Décimo, Transferir todos os méritos e virtudes universalmente.” 

Após explicar o significado dos primeiros oito votos, o Bodhisattva 

Samantabhadra continuou: 

 

O Nono Voto 

 

 “Sudhana, para confortar e beneficiar todos os seres viventes expli-

ca-se assim: em todos os oceanos dos mundos nas dez direções, em 

todo o reino do Dharma (cosmos) e nos reinos do espaço vazio, há 

muitos diferentes tipos de seres viventes. Isto quer dizer que há 

aqueles nascidos de ovos, nascidos do útero, nascidos pela trans-

formação, bem como aqueles que vivem e dependem da terra, á-
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gua, fogo (calor) e ar para sua existência. Há seres residentes no 

espaço, e aqueles que nascem e vivem em plantas e árvores. Isto 

inclui todas as muitas espécies e raças com sua diversidade de cor-

pos, formas, aparência, duração de vida, famílias, nomes, e nature-

zas. Isto inclui suas muitas variedades de conhecimento e visões, 

seus vários desejos e prazeres, seus pensamentos e atos, e seus 

muito diferentes comportamentos, roupas e dietas (alimentares). 

Inclui seres que moram em diferentes vilarejos, vilas, cidades e pa-

lácios, bem como deuses, dragões, e outos das oito divisões, huma-

nos e não-humanos. Há também seres sem pés, seres com dois pés, 

quatro pés, e muitos pés; seres com forma e sem forma, com pen-

samento e não inteiramente pensantes, e nem inteiramente desti-

tuídos de um pensamento. 

Eu buscarei harmonia e cuidarei de todos esses muitos tipos de 

seres, prestando-lhes todas as formas de serviços e oferecimentos. 

Eu lhes tratarei com o mesmo respeito que demonstro para com 

meus próprios pais, mestres, idosos, Santos (Arhats), e mesmo os 

Budas. Vou atendê-los todos igualmente, sem diferenças. 

Serei um bom médico para a doença e sofrimento. Levarei aqueles 

que perderam o seu caminho para o caminho correto. Serei uma luz 

brilhante para aqueles na escuridão, e farei com que os pobres e 

destituídos descubram tesouros escondidos. 

O Bodhisattva beneficia imparcialmente todos os seres viventes 

dessa maneira. 

Por que é assim? Se um Bodhisattva condescende com seres viven-

tes, então ele condescende com, e faz oferecimentos a todos os 
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Budas. Se ele pode honrar e servir aos seres viventes, então ele 

honra e serve aos Budas. Se ele faz com que os seres viventes sejam 

felizes, ele está fazendo todos os Budas felizes. Por que é assim? É 

porque todos os Budas têm a mente da grande compaixão como 

sua substância. Por causa dos seres viventes, eles desenvolvem 

grande compaixão. Da grande compaixão nasce a mente do Bodhi; 

e por causa da mente do Bodhi, eles atingem a suprema e perfeita 

iluminação (Estado de Buda). 

É como uma grande árvore régia crescendo nas pedras e areias de 

um deserto estéril. Quando as raízes obtêm água, os ramos, folhas, 

flores e frutos, todos florescerão. A árvore régia do Bodhi crescendo 

no deserto do nascimento e da morte é semelhante. Todos os seres 

viventes são suas raízes; todos os Budas e Bodhisattvas são suas 

flores e frutos. Ao beneficiar todos os seres viventes com a água da 

grande compaixão, pode-se alcançar as flores e frutos da sabedoria 

dos Budas e Bodhisattvas. Por que é assim? Porque por beneficiar 

os seres viventes com a água da grande compaixão, os Bodhisattvas 

podem alcançar a suprema e perfeita iluminação; portanto, o Bodhi 

pertence aos seres viventes. Sem os seres viventes, nenhum Bodhi-

sattva poderia alcançar a suprema e perfeita iluminação. 

Bom homem, você deve compreender esses princípios dessa forma: 

Quando a mente é imparcial para com todos os seres viventes, po-

de-se realizar a plena e perfeita grande compaixão. Ao utilizar a 

mente da grande compaixão para condescender com os seres viven-

tes, realiza-se o oferecimento do Dharma para os Budas. Dessa ma-

neira o Bodhisattva constantemente condescende com os seres 

viventes. 
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Mesmo quando os domínios do espaço vazio estiverem esgotados, 

os domínios dos seres viventes estiverem esgotados, os karmas dos 

seres viventes estiverem esgotados (extintos), eu ainda condescen-

derei interminavelmente, continuamente, em pensamento após 

pensamento, sem cessar. Meu corpo, fala e mente nunca cansarão 

dessas ações.” 

 

O Décimo Voto 

 

“Além disso, bom homem, transferir todos os méritos e virtudes 

universalmente explica-se assim: todos os méritos e virtudes (aufe-

ridos), desde o primeiro voto, que é ‘prestar homenagem e respei-

tar’, até o voto de ‘confortar e beneficiar todos os seres viventes em 

todo o reino do Dharma e até os limites do espaço vazio’. Faço voto 

de que todos os seres viventes serão constantemente felizes, sem 

doenças ou sofrimentos. Faço voto de que ninguém conseguirá fa-

zer qualquer maldade, mas que rapidamente todos aperfeiçoarão o 

seu cultivo do bom karma. Faço voto de fechar a porta para os maus 

destinos e abrir os bons caminhos dos humanos, deuses e do Nirva-

na. Pelos seres viventes, suportarei e receberei todos os frutos ex-

tremamente severos do sofrimento que eles provoquem com seu 

mau karma. Libertarei todos esses seres viventes e finalmente os 

conduzirei à realização do insuperável Bodhi (Estado de Buda). O 

Bodhisattva cultiva a transferência (dos méritos e virtudes) dessa 

maneira. 

Mesmo quando os domínios do espaço vazio estiverem esgotados, 

os domínios dos seres viventes estiverem esgotados, o karma dos 
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seres viventes estiverem esgotados, e as aflições dos seres viventes 

estiverem esgotadas (extintas), eu transferirei todos os méritos e 

virtudes interminavelmente, continuamente, em pensamento após 

pensamento sem cessar. Meu corpo, fala e mente nunca cansarão 

dessas ações.  

Bom homem, estes são os dez grandes votos dos grandes Bodhi-

sattvas em sua totalidade. Se todos os Bodhisattvas puderem seguir 

e persistir por esses grandes votos, então serão bem sucedidos na 

condução de todos os seres viventes à maturidade. Serão capazes 

de concordar com o caminho da suprema e perfeita iluminação, e 

de atravessar o mar da conduta e votos de Samantabhadra. Portan-

to, bom homem, você deve conhecer o significado disto.” 

 

A Herança de uma Vida 

 

 “Além disso, quando uma pessoa que recita esses votos está à beira 

da morte, no último instante da vida, quando todas as suas faculda-

des se dispersam e ela aparta-se de seus parentes, quando todo o 

poder e status estiverem perdidos e nada mais sobreviver, quando 

seu ‘Primeiro Ministro, grandes oficiais, seu reino e cidades, elefan-

tes, cavalos, carruagens e tesouros de joias preciosas’ não puderem 

mais acompanhá-la, somente esses grandes votos estarão com ela. 

Em todos os momentos eles guiarão aquela pessoa e num instante 

ela renascerá na terra da suprema felicidade e, ao chegar lá, verá o 

Buda Amitabha, o Bodhisattva Manjushri, Samantabhadra, Avaloki-

teshvara, Maitreya, e outros. A aparência desses Bodhisattvas será 
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magneficente e suas virtudes e méritos serão completos. Todos 

juntos, eles a rodearão. 

Essa pessoa se verá nascer de uma flor de lótus e receberá uma 

profecia do Estado de Buda. Portanto, ela passará através de incal-

culável número de aeons e, com seu poder da sabedoria, ela estará 

em sintonia com as mentes dos seres viventes de forma a beneficia-

los onde quer que estejam, em todos os incontáveis mundos das 

dez direções. 

Logo ela sentará diante do Bodhi-mandala (lugar da iluminação), 

subjugará os exércitos de Mara, atingirá a suprema e perfeita ilumi-

nação e girará a maravilhosa Roda-da-Lei. Ela fará com que seres 

viventes em mundos tão numerosos quanto os finos grãos de pó 

das Terras Búdicas desenvolvam a Mente do Bodhi (Mente da Ilu-

minação). 

De acordo com suas inclinações e naturezas básicas, ela lhes ensina-

rá, transformará, e lhes conduzirá à maturidade. 

Até o esgotamento dos oceanos das eras (aeons) futuras, aquela 

pessoa beneficiará grandemente os seres viventes.” 

 

Os Versos de Samantabhadra 

 

Naquela ocasião, o grande Bodhisattva Samantabhadra, desejando 

ratificar o significado de suas palavras, contemplou todos os mun-

dos nas dez direções e falou em versos: 
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1. Diante dos Budas, ‘Leões entre os Homens’, 

através dos mundos das dez direções, 

no passado, no presente, e também no futuro, 

com o Corpo, Fala e Mente completamente pura, 

curvo-me diante de todos, sem omitir nenhum. 

Com o impressionante poder dos Votos de Samantabhadra, 

eu apareço ao mesmo tempo diante de cada Buda, 

e em corpos transformados tão numerosos quanto as partículas de 

pó em todos os mundos, 

curvo-me (prostro-me) para Budas tão numerosos quanto as partí-

culas de pó em todos os mundos. 

 

2. Com oceanos de som eu deixo cair em todos os lugares, 

palavras e frases, maravilhosas e intermináveis, 

as quais agora e através de todas as eras (aeons) do futuro, 

louvarão o amplo, e profundo mar dos Méritos e Virtudes dos Bu-

das. 

 

3. Guirlanda de flores, supremas e maravilhosas, 

músicas, fragrâncias, parassóis, dosséis, 

e outros ornamentos ricos e raros, 

eu ofereço a cada Buda. 

Finas indumentárias, incensos superiores,  

incenso em pó e incenso para queimar, lâmpadas e velas, 

cada um em quantidade tão elevada quanto o Monte Sumeru, 

eu ofereço completamente a todos os Budas. 

Com uma mente vasta, grande e supremamente libertada, 
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eu acredito em todos os Budas dos três períodos do tempo. 

Com a força da conduta e dos votos de Samantabhadra, 

eu faço oferecimentos a todos os Budas em todos os lugares. 

 

4. Para todas as más ações que cometi no passado, 

criadas pelo meu corpo, fala, e mente, 

desde os primórdios, a cobiça, a ira e a ilusão, 

eu agora sei a vergonha e arrependo-me de todas elas. 

 

5. Regozijo-me nos méritos e virtudes, 

de todos os seres nas dez direções, 

do mais humilde aos Santos (Arhats), 

Pratyekabudas, Bodhisattvas e Budas. 

 

6. Diante dos ‘Faróis dos Mundos’ das dez direções, 

que já realizaram o supremo Bodhi, 

eu agora peço e rogo a todos eles, 

que girem a insuperável, maravilhosa Roda-da-Lei. 

 

7. Se há Budas que anseiam pelo Nirvana, 

eu peço com profunda sinceridade, 

que permaneçam no mundo por mais tempo, 

para trazer benefícios e bênçãos a cada ser. 

As boas raízes obtidas, 

por seguir e regozijar nos méritos e virtudes, 

e do arrependimento e correção, 

eu transfiro aos seres viventes e à Via do Buda. 

 

8. E estudo (aprendo) com os Budas 
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e pratico a perfeita conduta de Samantabhadra; 

eu faço oferecimentos a todos os Budas do passado 

e para todos os Budas do presente através das dez direções. 

Todos os futuros “Mestres de Deuses e Humanos’, 

cujas aspirações e votos se completarem, 

eu seguirei no estudo através dos três períodos de tempo 

e rapidamente atingirei o grande Bodhi. 

Faço voto que cada ser em todas as direções 

será pacífico, feliz, e sem preocupações. 

Que eles possam obter a profunda ajuda do Dharma correto,  

e possam suas aflições serem afastadas, 

sem exceção. 

Em minha prática, esforçando-me para o Estado de Buda, 

ganharei o conhecimento de minhas vidas passadas, 

em todos os destinos. 

Sempre deixarei a vida familiar e 

cultivarei os puros preceitos, 

sem omissão, nunca quebrá-los, e sem máculas. 

Sejam eles Deuses, Dragões, Yakshas, ou Kumbhandas, 

Humanos, Não-Humanos, e os demais, 

nos muitos idiomas de todos esses seres viventes, 

com cada som eu falarei o Dharma. 

Cultivarei os puros Paramitas com vigor, 

e nunca abandonarei a Mente do Bodhi. 

Banirei todas as obstruções e impurezas, 

e cumprirei todas as maravilhosas práticas. 

De todas as ilusões, karmas, e estados demoníacos, 

em meio a todos os caminhos mundanos, serei libertado, 

como o lótus que não toca a água, 
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como o Sol e a Lua que não param no espaço. 

 

9. Posto um fim aos sofrimentos dos maus caminhos, 

e a todos igualmente trazendo alegria, 

que eu possa por eras (aeons) tão numerosas quanto os grãos de pó 

de todos os mundos, 

sempre beneficiar todos nas dez direções, 

sempre em harmonia com os seres viventes, 

cultivando por todas as eras futuras, 

a vasta conduta de Samantabhadra, 

realizarei o insuperável Bodhi. 

 

Faço votos de sempre encontrar os Budas frente-a-frente, 

e as multidões de discípulos que se reúnem em torno deles; 

fomentarei oferecimentos, que sejam vastos e grandes, 

incansavelmente até o fim das eras futuras. 

 

Ostentarei bem alto o sutil e maravilhoso Dharma, 

e iluminarei todas as práticas do Bodhi; 

serei finalmente puro na via de Samantabhadra, 

praticando até o final dos tempos. 

 

Inesgotáveis bênçãos e sabedoria, 

eu cultivarei através de todos os mundos; 

através da concentração, sabedoria, meios hábeis, e samadhis, 

obterei um interminável repositório de méritos e virtudes. 

 

Em um (único) grão de pó estão terras tão numerosas quanto os 

grãos de pó; 
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em cada terra encontra-se um incalculável número de Budas. 

Em cada lugar onde os Budas se encontram,  

eu vejo a multidão em assembleia, 

interminavelmente a proclamar todas as práticas do Bodhi. 

 

Em todos os lugares nas dez direções, 

através do mar de terras, 

cada ponta de cabelo abrange oceanos do passado, presente e futu-

ro. 

Assim, também, há um mar de Budas, um mar de terras Búdicas;  

Interpenetrando-as todas, 

eu cultivo pelos mares de tempos intermináveis. 

 

A fala de todos os Budas é pura; 

cada palavra contém um oceano de sons. 

De acordo com o que os seres apreciam ouvir, 

os mares da eloquência dos Budas flui... 

 

Eu posso penetrar o futuro 

e abarcar todas as eras num simples pensamento. 

Num simples pensamento eu condenso 

todas as eras dos três períodos de tempo. 

Em um pensamento eu vejo todos os ‘Leões dos Humanos’ 

do passado, presente, e futuro; 

 

Eu constantemente penetro os estados dos Budas, 

seus mágicos samadhis e força surpreendente. 

Sobre a ponta de extremamente fino fio de cabelo, 

aparecem terras cobertas de joias do passado, presente e futuro; 
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terras sobre pontas de fios de cabelo tão numerosas quanto os 

grãos de pó de todas as terras das dez direções, 

penetro-as profundamente, adorno e purifico... 

Os mares de terras que em todos os lugares eu adorno e purifico, 

e liberto todos os seres viventes, sem exceções. 

Com cuidado eu faço seleções dentre os mares de Dharmas 

e adentro profundamente no oceano da Sabedoria... 

 

Cada Buda tem um discípulo sênior chamado Samantabhadra, 

Honrado. 

Eu agora transfiro todas as boas raízes,  

e faço um voto de perpetrar boas ações de sabedoria idêntica a 

dele. 

Faço voto que meu corpo, fala e mente serão sempre puros, 

e que todas as práticas e terras também o serão. 

Faço voto de ser o mesmo (idêntico), em todos os sentidos, 

na sabedoria de Samantabhadra. 

Purificarei totalmente a conduta de Samantabhadra, 

bem como os grandes votos de Manjushri. 

Cumprirei todas as suas ações, 

nada deixando por fazer. 

Até o final dos tempos, nunca me cansarei. 

Infinita e incomensurável é a minha cultivação; 

ilimitados méritos e virtudes eu obtenho. 

Em meio às ilimitadas práticas, 

eu resido em paz, 

e penetro a força dos poderes espirituais. 

 

10. Manjushri possui sabedoria, coragem e bravura; 
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a conduta e sabedoria de Samantabhadra são semelhantes (em 

sabedoria, coragem e bravura). 

Eu agora transfiro todas as boas raízes, 

a fim de seguí-las na prática e no estudo. 

Nos três períodos de tempo2, 

todos os Budas elogiam e louvam votos como estes, 

elevados e grandes. 

Eu agora transfiro todas as boas raízes, 

desejando realizar as práticas supremas de Samantabhadra. 

 

Faço voto de quando minha vida aproximar-se de seu fim, 

todas as obstruções serão removidas;  

verei o Buda Amitabha, 

e nascerei na sua terra de Bênção e Paz ilimitadas. 

Quando renascer no mundo ocidental, 

realizarei e cumprirei completamente, sem exceções, esses grandes 

votos, 

para deleitar e beneficiar todos os seres. 

 

A assembleia do Buda Amitabha será completamente pura; 

quando de um incomparável lótus eu renascer. 

Contemplarei a imensurável luz do Buda, 

quando ele aparecer diante de mim, 

para proferir uma profecia do Estado de Buda. 

 

                                                           
 

2
 Presente, passado e futuro. 
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Ao receber a profecia do Buda, 

assumirei incontáveis aparências e formas, 

e com vasto e grande poder da sabedoria, 

interpenetrarei as dez direções 

para beneficiar todos os domínios dos seres viventes. 

 

Os domínios dos mundos no espaço vazio podem chegar a um fim, 

e os seres viventes, (seus) karmas e aflições serem extintos; 

mas eles nunca se esgotarão, 

nem tampouco meus votos. 

Com miríades de joias em ilimitadas terras em todas as direções, 

farei ornamentações e oferecimentos aos Budas, 

por eras tão numerosas quanto os grãos de pó em todas as terras, 

trarei a suprema paz para deuses e humanos. 

 

No entanto, se alguém acredita nesses grandes votos, 

na medida que passem pelos (seus) ouvidos uma única vez, 

e na busca do Bodhi avidamente deseje esses votos, 

os méritos e virtudes obtidos superarão aqueles oferecimentos. 

 

Com os maus conselheiros deixados para trás para sempre, 

dos maus caminhos ele parte para a eternidade, 

para em breve ver o Buda da ilimitada luz, 

e realizar os supremos votos de Samantabhadra. 

Facilmente obtendo as bênçãos de longa vida, 

e seguro de um nobre renascimento no reino humano, 

tão logo ele realizará e completará 

as práticas de Samantabhadra. 
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No passado, devido à carência do poder da sabedoria, 

ele cometeu as cinco ofensas de extrema maldade; 

em um pensamento elas podem ser enxugadas 

pela recitação dos grandes votos de Samantabhadra. 

 

Seu clã, raça, feições e características, 

com sua sabedoria, 

serão todas aperfeiçoadas e completas; 

demônios e externalistas3 não terão meios para causar-lhe danos, 

e ele será um campo de méritos no Mundo Tríplice. 

 

Para a magneficente árvore do Bodhi, ele rapidamente irá, 

e lá sentado subjugará as hordas de demônios, 

supremamente e perfeitamente iluminado, 

ele girará a Roda-da-Lei, 

para beneficiar todos os seres sencientes. 

 

Se alguém puder ler, recitar, receber, e ostentar 

os votos de Samantabhadra e proclamá-los, 

sua retribuição somente o Buda saberá, 

e ele alcançará a Suprema Iluminação. 

 

Se alguém recita os votos de Samantabhadra, 

falarei sobre uma parte de suas boas raízes: 

num único pensamento, 

                                                           
 

3
 Praticantes de caminhos exógenos. 
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ele pode cumprir os votos puros dos seres sencientes. 

 

As supremas e infinitas bênçãos da conduta de Samantabhadra, 

eu agora transfiro universalmente; 

que cada ser vivente, afogando-se e à deriva, 

possa logo retornar à Terra Pura, 

à Terra da Luz Ilimitada! 

 

Quando o grande Bodhisattva Samantabhadra terminou de falar 

esses versos puros sobre os grandes Votos de Samantabhadra dian-

te do Buda, o jovem Sudhana ficou tomado por esfuziante alegria. 

Todos os Bodhisattvas ficaram extremamente felizes também, e o 

Buda aplaudiu dizendo: “Bom de fato, Bom de fato”. 
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Os Adornos Maravilhosos dos Líderes dos 

Mundos 
 

 

Assim eu ouvi: 

 

O Cenário da Iluminação 

 

Naquela ocasião, o Buda se encontrava na região de Magadha, em 

estado de pureza, no lugar da iluminação, tendo acabado de perce-

ber o verdadeiro despertar. O chão era sólido e firme, feito de dia-

mante, adornado com discos de joias raras e miríades de flores pre-

ciosas, com cristais puros e limpos. Um Oceano de Características de 

variadas cores se estendia sobre uma extensão infinita. Havia es-

tandartes de gemas preciosas, constantemente emitindo uma luz 

brilhante e produzindo lindos sons. Redes de miríades de gemas e 

guirlandas de flores exoticamente perfumadas estavam suspensas 

em todo redor. As mais finas joias apareciam espontaneamente, 

chovendo torrencialmente incontáveis gemas e belas flores sobre a 

Terra. Havia fileiras de árvores de joias, seus ramos e folhagens bri-

lhantes e exuberantes. Através do poder espiritual do Buda, ele fez 

com que todos os adornos dessa visão da iluminação se refletissen 

naquele lugar.  
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A árvore da iluminação era alta e exuberante. Seu tronco era de 

diamante, seus galhos principais eram de pedras semi-preciosas, 

seus ramos e ramagens eram de variados elementos preciosos. As 

folhas, espalhadas em todas as direções, proviam sombra, como 

nuvens. A floração era de várias cores, e a ramagem espalhava a sua 

sombra. Também, os frutos eram joias contendo um ardente es-

plendor. Estavam juntos com as flores em grandes arranjos. A cir-

cunferência inteira da árvore emanava luz; dentro dos raios de luz 

choviam pedras preciosas, e dentro de cada gema estavam seres 

iluminantes, em grandes multidões, como nuvens, aparecendo si-

multaneamente. 

Também, em virtude do extraordinário poder espiritual do Buda, a 

árvore da iluminação constantemente emitia sons sublimes falando 

diversas verdades sem cessar. 

O aposento do Palácio no qual o Buda estava situado era espaçoso e 

belamente adornado. Ele se estendia através das dez direções. Era 

feito de joias de variadas cores e adornado com todos os tipos de 

flores preciosas. Dos vários adornos emanavam luzes como nuvens; 

o conjunto de seus reflexos de dentro do Palácio formavam estan-

dartes. 

Uma ilimitada multidão de seres reluzentes (Iluminantes), a congre-

gação no lugar da iluminação, estavam todos reunidos ali: através 

da capacidade para manifestar as luzes e inconcebíveis sons dos 

Budas, eles formavam redes de finas joias, das quais emergiam to-

dos os domínios da ação dos poderes espirituais dos Budas, e nas 

quais estavam refletidas imagens das moradas de todos os seres. 
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Também, pela virtude da força do poder espiritual do Buda, eles 

abarcavam todo o cosmo num simples pensamento. 

Seus Tronos de Leão eram altos, amplos, e maravilhosos. As bases 

eram feitas de joias, seus assentos de flores de lótus, seus encostos 

de puras e raras gemas. Eles eram adornados com variadas flores de 

todas as cores, sua cobertura, aposentos, escadarias e portas eram 

adornados com as imagens de todas as coisas. Os ramos e frutos das 

árvores de joias circundavam-nos, em arranjos intercalados. 

Nuvens da radiância das joias se refletiam mutuamente: os Budas 

das dez direções invocaram pérolas régias (reais), e joias raras nos 

nós (topetes nos topos da cabeça, diademas) de todos os seres relu-

zentes emanavam luzes, as quais vinham e iluminavam-lhes. 

Além disso, amparados pelo poder espiritual de todos os Budas, eles 

expunham a vasta perspectiva daqueles iluminados, seu som sutil a 

propagar-se longinquamente, não havendo lugar que não chegas-

sem. 

 

O Supremo e Correto Despertar 

 

Naquela ocasião, o Buda, o Honrado pelo Mundo, neste cenário, 

atingiu o Supremo e Correto Despertar de todas as coisas. Seu co-

nhecimento penetrou todos os tempos (presente, passado e futuro) 

com completa equanimidade; seu corpo preencheu todos os mun-

dos; sua voz anuiu universalmente com todas as terras nas dez dire-

ções. Como o espaço, que contém todas as formas, ele não fez dis-
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criminações dentre todos os objetos. E, como o espaço que se es-

tende a todos os lugares, ele penetrou todas as terras com equani-

midade. Seu corpo tornou-se onipresente para sempre, em todos os 

lugares da iluminação. Em meio à multidão de seres reluzentes, sua 

surpreendente luz brilhava com esplendor, como o sol emergente, 

iluminando o mundo. O Oceano de miríades de virtudes que ele 

praticou em todos os tempos estava completamente puro, e ele 

constantemente demonstrava a produção de todas as terras Búdi-

cas, suas ilimitadas formas e esferas de luz se estendendo igualmen-

te e imparcialmente para todo o cosmos. 

Ele expôs todas as verdades, como grandes nuvens em expansão. 

Cada uma das pontas dos fios de seu cabelo era capaz de conter 

todos os mundos sem interferência, manifestando em cada um da-

queles mundos imensuráveis poderes espirituais, a ensinar e civili-

zar todos os seres sencientes. Seu corpo estendia-se através das dez 

direções, entretanto, sem ir ou vir. Seu conhecimento penetrou 

todas as formas e percebeu a vacuidade das coisas. Todas as exibi-

ções miraculosas dos Budas do passado, presente e futuro, eram 

todas vistas na sua luz, e todos os adornos de inconcebíveis eras 

eram revelados. 

 

Os Líderes dos Mundos 

 

Havia grandes seres reluzentes, tão numerosos quanto os átomos 

em Dez Mundos Búdicos, circundando-lhe. Seus nomes eram: Uni-

versalmente Meritório (Samantabhadra), Luz da Suprema Tocha da 

Virtude Universal, Estandarte do Leão da Luz Universal, Luz Sutil do 
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Fulgor das Joias Universais, Estandarte do Oceano de Qualidades 

dos Sons Universais, Domínio (Reino) da Iluminação do Esplendor 

do Conhecimento Universal, Estandarte das Flores de um Diadema 

(Nó, Topete no topo da cabeça) das Joias Universais, Voz Agradável 

do Despertar Universal, Luz da Inesgotável Virtude da Pureza Uni-

versal, Marca da Luz Universal, Grande Brilho da Luz da Lua Refleti-

da no Oceano, Tesouro Imaculado da Luz dos Oceanos de Sons co-

mo Nuvens, Nascido da Sabedoria e Adornado com Virtude, Grande 

Luz da Virtude Soberana, Admirável Diadema (Topete, Nó sobre a 

cabeça) do Lotus, Estandarte do Sol das Nuvens do Conhecimento 

Universal, Altamente Perseverante com Coragem Indestrutível, Es-

tandarte da Luz das Chamas Fragrantes, Profundo e Belo Som da 

Grande Virtude Iluminada, Nascido da Sabedoria com a Luz da 

Grande Virtude. Esses e outros eram líderes, tantos quanto os áto-

mos que há em Dez Mundos Búdicos. 

Todos esses seres reluzentes haviam acumulado no passado as raí-

zes da benevolência juntamente com o Buda Vairocana, e todos 

eram nascidos dos oceanos das raízes de benevolência do Buda. 

Eles já haviam aperfeiçoado os vários meios de transcendência, e 

seus olhos da sabedoria eram completamente límpidos. Eles obser-

vavam todos os tempos (presente, passado e futuro) com imparcia-

lidade. Eram completamente purificados em todos os estados da 

concentração. Sua eloquência era oceânica, extensiva e inesgotável. 

Eles possuíam as qualidades do Estado de Buda, eram dignos e ho-

noráveis. Eles conheciam as faculdades dos seres sencientes, e fala-

vam-lhes de acordo com o potencial e necessidade (de cada um). 

Eles penetraram a matriz do Cosmos, seu conhecimento era não-

discriminatório; eles experimentaram a libertação dos Budas, exce-
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dentemente profunda e imensamente vasta. Eram capazes de en-

trar em um estágio, de acordo com expediente técnico, e ainda 

manter as virtudes de todos os estágios, amparados pelo oceano de 

todos os votos, sempre acompanhados pela sabedoria, através do 

futuro. Eles haviam compreendido completamente o raramente 

atingido, vasto e secreto domínio de todos os Budas. Eram familiari-

zados com os ensinamentos igualitários de todos os Budas; eles já 

estavam pisando no solo do Buda da Luz Universal. Eles adentraram 

os portais dos ilimitados oceanos das concentrações. Eles manifes-

taram corpos em todos os lugares e participaram das atividades 

mundanas. Seu poder de memória era enorme, e abarcavam o oce-

ano de todos os ensinamentos. Com inteligência, eloquência, e ha-

bilidade, eles giraram a Roda (da Lei), que nunca retorna. O vasto 

oceano das qualidades virtuosas de todos os Budas penetrou-lhes 

inteiramente os corpos. Eles foram de bom grado a todas as terras 

nas quais havia Budas. Já haviam feito oferecimentos a todos os 

Budas, ao longo de ilimitadas eras, alegre e incansavelmente. Em 

todos os lugares, quando os Budas atingiram a iluminação, eles es-

tavam sempre lá, aproximando-se e associando-se com eles, sem 

nunca desistir. Sempre, através dos votos da benevolência e sabe-

doria universal, fizeram com que o corpo da sabedoria de todos os 

seres sencientes fosse preenchido. Eles haviam aperfeiçoado essas 

inumeráveis virtudes. 

Espíritos dos Raios 

Havia também presentes espíritos geradores de raios tão numerosos 

quanto os átomos num mundo Búdico, conhecidos pelos nomes de 

Semideus da Forma Maravilhosa, Estandarte da Rapidez do Sol, Luz 

das Flores da Montanha Polar, Som Puro das Nuvens, Faculdades 
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Sublimes, Luz Deliciosa, Som do Trovão em Grandes Árvores, Rei 

Leão Branco, Olho Auspicioso da Intensa Chama, Diadema (topete – 

nó - sobre a cabeça) Precioso da Luz do Lótus; esses eram os líderes, 

e havia tantos deles quanto os átomos que há num mundo Búdico. 

Todos eles haviam constantemente invocado (chamado para si) 

grandes votos durante incontáveis eras passadas, jurando sempre se 

aproximarem e servirem aos Budas. Suas práticas em concordância 

com seus votos já tinham sido cumpridas e eles também já haviam 

alcançado a outra margem. Elas já haviam acumulado ilimitados 

bons trabalhos. Haviam chegado claramente a todos os domínios da 

absorção meditativa, e atingido poderes espirituais. Eles residiam 

onde quer que o Buda estivesse, e entravam no domínio da liberta-

ção inconcebível; tomando seus lugares na assembleia, sua luz digna 

se destacou. Manifestaram seus corpos de acordo com as necessi-

dades dos seres sencientes e assim os apaziguou. Onde quer que 

houvesse manifestações dos Budas, todos eles para lá iam magica-

mente. Onde quer que os Budas se estabelecessem, eles sempre 

guardavam e protegiam diligentemente o lugar.  

Espíritos de Corpos Múltiplos 

Havia também espíritos de corpos múltiplos, numerosos como os 

átomos num mundo Búdico, conhecidos pelos nomes de Adorno do 

Diadema de Flores, Luz Iluminante em Todas as Direções, Conquista 

do Som Oceânico, Diadema Adornado com a Pura Flor, Posturas 

Dignas Infinitas, Um Raio de Luz Supremo, Nuvens Fragrantes de Luz 

Pura, Guardião Sustentador, Pastor Onipresente, Luz Imutável; esses 

eram os líderes, e havia tantos deles quanto os átomos que há num 

mundo Búdico. Todos já haviam cumprido grandes votos no passa-

do, provisionado e servido todos os Budas. 
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Espíritos Seguidores dos Passos 

Havia também espíritos seguidores dos passos, numerosos como os 

átomos num mundo Búdico. Seus líderes eram conhecidos pelos 

nomes de Símbolo Precioso, Luz do Lótus, Diadema de Flores Puras, 

Incorporação de Todas as Belas Visões, Estandarte da Estrela da 

Gema Rara, Alegremente Emitindo Sons Sublimes, Luz da Árvore de 

Sândalo, Luminosidade do Lótus, Luz Sutil, Coleção de Flores Finas, e 

assim por diante. Ao longo de inumeráveis eras passadas eles já 

haviam se associado com Budas, sempre lhes seguindo. 

Espíritos dos Santuários 

Havia também espíritos dos santuários, tão numerosos quanto os 

átomos que há num mundo Búdico. Seus líderes eram conhecidos 

pelos nomes de Estandarte do Puro Adorno, Luz da Joia da Monta-

nha Polar, Estandarte da Marca do Trovão, Olhos Maravilhosos Ver-

tentes de Flores, Diadema de Luz da Guirlanda, Cascata de Tesouros, 

Olho Fragrante Corajoso, Nuvem de Diamante Colorida, Luz do Ló-

tus, Esplendor da Luz Inefável, e assim por diante. Todos eles já ha-

viam se encontrado com inumeráveis Budas no passado, aperfeiço-

ado a sua força de vontade, e realizado grandes oferecimentos.  

Espíritos das Cidades 

Havia também espíritos das cidades, tão numerosos quanto os áto-

mos que há num mundo Búdico. Seus líderes eram conhecidos pelos 

nomes de Brilho do Topo da Joia, Palácio Belamente Adornado, Joia 

da Pura Alegria, Pureza sem Pesar, Olhos da Flor da Chama da Lâm-

pada, Estandarte da Chama Claramente Acesa, Luz da Virtude, Luz 

Pura, Adorno do Diadema Fragrante, Bela Luz da Joia, e assim por 

diante. Todos eles haviam, durante inumeráveis, inconcebíveis eras, 

adornado as mansões nas quais os Budas residiram. 
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Espíritos da Terra 

Havia também espíritos da terra, tão numerosos quanto às partícu-

las atômicas que há num mundo Búdico. Seus líderes eram conheci-

dos pelos nomes de Flor Pura da Virtude Universal, Adorno das Bên-

çãos Constantes, Árvore Adornada com Belas Flores, Distribuidor 

Universal de Tesouros, Olho Puro Observando a Estação, Belo Olho 

Supremo, Cabelo Fragrante Emissor de Luz, Som Agradável, Diade-

ma Trançado de Belas Flores, Corpo Adornado de Diamante, e assim 

por diante. Todos eles haviam feito profundos e solenes votos no 

passado, jurando sempre se associar com os Budas, e cultivar os 

mesmos atos virtuosos. 

Espíritos da Montanha 

Havia também inumeráveis espíritos da montanha liderados por 

espíritos tais como Florescer do Pico da Joia, Belo Diadema da Flo-

resta de Flores, Estandarte Sublime Brilhante em Todos os Lugares, 

Diadema Imaculado de Joias, Luz Resplandecente em Todas as Dire-

ções, Luz do Grande Poder, Surpreendente Luz que a Todos Conquis-

ta, Globo de Luz de Intensidade Sutil, Olho Universal da Clara Visão, 

Olho Adamantino do Mistério. Todos eles haviam atingido os olhos 

puros em consideração a todas as coisas. 

Espíritos da Floresta 

Havia também um inconcebível número de espíritos da floresta, 

liderados por espíritos tais como Espalhando Flores como Nuvens, 

Luz Notável da Separação (divisão, desmembramento) do Tronco, 

Ramos que Causam a Emissão de Radiância, Folhas Puras Auspicio-

sas, Tesouro Envolto em Chamas, Luz Pura, Trovão Agradável, Luz e 

Fragrância Interpenetrante, Luz Sutil Brilhando à Distância, Flores e 
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Frutos Repletos de Luz, e assim por diante. Todos eles possuíam um 

brilho infinito e agradável. 

Espíritos das Ervas 

Havia também inumeráveis espíritos das ervas, liderados por espíri-

tos tais como Auspicioso, Floresta de Sândalo, Luz Pura, Prestígio 

Universal, Poros Radiantes, Purificador Universal, Rugido, Estandar-

te da Luz Ofuscante do Sol, Visão em Todas as Direções, Olhos Claros 

Amplificadores da Energia, e assim por diante. Suas naturezas eram 

todas livres de impurezas, e eles ajudavam os seres com gentileza e 

compaixão. 

Espíritos das Colheitas 

Havia também inumeráveis espíritos das colheitas, liderados por 

espíritos como Excelente Sabor Suave, Luz Pura das Flores Sazonais, 

Coragem e Saudável Força Física, Vitalidade Crescente, Produção de 

Raízes e Frutos em Todos os Lugares, Diadema Circular Maravilho-

samente Adornado, Umedecendo Flores Puras, Desenvolvendo Fra-

grância Maravilhosa, Querido por Todos que Vêem, Luz Pura Imacu-

lada. Todos eles haviam atingido a perfeição da grande alegria. 

Espíritos dos Rios 

Havia também inumeráveis espíritos dos rios, liderados por espíritos 

tais como Produtor de Correntezas Rápidas em Todos os Lugares, 

Purificador Universal das Nascentes e Córregos, Olho Puro Livre de 

Poeira, Rugindo em Todos os Lugares, Salvando Seres Sencientes, 

Luz Pura Sem Calor, Causador Universal de Alegria, Estandarte Su-

premo da Virtude Extensiva, Luz Resplandecente em Todos os Mun-

dos, Luz da Virtude Oceânica. Todos eles diligentemente concentra-

dos no benefício dos seres viventes. 
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Espíritos do Oceano 

Havia também inumeráveis espíritos do oceano, liderados por espíri-

tos como Produzindo Luz Preciosa, Estandarte do Diamante, Imacu-

lado, Palácios em Todas as Águas, Auspiciosa Lua Preciosa, Bela Flor 

do Diadema do Dragão, Ostentando o Aroma da Luz em Todos os 

Lugares, Luz da Flor da Chama Preciosa, Belo Diadema do Diamante, 

Trovejar da Maré do Oceano. Todos eles haviam preenchido seus 

corpos com o grande oceano de virtudes dos Budas. 

Espíritos das Águas 

Havia também inumeráveis espíritos das águas, liderados por espíri-

tos como Estandarte da Nuvem Onipresente, Nuvem de Som da Ma-

ré do Oceano, Belo Diadema Redondo, Redemoinho de Habilidades, 

Repositório de Fragrância Imaculada, Som Leve da Ponte da Virtude, 

Liberdade de Contentamento, Bom Som da Pura Alegria, Luz Surpre-

endente Manifestante em Todos os Lugares, Rugido que Preenche o 

Mar. Eles sempre diligentemente esforçavam-se para resgatar e 

proteger todos os seres. 

Espíritos do Fogo 

Havia também incontáveis espíritos do fogo, liderados por espíritos 

como Repositório das Chamas da Luz Universal, Estandarte da As-

sembleia Universal da Luz, Grande Luz Resplandecente em Todos os 

Lugares, Palácio das Maravilhas, Diadema da Luz Inesgotável, Olhos 

das Várias Chamas, Palácios em Todas as Direções como Montanhas 

Polares, Soberano da Luz Surpreendente, Luz Destruidora da Escuri-

dão, Trovão e Relâmpago. Todos eles manifestavam vários tipos de 

luz, fazendo com que as aflições dos seres sencientes desapareces-

sem. 
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Espíritos do Vento 

Havia também inumeráveis espíritos do vento, liderados por espíri-

tos como Luz Desimpedida, Ação Corajosa Manifesta em Todos os 

Lugares, Estandarte da Nuvem de Vento Impressionante, Esplendor 

de Luz, Poder Capaz de Secar a Água, Grande Voz Ressonante em 

Todos os Lugares, Diadema Pingente no Galho da Árvore, Desimpe-

dido Onde quer que Vá, Várias Mansões, Grande Luz Resplandecente 

em Todos os Lugares. Todos eles trabalhavam para dissipar a men-

talidade da vaidade.  

Espíritos dos Espaço 

Havia também inumeráveis espíritos do espaço, liderados por espíri-

tos como Luz Pura Resplandecente em Tudo, Viajante Profunda e 

Extensivamente em Todos os Lugares, Produtor de Vento Auspicioso, 

Estabelecido Seguramente Além da Obstrução, Passos Largos e Belo 

Diadema, Chamas de Luz Desimpedidas, Poder Conquistador Sem 

Obstruções, Luz Imaculada, Profundo e Distante Alcance do Som 

Sublime, Luz Interpenetrante. Suas mentes eram todas livres de im-

purezas, amplas, vastas, claras e puras.  

Espíritos das Direções 

Havia também inumeráveis espíritos das direções, liderados por 

espíritos como Estabelecido em Todos os Lugares, Luz Onipresente, 

Esplendor de Feixes de Luz, Viajante em Todos os Lugares Sem Im-

pedimentos, Encerrando a Confusão para Sempre, Rugindo em To-

dos os Lugares no Espaço Puro, Estandarte do Grande Som da Nu-

vem, Diadema e Olhos Imperturbáveis, Observador Universal das 

Ações dos Mundos, Viajando e Observando Todos os Lugares. Eles 

eram capazes, através de suas habilidades, de emanar luz em todas 
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as direções, sempre iluminando as dez direções continuamente e 

sem interrupção. 

Espíritos da Noite 

Havia também inumeráveis espíritos da noite, liderados por espíritos 

como Luz Pura da Virtude Universal, Observando o Medo com Olhos 

Alegres, Presságios Auspiciosos Manifestos em Todos os Lugares, 

Causando a Floração das Árvores em Todos os Lugares, Todos os 

Sentidos Sempre Alegres, Produzindo a Pura Recompensa. Todos 

eles praticavam diligentemente, deleitando-se na verdade. 

Espíritos do Dia 

Havia também inumeráveis espíritos do dia, liderados por espíritos 

como Mostrando Palácios, Trazendo a Fragrância da Sabedoria, 

Deleitando-se em Adornos Magníficos, Luz Rara das Flores Fragran-

tes, Colhendo Todas as Ervas Maravilhosas, Gosto em Fazer Olhos 

Alegres, Surgindo em Todos os Lugares, Luz da Grande Compaixão, 

Radiância da Bondade, Guirlandas de Belas Flores. Todos eles ti-

nham certa fé na verdade sublime, e sempre se esforçaram diligen-

temente em conjunto para adornar o palácio. 

Reis Titãs 

Havia também inumeráveis reis titãs, liderados por reis como Rahu-

la, Bhimacitta, Artes Mágicas Habilidosas, Grande (Número de) Se-

guidores, Grande Força, Brilho Universal, Adorno Maravilhoso da 

Ação Firme, Vasta Sabedoria Causal, Qualidades Superiores Magni-

ficentes, Voz Sublime. Todos eles haviam trabalhado energicamente 

para dominar o orgulho e outras aflições. 
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Reis Kinnara 

Havia também um inconcebível número de Reis Kinnara, liderados 

por reis como Céu da Luz do Intelecto Refinado, Estandarte da Flor 

Rara, Vários Adornos, Som Agradável, Luz da Árvore de Joias, Delei-

te Para o Espectador, Adorno da Luz Suprema, Estandarte da Flor 

Delicada, Poder de Sacudir a Terra, Conquista dos Seres do Mal. 

Todos haviam feito esforços diligentes, contemplando todas as coi-

sas, suas mentes sempre em estado de graça, circulando livremente. 

Reis Garuda 

Havia também inumeráveis Reis Garuda, liderados por reis tais co-

mo Poder da Grande Rapidez, Diadema (Topete de Joia) Inquebrá-

vel, Velocidade Pura, Mente Não-Retroativa, Poder de Sustentação 

no Oceano, Luz Pura Estável, Topete da Coroa Artisticamente Ador-

nada, Manifestação Imediata em Todos os Lugares, Supervisor do 

Oceano, Som Universal e Olhos Amplos. Eles já haviam aperfeiçoado 

o poder da grande habilidade nos meios expedientes da libertação e 

eram capazes de salvar todos os seres. 

Reis Mahoraga 

Havia também inumeráveis reis Mahoraga, liderados por reis como 

Sabedoria Beneficiente, Som Digno Puro, Adorno da Sabedoria Su-

prema, Senhor (Lord) dos Olhos Sublimes, Lâmpada como Estandar-

te, Refúgio das Massas, Estandarte da Luz Suprema, Coragem do 

Leão, Som Adornado com Miríades de Sutilezas, Estável (Imóvel) 

como uma Montanha Polar, Luz Deliciosa. Todos eles já haviam 

cultivado diligentemente grandes e amplas habilidades nos meios 

para levarem os seres sencientes a apartarem-se para sempre das 

malhas da ignorância. 
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Reis Yaksha 

Havia também inumeráveis reis Yaksha, liderados por reis como 

Vaishravana, Som Independente, Solene Detentor das Armas, Gran-

de Sabedoria, Senhor (Lord) dos Olhos Flamejantes, Olho Adamanti-

no, Braço de Coragem e Força, General Bravamente Resistente, Rico 

em Bens Materiais, Poder de Esmagar Altas Montanhas. Todos eles 

esforçavam-se para guardar e proteger todos os seres viventes. 

Grandes Reis Naga 

Havia também inumeráveis grandes reis Naga, liderados por reis 

como Virupakasha, Shakra, Estandarte Sutil dos Sons das Nuvens, 

Luz Brilhante da Boca do Oceano, Estandarte Onipresente da Alta 

Nuvem, Passos Ilimitados, Forma Pura, Grande Som Penetrante em 

Todos os Lugares, Sem Calor ou Tormenta; todos eles trabalhavam 

duro fazendo nuvens e espalhando chuva para extinguir o calor e as 

aflições de todos os seres. 

Reis Kumbanda 

Havia também inumeráveis reis Kumbanda, liderados por reis como 

Crescimento, Senhor Dragão, Estandarte dos Adornos da Bondade, 

Ação Universalmente Benéfica, Mais Temível, Formoso com Lindos 

Olhos, Intelecto Altamente Aguçado, Braços Fortes e Bravos (Corajo-

sos), Ilimitados Olhos da Pura Flor, Enorme Rosto Semelhante a Deus 

com Olhos de Titãs. Todos eles praticaram e estudaram diligente-

mente os ensinamentos da libertação dos impedimentos, e emitiam 

grande luz. 
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Reis Gandharva 

Havia também inumeráveis reis Gandharva, liderados por reis como 

Protetor da Nação, Luz da Árvore, Olhos Claros, Coroa de Flores, 

Som Universal, Belos Olhos Alegremente em Movimento, Estandarte 

do Som (Rugido) Maravilhoso do Leão, Estandarte da Flor da Árvore 

de Diamante, Alegremente Espalhando Adornos por Todos os Luga-

res. Todos eles tinham profunda fé e consideração pelo grande ensi-

namento, regozijavam nele, respeitavam-no, e diligentemente prati-

cavam-no incansavelmente. 

Deidades da Lua 

Havia também inumeráveis deidades da lua, liderados pela Virgem 

(Godling) da Lua, Halo do Diadema (Topete) do Rei Flor, Miríade de 

Sublimes Luzes Puras, Pacificação dos Corações Mundanos, Lumino-

sidade dos Olhos da Árvore Rei, Manifestação da Luz Pura, Luz Imu-

tável Penetrante (viajante) em Todos os Lugares, Monarca Soberano 

das Constelações, Lua do Puro Despertar, Grande Luz Majestosa. 

Todos se esforçavam em trazer à luz a mente preciosa (joia da men-

te) dos seres viventes. 

Deidades do Sol 

Havia também inumeráveis deidades do Sol, liderados pela Virgem 

(Godling) do Sol, Olhos das Chamas da Luz, Luz Impressionante, Es-

plendor de Jóias Imaculadas, Coragem Não-Regressiva, Luz das Be-

las Guirlandas de Flores, Luz do Estandarte Supremo, Luz Universal 

de um Diadema (Topete de Joias), Olhos da Luz. Todos eles diligen-

temente aprenderam e praticaram para beneficiar seres viventes e 

aumentar suas raízes de benevolência. 
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Reis dos Trinta e Três Céus 

Havia também inumeráveis Reis dos Trinta e Três Céus, liderados 

por reis como Shakra-Indra, Entoando Retumbantes Sons em Todos 

os Lugares, Diadema dos Olhos Gentis, Estandarte da Fama da Luz 

Preciosa, Topete Produtor de Alegria, Admirável Atenção Plena, Som 

Supremo da Montanha Polar, Perfeita Atenção Plena, Agradável Luz 

da Flor, Olho do Sol do Conhecimento, Luz Independente Capaz de 

Iluminar. Todos eles esforçavam-se em prestar grandes serviços em 

todos os mundos. 

Reis dos Céus Suyama 

Havia também inumeráveis Reis dos Céus Suyama, liderados por reis 

como Parcela Oportuna (Timely Portion), Luz Deliciosa, Estandarte 

da Sabedoria e Virtude Inesgotável, Habilidoso nas Exposições Mira-

culosas, Grande Luz do Poder da Memória, Sabedoria Inconcebível, 

Circulo Naval, Chamas de Luz, Iluminação, Muito Famoso pela Ob-

servação Universal. Todos eles cultivaram diligentemente grandes 

raízes de benevolência, e suas mentes estavam sempre alegres e 

satisfeitas. 

Reis dos Céus Tushita 

Havia também um inconcebível número de Reis dos Céus Tushita, 

liderados por reis como Satisfeito, Diadema do Oceano de Bênçãos, 

Estandarte da Virtude Suprema, Luz Tranquila e Silenciosa, Belos 

Olhos Agradáveis, Lua Clara sobre um Pico de Joia, Coragem e Força 

Suprema, Luz Diamantina Sutil, Estandarte da Constelação Esplen-

dorosa, Adornos Agradáveis. Todos eles conservavam diligentemen-

te na mente os nomes de epítetos de todos os Budas.  
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Reis dos Céus do Gozo das Emanações 

Havia também inumeráveis Reis dos Céus do Gozo das Emanações, 

liderados por reis como Transformação e Emanação Habilidosa, Luz 

do Som Silencioso, Luz do Poder de Transformação e Emanação, 

Mestre do Adorno, Luz da Atenção Plena, Supremo Som da Nuvem, 

Suprema Luz das Miríades de Sutilezas, Raro Diadema de Luz, Perfei-

ta Alegria e Intelecto, Diadema da Luz da Flor, e Visão em Todas as 

Direções. Todos eles trabalhavam diligentemente para domar seres 

viventes e capacitá-los a atingir a libertação. 

Reis dos Céus da Alegria Livre de Outras Emanações 

Havia também incontáveis reis dos céus da alegria livre de outras 

emanações, liderados por reis tais como Liberdade Soberana, Senhor 

(Lord) do Olho Sublime, Estandarte da Bela Coroa, Inteligência Cora-

josa, Frases de Sons Maravilhosas, Estandarte da Luz Sutil, Portal do 

Reino da Paz, Estandarte da Opulência dos Discos Esplêndidos, Inte-

lecto Independente do Bosque de Flores, e Luz do Belo Adorno do 

Poder de Indra. Todos eles praticaram e estudaram diligentemente o 

vasto e grande ensinamento da habilidade independente nos meios 

de libertação. 

Reis dos Céus do Grande Brahma 

Havia também incontáveis reis dos céus do grande Brahma, lidera-

dos por reis como Shikhin, Luz da Sabedoria, Radiância da Sabedoria 

Benevolente, Som das Nuvens Onipresentes, Observador Indepen-

dente dos Sons da Fala dos Mundos, Olhos da Luz Tranquila (Imó-

vel), Luz Toda Interpenetrante, Som das Exibições Mágicas, Olhos de 

Luz Brilhante, e Agradável Som do Oceano. Todos eles tinham gran-

de compaixão e piedade de todos os seres viventes; espalhando luz 
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que iluminava todos os lugares, eles lhes tornavam alegres e aben-

çoados. 

Reis dos Céus Onde Luz é Usada para Som 

Havia também inumeráveis reis dos céus onde luz é usada para som, 

liderados por reis como Luz Agradável, Pura Luz Sutil, Som da Liber-

dade, Supremo Despertar e Conhecimento, Delicioso Som Puro e 

Sutil, Som da Meditação Habilidosa, Som Universal a Iluminar Todos 

os Lugares, Som-Luminoso Mais Profundo, Luz de Nome Puro, e Su-

prema Luz Pura. Todos eles residiam no estado desimpedido de 

grande paz, tranquilidade, alegria, e bênção. 

Reis dos Céus da Pureza Universal 

Havia também inumeráveis reis dos céus da pureza universal, lide-

rados por reis tais como Reputação Pura, Visão Suprema, Virtude da 

Tranquilidade, Som da Montanha Polar, Olho da Pura Atenção Ple-

na, Soberano da Chama da Luz, Desfrutar da Meditação sobre a 

Verdade e Criação das Demonstrações, Estandarte das Exibições 

Miraculosas, e Raro Esplendor dos Sons da Constelação. Todos eles 

já estavam seguramente estabelecidos no grande aprendizado, e 

trabalhavam diligentemente para beneficiar todos os mundos. 

Reis dos Céus dos Vastos Resultados 

Havia também inumeráveis reis dos céus dos vastos resultados, lide-

rados por reis como Estandarte da Deliciosa Luz da Verdade, Oceano 

de Adornos Puros, Luz da Suprema Sabedoria, Estandarte da Sabe-

doria Independente, Deleite na Tranquilidade, Olho do Conhecimen-

to Universal, Deleite no Uso do Intelecto, Luz do Intelecto Semeada 

com Virtude, Luz Tranquila Imaculada, e Vasta e Pura Luz. Todos 

eles residiam em paz no palácio da tranquilidade. 
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Reis dos Céus da Grande Liberdade 

Havia também incontáveis reis dos céus da grande liberdade, lidera-

dos por reis como Mar de Chamas Sutis, Luz do Nome da Liberdade, 

Olho das Puras Virtudes, Grande Inteligência Aprazível, Liberdade da 

Luz Imutável, Olhos dos Adornos Sublimes, Luz da Meditação Habili-

dosa, Delicioso Grande Conhecimento, Estandarte do Esplendor do 

Som Universal, e Luz da Fama do Esforço (empenho) Supremo. To-

dos eles contemplavam diligentemente a verdade da não-forma, e 

suas ações eram todas equânimes, e imparciais. 
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Os Portais da Libertação I 

 

Naquela ocasião, oceânicas multidões reuniram-se no lugar de ilu-

minação do Buda: ilimitados tipos e espécies estavam ao redor do 

Buda, preenchendo todos os lugares. Suas formas e séquitos eram 

diferentes uns dos outros. De onde quer que chegassem, aproxima-

vam-se do Honrado pelo Mundo, sinceramente olhando para ele. 

Essas multidões em assembleia já tinham se livrado de todas as 

aflições e impurezas mentais, bem como de seus hábitos remanes-

centes. Eles tinham pulverizado as montanhas de barreiras múlti-

plas, e percebiam o Buda sem obstruções. Eles eram assim porque o 

Buda Vairochana em tempos passados, através de oceanos de eras, 

ao cultivar as práticas dos seres reluzentes (iluminantes), havia re-

cebido-lhes e cuidado deles com as quatro práticas da salvação que 

são a generosidade, palavras gentis, ação benevolente e coopera-

ção, e enquanto plantava raízes da benevolência na companhia de 

cada Buda naquelas eras, já havia tomado conta deles, lhes ensina-

do e desenvolvido através de vários meios habilidosos, estabele-

cendo-lhes no caminho da onipotência, onde eles adquiriram inu-

meráveis virtudes, grandes méritos, e todos já haviam adentrado 

completamente o oceano das habilidades nos meios de libertação e 

compromisso dos votos. As ações que perpetravam eram comple-

tamente puras, e também já tinham embarcado na via para a eman-

cipação. Eles sempre viam o Buda, claramente iluminado, e através 

do poder da suprema compreensão, adentraram o oceano das qua-

lidades do Estado de Buda. Encontraram os portais da libertação de 

todos os Budas, e transitavam livremente nos poderes espirituais. 
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Isto quer dizer que Oceano das Chamas Sutis, um Rei do Céu da 

Grande Liberdade, encontrou o portal da libertação através da tran-

quilidade e poder prático dos domínios do espaço e do cosmos. O 

Rei Celestial Luz do Nome da Liberdade, obteve o portal da liberta-

ção ao observar livremente todas as coisas. O Rei Celestial Olhos 

das Puras Virtudes encontrou o portal da libertação da acão sem 

esforço ao saber que todas as coisas são não-nascidas, não pere-

cem, e nem vêm o vão. O Rei Celestial Grande Inteligência Aprazí-

vel encontrou o portal da libertação através do oceano da sabedoria 

percebendo diretamente o real caráter de todas as coisas. O Rei 

Celestial Liberdade da Luz Imutável encontrou o portal da liberta-

ção através da grande concentração na prática de concessão de 

ilimitada paz e felicidade aos seres viventes. O Rei Celestial Olhos 

dos Adornos Sublimes encontrou o portal da libertação por causa 

da observação da verdade da nulidade e aniquilação de toda a igno-

rância e medo. O Rei Celestial Luz da Meditação Habilidosa encon-

trou o portal da libertação através da entrada em infinitos reinos 

(domínios) sem produzir qualquer atividade de pensamento sobre 

os existentes (ali). O Rei Celestial Grande Conhecimento Delicioso 

encontrou o portal da libertação ao ir a todos os lugares nas dez 

direções para pregar a verdade, embora sem se mover e sem de-

pender de nada. O Rei Celestial Estandarte do Esplendor do Som 

Universal encontrou o portal da libertação por entrar no reino do 

Buda da tranquilidade e manifestação de grande luz em todos os 

lugares. O Rei Celestial Luz da Fama do Esforço Supremo encontrou 

o portal da libertação ao se estabelecer em sua própria iluminação, 

tendo ainda uma perspectiva infinitamente ampla. 
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Os Versos de Oceano de Chamas Sutis 

 

Naquela ocasião, o Rei Celestial Oceano de Chamas Sutis, imbuído 

do poder espiritual do Buda, contemplou toda aquela multidão de 

seres celestiais dos céus da grande liberdade, e disse em versos: 

O Corpo do Buda expande-se e incorpora todas as grandes assem-
bleias: abarca o cosmos sem fim. 
Quiescente, sem essência, ele não pode ser capturado; aparece 
apenas para salvar seres viventes. 
O Buda, rei dos ensinamentos, aparece no mundo. 
Capaz de acender a lâmpada da verdade sublime, que ilumina o 
mundo;  
seu estado é ilimitado e inesgotável: 
Isto é o que (Luz do) Nome da Liberdade percebeu. 
 
O Buda é inconcebível para além da discriminação,  
Compreendendo Formas em todos os lugares como Insubstanciais. 
Para o bem do mundo ele escancara o caminho da pureza:  
Isto é o que Olhos Puros (das Puras Virtudes) pode ver. 
 
A sabedoria dos Budas é ilimitada – ninguém no mundo pode men-
surá-la. 
Ela destrói para sempre a ignorância e a confusão dos seres: 
Grande Inteligência Aprazível penetrou isso profundamente e lá 
permanece em paz. 
 
As virtudes do Buda são inconcebíveis; 
Nos seres que as testemunham, as aflições se extinguem, 
Elas fazem com que todos os mundos encontrem paz: 
Liberdade (da Luz) Imutável pode ver isto. 
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Seres Sencientes, na escuridão da ignorância, são sempre iludidos; 
O Buda expõe-lhes o ensinamento da dissipação e serenidade. 
Esta é a lâmpada da sabedoria que ilumina o mundo: 
Olhos (dos Adornos) Sublimes conhece essa técnica. 
 
O Corpo do Buda de forma pura e sutil 
Está manifesto em todos os lugares e não tem comparações. 
Esse Corpo não tem essência e nem lugar de descanso: 
É contemplado por (Luz da) Meditação Habilidosa. 
 
A voz do Buda não tem limite ou obstrução; 
Todos aqueles capazes de aceitar os ensinamentos ouvem-na. 
Ainda que o Buda seja quiescente e eternamente imóvel; 
Esta é a libertação do (Grande) Conhecimento Delicioso. 
 

Sereno, emancipado, mestre de celestiais e humanos,  
não há lugar algum nas dez direções que ele não apareça.  
A radiância de sua luz preenche o mundo: 
Isto é visto por Estandarte Majestoso da Verdade Desimpedida. 
(Estandarte do Esplendor do Som Universal.) 
 

O Buda buscou a iluminação em prol de todos os seres ao longo de 
incontáveis oceanos de eras; 

Através de vários poderes espirituais ele ensinou a todos; Luz da 
Fama (do Esforço Supremo) percebeu essa verdade. 
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Os Portais da Libertação II 

 

Além disso, o Rei Celestial Estandarte da Deliciosa Luz da Verdade 
encontrou o portal da libertação na observação das faculdades de 
todos os seres, expondo-lhes a verdade, e erradicando suas dúvidas. 
O Rei Celestial Oceano de Puros Adornos encontrou o portal da 
libertação evocando a visão do Buda sempre que lhe viesse à men-
te. O Rei Celestial Luz da Suprema Sabedoria encontrou o portal da 
libertação cobrindo o corpo com adornos que não tinham um ingre-
diente principal e eram iguais em termos da natureza dos fenôme-
nos. O Rei Celestial Estandarte da Sabedoria Independente encon-
trou o portal da libertação ao compreender todas as coisas munda-
nas e numa fração de segundo criar oceanos de inconcebíveis ador-
nos. O Rei Celestial Deleite na Tranquilidade encontrou o portal da 
libertação da manifestação de inconcebíveis Terras Búdicas num 
simples poro, sem impedimentos. O Rei Celestial Olho do Conheci-
mento Universal encontrou o portal da libertação da observação de 
todos os lados do universo. O Rei Celestial Deleite no Uso do Inte-
lecto encontrou o portal da libertação ao produzir todos os tipos de 
demonstrações para o benefício de todos os seres sempre apare-
cendo eternamente. O Rei Celestial Luz do Intelecto Tecido com 
Virtude encontrou o portal da libertação ao observar todos os obje-
tos no mundo e penetrar a verdade da inconcebilidade. O Rei Celes-
tial Luz Tranquila Imaculada encontrou o portal da libertação mos-
trando a todos os seres as formas essenciais de emancipação. O Rei 
Celestial Vasta Luz Pura encontrou o portal da libertação ao obser-
var todos os seres ensináveis (capazes de aprender) e guiá-los no 
caminho da iluminação. 

 

Os Versos de Estandarte da Deliciosa Luz da Verdade  
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Naquela ocasião, o Rei Celestial Estandarte da Deliciosa Luz da 

Verdade, imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multi-

dões de (seres) celestiais de menor, maior e infinita vastidão, e disse 

em versos: 

O reino dos Budas é inconcebível: nenhum ser senciente pode com-
preendê-lo. 
Os Budas fazem com que seus pensamentos desenvolvam a fé, re-
solução e grande satisfação sem fim. 
Se quaisquer seres vierem a aceitar o ensinamento, 
O Buda, com seus poderes espirituais, lhes guiará, 
Fazendo-lhes ver o Buda para sempre diante deles: 
Oceano de (Puros) Adornos vê dessa forma. 
 
A natureza de todas as coisas não tem um lugar de repouso –  
Os Budas aparecem no mundo da mesma maneira –  
Eles não têm um lugar de repouso em qualquer estado do ser: 
(Luz da) Sabedoria Suprema pode contemplar o significado disto. 
 
Qualquer que seja o desejo do coração dos seres sencientes, 
Os poderes espirituais do Buda podem manifestar. 
Cada um deles (de forma) diferente, eles são inconcebíveis. 
Este é o Estandarte da Sabedoria Independente. 
 
Todas as terras existentes no passado 
Eles podem mostrar num simples poro. 
Este é o grande poder espiritual dos Budas: 
Deleite na Tranquilidade pode expor isto. 
 
O inesgotável oceano de todos os ensinamentos 
Está reunido no santuário de um ensinamento. 
Tal é a natureza da verdade explicada pelos Budas: 
Olho do Conhecimento (Universal) pode compreender essa técnica. 
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Em todas as terras, em todos os quadrantes 
A expor a verdade em cada um de todos eles, 
O corpo do Buda nem vem ou vai: 
Este é o domínio do Deleite no Uso do Intelecto. 
 
O Buda vê as coisas dos mundos como se fossem reflexos de luz; 
Ele penetra os seus mais recônditos mistérios, 
E expõe que a natureza de todas as coisas é sempre quiescente: 
(Luz do) Intelecto Tecido com Virtude pode ver isto. 
 
O Buda conhece todos os fenômenos 
E controla as rédeas da verdade de acordo com as faculdades dos 
seres. 
No sentido de abrir o inconcebível portal da emancipação, 
(Luz) Tranquila Imaculada pode compreender isto. 
 
O Honrado pelo Mundo sempre, com grande gentileza e compaixão, 
Aparece no sentido de beneficiar os seres sencientes, 
Fazendo cair igualmente a chuva da verdade para preencher as suas 
capacidades, 
(Vasta) Luz Pura pode expor isto. 
 

Os Portais da Libertação III 

 

Além disso, o Rei Celestial Reputação de Pura Sabedoria encontrou 

o portal da libertação ao compreender as formas e meios da eman-

cipação de todos os seres sencientes. O Rei Celestial Suprema Visão 

encontrou o portal da libertação da sombra (reflexo) como demons-

tração de acordo com os desejos de todos os seres celestiais. O Rei 

Celestial Virtude da Tranquilidade encontrou o portal da libertação 
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da grande habilidade nos meios ao adornar os domínios de todos os 

Budas. O Rei Celestial Som da Montanha Polar encontrou o portal 

da libertação de seguir todos os seres sencientes no eterno fluxo do 

ciclo do nascimento e morte. O Rei Celestial Olho da Pura Atenção 

Plena encontrou o portal da libertação ao relembrar as maneiras do 

Buda para domar e pacificar seres sencientes. O Rei Celestial Deli-

ciosa Iluminação Universal encontrou o portal da libertação que 

emergiu do oceano do poder da memória e concentração universal. 

O Rei Celestial Senhor (Lord) Soberano do Mundo encontrou o por-

tal da libertação da habilidade de levar seres sencientes a encontrar 

o Buda e criar o tesouro da fé. O Rei Celestial Soberano da Chama 

da Luz encontrou o portal da libertação da habilidade de levar todos 

os seres a ouvir a verdade, acreditar e se alegrar, e tornar-se eman-

cipado. O Rei Celestial Apreciador da Meditação sobre a Verdade e 

Criação de Demonstrações encontrou o portal da libertação ao 

penetrar as atividades civilizadoras de todos os seres resplandecen-

tes, ilimitados e inesgotáveis como o espaço. O Rei Celestial Estan-

darte das Demonstrações Miraculosas encontrou o portal da liber-

tação ao observar as infinitas aflições dos seres sencientes com 

compaixão e sabedoria universais.  

 

Os Versos de Reputação de Pura Sabedoria 

 

Naquela ocasião, o Rei Celestial Reputação de Pura Sabedoria, im-

buído do poder do Buda, contemplou a multidão de seres celestiais 

dos céus de pouca pureza, pureza ilimitada, e pureza onipresente, e 

falou em versos: 
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Aquele que compreende que a natureza das coisas é destituída de 
solidez, 
Aparece em todas as incontáveis terras das dez direções: 
Expondo a inconcebilidade do reino do Estado de Buda, 
Ele faz com que tudo retorne ao oceano da libertação. 
 
O Buda está no mundo sem um lugar de descanso. 
Como uma sombra ou reflexo Ele aparece em todas as terras. 
A natureza das coisas em última análise é sem origem: 
Este é o portal de entrada do (Rei Celestial) da Suprema Visão.  
 
Cultivando habilidade nos meios através de incontáveis eras, 
purificando todas as terras nas dez direções, 
A Talidade (qualidade do Tathagata) do Universo nunca muda: 
Esta é a consecução da Virtude da Tranquilidade. 
 
Os seres sencientes são envoltos e velados (empanados) pela igno-
rância; 
Cegos, na escuridão, eles persistem sempre no Nascimento e Morte. 
O Buda mostra-lhes o caminho da pureza: 
Esta é a libertação do Som da Montanha Polar. 
 
O Insuperável Caminho que o Buda Percorre, 
não pode ser sondado por qualquer ser senciente. 
É mostrado (somente) através dos muitos meios expedientes: 
(Rei Celestial) Olho Puro, observando claramente, pode compreen-
dê-los todos.  
 
O Buda, através das fórmulas da concentração, 
numerosas como os átomos nos oceanos das terras, 
Ensina seres sencientes, abarcando todas as coisas: 
(Rei Celestial Deliciosa) Iluminação Universal pode penetrar isto. 
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O aparecimento de um Buda é difícil de encontrar; 
Ele pode ser encontrado (somente) uma vez em incontáveis eras; 
Ele é capaz de induzir a fé nos seres sencientes: 
Esta é a realização do (Rei Celestial) Soberano (do Mundo).  
 
O Buda explica que a natureza das coisas é 'nenhuma natureza'; 
Profunda, vasta, de longo alcance, é inconcebível. 
Ele leva todos os seres a engendrar uma fé pura: 
(Rei Celestial Soberano da) Chama da Luz pode compreender isto. 
 
Os Budas de todos os tempos são repletos de virtudes; 
Eles ensinam os seres sencientes inconcebivelmente. 
Contemplando, isto produz alegria: 
(Rei Celestial) Apreciador (da Meditação sobre a) Verdade pode 
ensinar dessa maneira. 
 
Os seres sencientes estão afundados no oceano das aflições: 
Sua ignorância e visões impuras são por demais temerosas. 
O grande mestre perdoa-lhes e liberta-lhes para sempre: 
Este é o reino do (Rei Celestial) Estandarte dos Milagres. 
 
O Buda constantemente emite grandes raios de luz; 
Em cada raio de luz estão inumeráveis Budas. 
Cada um demonstra afazeres dos seres sencientes; 
Este é o portal do Som Maravilhoso (Myo'on). 
 

Os Portais da Libertação IV 

 

Além disso, o Rei Celestial Luz Agradável encontrou o portal da 

libertação de sempre desfrutar da bênção da serenidade tranquila e 

ainda ser capaz de aparecer no intuito de eliminar os sofrimentos 
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do mundo. O Rei Celestial Luz Pura Sutil encontrou o portal da li-

bertação do oceano da grande compaixão, a mina (manancial) da 

alegria e felicidade de todos os seres sencientes. O Rei Celestial 

Som da Liberdade encontrou o portal da libertação manifestando 

num simples instante o poder da virtude de todos os seres sencien-

tes de incontáveis eras. O Rei Celestial Supremo Despertar e Co-

nhecimento encontrou o portal da libertação fazendo com que to-

dos os mundos emergentes, existentes e em desintegração se tor-

nassem tão puros quanto o espaço (vazio). O Rei Celestial Delicioso 

Som Puro e Sutil encontrou o portal da libertação de alegremente 

acreditar e aceitar os ensinamentos de todos os sábios. O Rei Celes-

tial Som da Meditação Habilidosa encontrou o portal da libertação 

da habilidade de passar um kalpa (aeon) expondo os significados e 

métodos de todos os estágios da iluminação. O Rei Celestial Adorno 

do Som Explicativo encontrou o portal da libertação dos métodos 

de fazer grandes oferecimentos quando todos os seres iluminantes 

descem do Céu Tushita para nascer no mundo. O Rei Celestial Som 

Leve e Profundo encontrou o portal da libertação da contemplação 

do inesgotável oceano do poder espiritual e sabedoria. O Rei Celes-

tial Grande Fama encontrou o portal da libertação das técnicas para 

aparecimento no mundo, tendo preenchido o oceano de virtudes de 

todos os Budas. O Rei Celestial Suprema Luz Pura encontrou o por-

tal da libertação da mina (manancial) de fé e alegria produzido pelo 

poder dos votos pretéritos do Buda. 
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Os Versos de Luz Agradável 

 

Então, o Rei Celestial Luz Agradável, imbuído do poder do Buda, 

contemplou todas as multidões celestiais dos céus de pouca luz, de 

luz infinita, e de luz intensa, e disse em versos: 

Lembro-me da prática passada do Buda, 
servindo e provendo oferecimentos para inumeráveis Budas; 
suas ações puras, em concordância com a sua fé original, 
são agora todas visíveis, através do poder espiritual do Buda. 
 
O corpo dos Budas é sem forma, livre de todas as impurezas; 
sempre persistindo na compaixão e piedade, 
Ele remove a aflição de todos os mundos: 
Essa é a libertação do (Rei Celestial)  Luz (Pura) Sutil.  
 
O ensinamento do Buda é vasto e ilimitado; 
é manifesto em todos os campos, 
de acordo com seu surgimento e declínio, cada um difere: 
Esse é o poder da libertação do (Rei Celestial) Som da Liberdade. 
 
O poder espiritual do Buda é incomparável; 
ele aparece em todos os lugares, nos vastos campos de todas as 
direções, 
e torna-lhes todos puros, sempre manifesto: 
Esta é a técnica da Libertação da Suprema Atenção Plena 
(do Rei Celestial Supremo Despertar e Conhecimento). 
 
Respeitosamente servindo a todos os Budas,  
numerosos como os átomos nos oceanos das terras, 
ouvindo os ensinamentos, livrando-se das impurezas, não agindo 
em vão, 
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Esta é a aplicação dos Sons Sutis do Ensinamento 
(do Rei Celestial Delicioso Som Puro e Sutil). 
 
Os Budas haviam, por imensuráveis eras, 
exposto as técnicas dos estágios, de forma inigualável. 
O que eles haviam exposto era ilimitado e inesgotável: 
(O Rei Celestial) Som da Meditação Habilidosa conhece o significa-
do disso. 
 
As infinitas cenas das demonstrações miraculosas dos Budas 
aparecem em todos os lugares num simples instante, 
grandes técnicas para subjugar espíritos e atingir a iluminação: 
Essa é a libertação do (Rei Celestial) Adorno do Som (Explicativo). 
 
Sustentado por surpreendente poder, 
capaz de explicar e demonstrar as ações dos poderes espirituais dos 
Budas, 
purificando a todos de acordo com as suas faculdades: 
Esse é o portal da libertação do (Rei Celestial) Som Leve (e profun-
do). 
 
A  Sabedoria do Buda é ilimitada -  
nada se iguala a ele no mundo, ele não tem apego; 
Compassivamente em resposta aos seres, ele manifesta-se em to-
dos os lugares: 
(O Rei Celestial) Grande Fama tem trilhado esse caminho. 
 
O Buda, no passado, cultivou práticas para a iluminação, 
fez oferecimentos a todos os Budas das dez direções. 
Os votos feitos na presença de cada Buda, 
(O Rei Celestial) Suprema Luz (Pura) ouve e alegra-se grandemente. 
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Os Portais da Libertação V 

 

Além disso, o Rei Brahma Shikhin encontrou o portal da libertação 

ao permanecer em todos os lugares da iluminação em toda parte, e 

pregar a verdade embora fosse puro e livre de apegos em todas as 

ações. O Rei Brahma Luz da Sabedoria encontrou o portal da liber-

tação induzindo todos os seres sencientes a entrarem em absorção 

meditativa e permanecerem lá. O Rei Brahma Radiância da Sabedo-

ria Beneficente encontrou o portal da libertação penetrando com-

pletamente todas as verdades inconcebíveis. O Rei Brahma Som das 

Nuvens Onipresentes encontrou o portal da libertação adentrando 

o oceano de todos os enunciados dos Budas. O Rei Brahma Obser-

vador Independente dos Sons e Falas dos Mundos encontrou o 

portal da libertação da habilidade de relembrar todas as técnicas 

usadas pelos seres reluzentes no ensinamento de todas as criaturas 

sencientes. O Rei Brahma Olhos da Luz Tranquila encontrou o por-

tal da libertação demonstrando as diferenças individuais nas carac-

terísticas dos resultados das ações de todos os seres. O Rei Brahma 

Luz Onipresente encontrou o portal da libertação do aparecimento 

diante de todos os seres sencientes para guiá-los de acordo com os 

seus vários tipos. O Rei Brahma Som das Demonstrações Mágicas 

encontrou o portal da libertação residindo no reino da ação tranqui-

la e serena do puro aspecto de todas as coisas. O Rei Brahma Olhos 

da Luz Brilhante encontrou o portal da libertação de sempre apare-

cer diligentemente sem apegos, nem limites, e nem dependência 

em meio a todas as existências. O Rei Brahma Agradável Som do 

Oceano encontrou o portal da libertação da constante contempla-

ção e investigação da verdade inesgotável. 
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Os Versos de Brahma Shikhin 

 

Naquela ocasião, o grande Rei Brahma Shikhin, imbuído do poder 

espiritual do Buda, contemplou todas as multidões celestiais dos 

céus de Corpos Brahma, Assistentes Brahma, Multidões Brahma, e 

Grandes Brahmas, e disse em versos: 

O corpo do Buda é puro e sempre tranquilo; 
A radiância de sua luz estende-se através do mundo; 
Sem sinais, sem padrões, sem imagens, 
Como nuvens no céu, assim ele é visto. 
Esse domínio da concentração do Corpo do Buda 
Não pode ser penetrado por qualquer ser senciente; 
Ele mostra-lhes inconcebíveis portais convenientes: 
Esta é a Iluminação do (Rei Brahma) Luz da Sabedoria. 
 
O oceano dos ensinamentos,  
numerosos como  os átomos de uma Terra Búdica, 
São expostos numa simples palavra - todos sem exceção. 
Eles podem ser expostos dessa maneira por oceanos de eras, 
Sem nunca se esgotarem.  
Esta é a libertação do (Rei Brahma) Radiância da Sabedoria Benefi-
cente. 
 
As vibrações (enunciados) dos Budas são iguais através dos mundos; 
Cada ser senciente alcança a compreensão de acordo com a sua 
natureza, 
No entanto, não há nenhuma diferença em sua vibração: 
Tal é a inteligência do Rei Brahma Som Universal (das Nuvens Oni-
presentes). 
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Os Métodos  da Consecução da Iluminação 
dos Budas de todos os tempos, 
São todos aparentes no Corpo do Buda: 
Esta é a libertação do (Rei Brahma Observador Independente dos) 
Sons da Liberdade (e Fala de Todos os Mundos). 
 
As atividades de todos os seres sencientes são diferentes; 
de acordo com as causas, os efeitos são diversos. 
Dessa maneira os Budas apareceram no mundo: 
(O Rei Brahma Olhos da) Luz Tranquila pode compreender isto. 
 
Mestre de incontáveis meios de ensinamento, 
Civilizando seres sencientes por toda parte em todos os quadrantes, 
e no entanto sem fazer distinções entre eles: 
Esse é o domínio do (Rei Brahma) Luz Onipresente. 
 
O Corpo do Buda é como o espaço, 
Inesgotável - Sem Forma, e Desimpedido, 
Ele interpenetra as dez direções. 
Todas as suas formas manifestas são como conjurações (encanta-
mentos): 
(O Rei Brahma) Som das Demonstrações Mágicas compreende essa 
Via. 
 
As aparências do Corpo do Buda são ilimitadas, 
E assim são seu conhecimento, sabedoria e voz, 
Estando no mundo, manifestando forma, no entanto sem apego: 
(O Rei Brahma Olhos da) Luz Brilhante adentrou esse portal. 
 
O Rei da verdade repousa no palácio da sublime realeza - 
a luz do seu Corpo Real ilumina todas as coisas. 
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A natureza da realeza é incomparável e não possui marcas. 
Essa é a libertação do Rei (Brahma Agradável) Som do Oceano. 
 
 

Os Portais da Libertação VI 

 

Além disso, o Rei Celestial Liberdade Soberana encontrou o portal 

da libertação do tesouro da liberdade desenvolvendo e amadure-

cendo manifestamente inumeráveis seres sencientes. O Rei Celesti-

al Senhor dos Olhos Sublimes encontrou o portal da libertação e-

xaminando os prazeres de todos os seres sencientes e fazendo-lhes 

experimentar o prazer do domínio dos sábios. O Rei Celestial Es-

tandarte da Bela Joia da Coroa encontrou o portal da libertação 

levando todos os seres sencientes a iniciarem práticas de acordo 

com as suas várias inclinações e compreensões. O Rei Celestial Inte-

ligência Corajosa encontrou o portal da libertação mantendo juntas 

todas as doutrinas pregadas em prol do benefício dos seres sencien-

tes. O Rei Celestial Frases de Sons Maravilhosos encontrou o portal 

da libertação relembrando a compaixão do Buda e o crescente pro-

gresso em sua própria prática. O Rei Celestial Estandarte da Luz 

Sutil encontrou o portal da libertação de manifestar o portal da 

grande compaixão e destruir o estandarte de todo o orgulho e vai-

dade. O Rei Celestial Reino da Paz encontrou o portal da libertação 

conquistando (subjugando) as atitudes maliciosas de todas as pes-

soas. O Rei Celestial Estandarte da Matriz de Discos Esplêndidos 

encontrou o portal da libertação de todos os infinitos Budas das dez 

direções vindo sempre que são lembrados. O Rei Celestial Sabedo-

ria da Luz da Flor encontrou o portal da libertação da manifestação 
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da perfeita iluminação em todos os lugares de acordo com as men-

tes e pensamentos dos seres sencientes.O Rei Celestial Luz Sublime 

do Indra encontrou o portal da libertação da independência do 

grande e impressionante poder de penetração em todos os mun-

dos. 

 

Os Versos de Liberdade Soberana 

 

Naquela ocasião, o Rei Celestial Liberdade Soberana, imbuído do 

majestoso poder do Buda, contemplou todas as multidões celestiais 

dos céus da liberdade e disse em versos: 

O Corpo do Buda é todo interpenetrante, igual ao cosmos. 
Manifesta-se em resposta a todos os seres sencientes; 
Com vários ensinamentos ele está sempre guiando: 
Mestre do Ensino, ele é capaz de iluminar. 
Dos vários prazeres do mundo, 
O prazer da tranquilidade sagrada é supremo; 
Residindo na vasta essência da realidade: 
(Rei Celestial Senhor dos) Olhos Sublimes vê isto. 

O Buda aparece através das Dez Direções. 
Universalmente respondendo a todos os Corações, 
Ensinando a Verdade - Todos os pensamentos duvidosos são 
erradicados: 
Este é o portal da libertação do(Rei Celestial) Estandarte da Bela 
Joia da Coroa. 
 
Os Budas falam do som maravilhoso em todo o mundo; 
Os ensinamentos pregados ao longo de incontáveis eras 
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Podem todos ser expostos numa simples palavra: 
Esta é a libertação do (Rei Celestial) Inteligência Corajosa. 
 
Toda a grande bondade no mundo 
Não pode igualar-se a uma ponta de cabelo dos Budas. 
A bondade do Buda é inesgotável como o espaço: 
Esta é a realização de (Rei Celestial Frases de) Sons Maravilhosos. 
 
Demolindo completamente em todos os quadrantes, 
As montanhas do orgulho de todos os seres, 
Esta é a função da grande compaixão do Buda: 
Este é o caminho percorrido por (Rei Celestial) Estandarte da Luz 
Sutil. 
 
A Luz da Sabedoria, Pura, Preenche o mundo; 
Qualquer um que a vê é libertado da ignorância, 
Fazendo-lhe deixar os maus caminhos: 
(Rei Celestial) Reino da Paz percebe essa verdade. 
 
A Luz de um poro tão pequeno quanto um fio de cabelo 
É capaz de expor Nomes de Budas tão numerosos quanto os seres 
sencientes. 
De acordo com o seu prazer, eles todos podem ouvi-lo: 
Esta é a Libertação do (Rei Celestial) Estandarte da Matriz de Dis-
cos Esplêndidos. 
 
A liberdade dos Budas não pode ser medida -  
Ela preenche o cosmos e todo o espaço. 
Todas as congregações vêem-no claramente: 
Este portal da libertação (Rei Celestial) Sabedoria da Luz da Flor 
adentra. 
 
Através de oceanos de eras, infinitos e ilimitados, 
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Manifestando em todos os lugares e pregando a verdade, 
Nunca se viu um Buda ir ou vir: 
Esta é a iluminação de (Rei Celestial) Luz Sublime do Indra. 
 
 

Os Portais da Libertação VII 

 

Além disso, o Rei Celestial Transformação Habilidosa encontrou o 
portal da libertação do poder das exibições mágicas demonstrando 
todas as ações. O Rei Celestial Luz do Som Silencioso encontrou o 
portal da libertação da renúncia ao apego a todos os objetos. O Rei 
Celestial Luz do Poder da Transformação e Emanação encontrou o 
portal da libertação aniquilando os pensamentos ignorantes e con-
fusos de todos os seres, e fazendo com que sua sabedoria se tornas-
se totalmente completa. O Rei Celestial Mestre dos Adornos en-
controu o portal da libertação manifestando ilimitados sons agradá-
veis. O Rei Celestial Luz da Atenção Plena encontrou o portal da 
libertação conhecendo as características das infinitas virtudes de 
todos os Budas. O Rei Celestial Supremo Som da Nuvem encontrou 
o portal da libertação conhecendo o processo de ascensão e deca-
dência de todas as eras passadas. O Rei Celestial Luz Suprema en-
controu o portal da libertação do conhecimento para iluminar todos 
os seres. O Rei Celestial Diadema Raro encontrou o portal da liber-
tação emitindo luz rapidamente preenchendo o espaço em todas as 
direções. O Rei Celestial Sabedoria Alegre encontrou o portal da 
libertação do Poder da Energia cujas ações não podem ser arruina-
das por ninguém. O Rei Celestial Diadema da Luz da Flor encontrou 
o portal da libertação conhecendo as retribuições das ações de to-
dos os seres sencientes. O Rei Celestial Visão em Todas as Direções 
encontrou o portal da libertação demonstrando inconcebíveis dife-
renças na forma e tipo dos seres sencientes. 
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Os Versos de Transformação Habilidosa 

 

Naquela ocasião, o Rei Celestial Transformação Habilidosa, 

imbuído do majestoso poder do Buda, contemplou toda a multidão 

de seres celestiais dos céus do gozo das emanações, e disse em 

versos: 

A essência das obras do mundo é inconcebível - 
O Buda ensina tudo a respeito dele para (quem está) confuso,  
habilmente explicando o verdadeiro princípio da causalidade 
e as diferentes obras de todos os seres sencientes. 
 
Olhando para o Buda de várias maneiras, não há nada lá; 
procurando-o em todas as direções, ele não pode ser encontrado. 
As manifestações do corpo objetivo (realidade) não possuem 
verdadeira substancialidade: 
Essa verdade é vista pelo (Rei Celestial Luz do) Som Silencioso. 
 
O Buda cultivou muitas práticas através de oceanos de eras, 
no propósito de extinguir a ignorância e confusão do mundo. 
Portanto, sua pureza é da mais radiante luz: 
Esta é a realização da mente do (Rei Celestial) Luz do Poder. 
 
Dentre os sublimes sons e vozes no mundo, 
Nenhum pode comparar-se ao Som do Buda. 
O Buda interpenetra as dez direções com um simples som: 
realizado nessa libertação é o (Rei Celestial Mestre) dos Adornos. 
 
 
Todo o poder da opulência no mundo, 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

68 

não se iguala a uma única característica do Buda - 
As virtudes do Buda são como o espaço: 
Isto é percebido por (Rei Celestial) Luz da Atenção Plena. 
 
As infinitas eras do passado, presente, e futuro, 
os vários aspectos de sua ascensão e declínio, 
o Buda pode mostrar num simples poro - 
(Rei Celestial) Supremo Som da Nuvem pode compreender isto. 
 
A extensão de todo o espaço pode ser conhecida, 
mas a extensão de um poro do Buda não pode ser apreendida. 
Tal não-obstrução é inconcebível: 
(Rei Celestial) Diadema Raro foi capaz de perceber isso. 
 
O Buda, em incontáveis eras passadas 
praticou plenamente os meios transcendentes de longo alcance, 
trabalhando diligentemente com incansável vigor: 
(Rei Celestial) Sabedoria Alegre conhece esse ensinamento. 
 
As causas e condições da natureza das ações são inconcebíveis - 
O Buda as explica para todo o mundo. 
A natureza das coisas é fundamentalmente pura, sem impurezas: 
Essa é a porta de entrada do (Rei Celestial) Diadema da Luz da Flor. 

Voce deve contemplar um poro do Buda - 
Todos os seres sencientes estão alí, 
e eles nem vêm ou vão: 
Essa é a compreensão do (Rei Celestial) Visão em Todas as Dire-
ções. 
 

Os Portais da Libertação VIII 
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Além disso, o Rei Celestial Contente encontrou o portal da 

libertação de todos os Budas trazendo um completo e totalmente 

aprimorado ensinamento ao mundo. O Rei Celestial Oceano de 

Alegria e Diadema de Bem-Aventurança encontrou o portal da 

libertação do corpo de luz pura expandindo-se por todo o reino do 

espaço. O Rei Celestial Estandarte das Supremas Virtudes 

encontrou o portal da libertação do oceano de votos puros para 

extinguir os sofrimentos do mundo. O Rei Celestial Luz Tranquila e 

Silenciosa encontrou o portal da libertação da manifestação física 

em todos os lugares para expor a verdade. O Rei Celestial Olhos 

Amáveis encontrou o portal da libertação purificando os reinos de 

todos os seres sencientes. O Rei Celestial Lua do Pico Precioso 

encontrou o portal da libertação do repositório inesgotável da 

eterna manifestação dos ensinamentos em todos os mundos. O Rei 

Celestial Coragem e Fôrça encontrou o portal da libertação 

apresentando o domínio do verdadeiro despertar de todos os 

Budas. O Rei Celestial Diamante da Luz Sutil encontrou o  portal da 

libertação fortificando e solidificando a vontade de todos os seres 

sencientes para a iluminação, tornando-os inquebráveis. O Rei Ce-

lestial Estandarte da Constelação encontrou o portal da libertação 

das técnicas da meditação, investigação e harmonização dos seres 

sencientes para associação com todos os Budas que aparecem. O 

Rei Celestial Adornos Aprazíveis encontrou o portal da libertação 

de instantâneamente conhecer os pensamentos dos seres 

sencientes e aparecer de acordo com os seus potenciais.   
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Os Versos do Contente 

 

Naquela ocasião o Rei Celestial Contente, imbuído do 

surpreendente poder do Buda, contemplou todas as multidões do 

céu do contentamento e disse em versos: 

O Buda é vasto, expandindo-se através do cosmos, 
Igual para com todos os seres sencientes -  
Respondendo universalmente a todos os corações, ele abre o portal 
da maravilha, 
Fazendo-lhes penetrar a inconcebível verdade pura. 
 
O corpo do Buda manifesta-se em todos os lugares nas dez 
direções; 
Livre de apegos e obstruções, ele não pode ser capturado. 
De várias formas ele é visto em todos os mundos: 
Esse é o portal do (Rei Celestial Oceano de Alegria e) Diadema de 
Bem-Aventurança. 
 
O Buda cultivou várias práticas no passado, 
Seus grandes e puros votos, profundos como o oceano; 
Todas as formas de iluminação ele completou: 
(Rei Celestial Estandarte das) Supremas Virtudes conhece essas 
técnicas. 
 
O corpo do Buda é inconcebível; 
Como reflexos, ele apresenta formas distintas, como o cosmos, 
em todos os lugares clareando todas as coisas: 
Esse é o portal da libertação de (Rei Celestial) Luz Tranquila. 

 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

71 

Os seres sencientes são aprisionados e encobertos pela ilusão ha-
bitual -  
Vaidosos, descuidados, seus pensamentos correm indóceis. 
O Buda expõe-lhes o caminho da quietude: 
(Rei Celestial) Olhos Amáveis, desperto para isto, regozija-se em 
seu coração. 
 
Verdadeiro guia de todos os mundos, 
Ele aparece para resgatar, prover refúgio, 
Mostrando a todos os seres a morada da paz e felicidade: 
(Rei Celestial) Lua do Pico Precioso penetrou profundamente isto. 
 
O Estado de Buda é inconcebível -  
Ele expande-se através de todos os universos, 
Interpenetrando todas as coisas, alcançando a outra margem: 
(Rei Celestial) Coragem e Fôrça - Intelecto Corajoso - vendo isto, 
alegra-se. 
 
Se quaisquer seres sencientes puderem aceitar o ensinamento e, 
ouvindo as virtudes do Buda, esforçarem-se para a iluminação, 
Ele lhes fará residir no oceano da recompensa, sempre puro: 
(Rei Celestial Diamante da) Luz Sutil é capaz de observar isto. 
 
Reunindo-se ao redor de todos os Budas, 
Numerosos como os átomos das terras das dez direções, 
Reverentemente fazendo oferecimentos, e ouvindo o ensinamento: 
Essa é a visão de (Rei Celestial) Estandarte da Constelação. 
 
O oceano de pensamentos dos seres sencientes é inconcebível; 
Não há descanso, nem movimento, nem um lugar para ficar -  
O Buda pode sondá-los todos num instante: 
Isto (Rei Celestial) Adornos Aprazíveis compreende bem. 
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Os Portais da Libertação IX 

 
Além disso, o Rei Celestial Porção Conveniente (Justa) encontrou o 
portal da libertação inspirando a virtude em todos os seres 
sencientes e tornando-lhes sempre livres da ansiedade e do 
tormento. O Rei Celestial Luz Sublime encontrou o portal da 
libertação penetrando em todos os reinos. O Rei Celestial 
Estandarte da Sabedoria e Virtude Inesgotáveis encontrou o portal 
da libertação da roda da grande compaixão destruindo todas as 
aflições. O Rei Celestial Habilidoso em Demonstrações Miraculosas 
encontrou o portal da libertação compreendendo as mentalidades 
de todos os seres sencientes do passado, presente, e futuro. O Rei 
Celestial Grande Luz do Poder da Memória encontrou o portal da 
libertação da luz dos portais das fórmulas de concentração retendo 
na memória todos os ensinamentos sem esquecimento. O Rei Ce-
lestial Sabedoria Inconcebível encontrou o portal da libertação dos 
métodos inconcebíveis de habilidosamente penetrar a natureza de 
todas as ações. O Rei Celestial Umbigo Circular encontrou o portal 
da libertação dos métodos de ativação dos ciclos de ensinamento e 
desenvolvimento dos seres sencientes para a maturidade. O Rei 
Celestial Chama de Luz encontrou o portal da libertação do olho 
vasto a observar todos os seres sencientes e ir civilizá-los. O Rei 
Celestial Iluminação encontrou o portal da libertação ao ir além de 
todas as barreiras do hábito e não levar consigo ações 
infernizadoras. O Rei Celestial Altamente Famoso pela Observação 
Universal encontrou o portal da libertação de habilmente guiar 
todos os seres celestiais e induzir-lhes a empreender ações com um 
coração puro. 
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Os Versos de Porção Conveniente 

 

Naquela ocasião, o Rei Celestial Porção Conveniente, imbuído do  

poder do Buda, contemplou todas as multidões dos Céus Suyama da 

boa porção conveniente, e disse versos, falando: 

O Buda, por inumeráveis longos aeons, 
enxugou o mar de problemas do mundo: 
abrindo amplamente o caminho da pureza livre de máculas, 
Ele fez brilhar eternamente a lâmpada da sabedoria dos seres. 
 
O corpo do Buda é imensamente vasto -  
Sem limites, pode ser encontrado nas dez direções. 
Seus meios habilidosos são ilimitados: 
o conhecimento do (Rei Celestial) Luz Sublime alcançou isto. 
 
As dores do nascimento, velhice, doença, morte e aflição  
oprimem os seres sem tréguas. 
O Grande Mestre se compadeceu e fez votos de removê-las todas: 
(Rei Celestial Estandarte da) Sabedoria e Virtude Inesgotáveis 
pode compreender isto. 
 
Absoluto é o conhecimento do Buda de que tudo é ilusório; 
Ele compreende claramente todas as coisas em todos os tempos, 
Sondando os padrões mentais de todos os seres sencientes: 
Este é o domínio de (Rei Celestial) Habilidoso em Demonstrações 
Miraculosas. 
 
Os limites de sua total (capacidade de) recordação não podem ser 
encontrados; 
O oceano de sua eloquencia é também ilimitado. 
Ele é capaz de girar a roda da pura e sublime verdade: 
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Essa é a libertação de (Rei Celestial) Grande Luz (do Poder da 
Memória). 
 
A natureza das ações é vasta e inesgotável -  
Seu conhecimento a compreende e habilidosamente explica; 
Todos os seus métodos são inconcebíveis: 
Tal é o portal de (Rei Celestial) Sabedoria (Inconcebível). 
 
Girando a roda da verdade inconcebível, 
Demonstrando e praticando a via da iluminação, 
Para sempre aniquilando o sofrimento de todos os seres sencientes: 
Este é o nível da técnica de (Rei Celestial) Umbigo Circular. 
 
O corpo real do Buda é fundamentalmente não-dual; 
E ainda assim ele preenche o mundo de acordo com os seres e 
formas -  
Cada um dos seres sencientes o vêem diante de si: 
Essa é a perspectiva de (Rei Celestial) Chama de Luz. 
 
Uma vez que quaisquer seres sencientes vejam o Buda, 
Ele lhes fará limparem para sempre as obstruções habituais, 
e para sempre abandonarem as ações malignas. 
Este é o caminho trilhado por (Rei Celestial) Iluminação. 
 
Todas as multidões de seres são vastas como o oceano -  
Em meio a eles o Buda é majestosamente glorioso. 
Em todos os lugares ele estabelece o reino da verdade para 
enriquecer os seres sencientes. 
Esse é o portal da libertação do (Rei Celestial) Altamente Famoso 
(pela Observação Universal). 
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Os Portais da Libertação X 

 
 
Além disso, o Rei Celestial Shakra-Indra encontrou o portal da 

libertação da grande alegria recordando o aparecimento no mundo 

dos Budas do passado, presente e futuro, e vendo claramente o 

surgimento e desintegração das terras. O Rei Celestial Som Pleno 

de Fama Universal encontrou o portal da libertação da habilidade 

de tornar o corpo da forma do Buda mais puro e vasto, sem 

comparação no mundo. O Rei Celestial Diadema da Joia dos Olhos 

Amáveis encontrou o portal da libertação das nuvens da compaixão 

envolvendo todos. O Rei Celestial Fama do Estandarte da Luz 

Preciosa encontrou o portal da libertação de sempre ver o Buda 

manifestando várias formas de corpos majestosos para todos os 

líderes dos mundos. O Rei Celestial Diadema Produtor da Alegria 

encontrou o portal da libertação conhecendo de quais ações 

virtuosas as cidades e edificações de todos os seres sencientes vêm 

a ser. O Rei Celestial Admirável Atenção Plena encontrou o portal 

da libertação mostrando as ações dos Budas no desenvolvimento 

dos seres sencientes. O Rei Celestial Sublime Som Supremo 

encontrou o portal da libertação do conhecimento do surgimento e 

declínio de todos os mundos e os sinais de mudança das eras. O Rei 

Celestial Perfeita Atenção Plena encontrou o portal da libertação 

evocando atos de futuros seres iluminantes nas pessoas civilizadas. 

O Rei Celestial Luz da Pura Flor encontrou o portal da libertação do 

conhecimento da causa da felicidade em todos os céus. O Rei Celes-

tial Filho do Olho da Sabedoria encontrou o portal da libertação 

mostrando a aceitação e produção das raízes de benevolência de 

todos os seres celestiais, removendo a ignorância e a ilusão. O Rei 
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Celestial Luz Independente encontrou o portal da libertação 

iluminando todos os seres celestias, fazendo-lhes erradicar toda 

sorte de dúvidas para sempre. 

 

Os Versos de Shakra-Indra 

   

Naquela ocasião, o Rei Celestial Shakra-Indra, imbuído do poder do 

Buda, contemplou todas as multidões de seres celestiais dos trinta e 

três céus, e disse versos, falando: 

Estou consciente das esferas de todos os Budas 
como sendo iguais em todos os tempos. 
Como suas terras surgem e se desintegram, 
Eles vêem tudo através de poderes espirituais iluminados. 
 
O corpo do Buda é vasto e todo interpenetrante; 
Sua forma inefável, incomparável, acode todos os seres. 
A radiância de sua luz alcança todos os lugares: 
Este caminho (Rei Celestial Som Pleno de) Fama Universal pode 
observar. 
 
O oceano de técnicas de grande compaixão dos Budas 
Foi completamente purificado ao longo de eras de prática, 
E guia seres sencientes sem limite: 
(Rei Celestial) Diadema da Joia (dos Olhos Amáveis) alcançou isto. 
 
Eu contemplo o oceano de virtudes do Rei da Verdade, 
Supremo no mundo, sem comparações, 
Produzindo um imenso sentimento de alegria, 
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Essa é a libertação de (Rei Celestial Fama do Estandarte da) Luz 
Preciosa. 
 
O Buda conhece o mar de boas ações dos seres sencientes, 
As várias causas excelentes a produzirem grandes bênçãos; 
Tudo isto ele faz manifestar: 
Isto é visto por (Rei Celestial) Diadema (Produtor) da Alegria. 
 
Os Budas aparecem nas dez direções, 
Em todos os lugares através de todos os mundos, 
Observando as mentes dos seres e mostrando como domá-las: 
(Rei Celestial) Admirável Atenção Plena percorre esse caminho. 
 
O imenso olho do corpo de sabedoria dos Budas 
Vê cada partícula do mundo, 
E da mesma forma alcança completamente as dez direções: 
Essa é a libertação de (Rei Celestial) Sublime Som (Supremo). 
 
A prática iluminante de todos os Budistas 
O Buda mostra num simples poro de um fio de cabelo, 
Infinitos como são, tudo completamente: 
Isto é visto claramente por (Rei Celestial Perfeita) Atenção Plena. 
 
Todas as coisas prazeirosas do mundo, 
Nascem do Buda -  
As virtudes dos Budas são supremas, inigualáveis: 
Essa libertação Rei (Celestial Luz da Pura) Flor adentrou. 
 
Se pensarmos um pouco da virtude do Buda, 
Concentrando a mente sobre ela por apenas um momento, 
Os temores dos maus caminhos serão banidos para sempre: 
(Rei Celestial Filho do) Olho da Sabedoria realiza isso 

profundamente. 
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Grandes poderes espirituais dentro do estado de tranquilidade, 
Responde universalmente para todos os pensamentos,  
estendendo-se a todos os lugares, 
Erradicando todas as dúvidas e confusões: 
Essa é a consecução de (Rei Celestial) Luz Independente. 
 
 

Os Portais da Libertação XI 

 

Além disso, a deidade Virgem do Sol encontrou o portal da liberta-

ção da luz pura resplandecente sobre os seres sencientes das dez 

direções, beneficiando-lhes para todo e sempre. A deidade Olhos da 

Luz da Chama encontrou o portal da libertação iluminando seres 

sencientes através da atuação de todos os corpos correspondentes, 

fazendo-lhes adentrar o oceano da sabedoria. A deidade Estandarte 

da Alegria da Luz da Montanha Polar encontrou o portal da liberta-

ção de ser o líder de todos os seres sencientes e ter-lhes cultivado 

diligentemente qualidades puras e ilimitadas. A deidade Lua da Joia 

Pura encontrou o portal da libertação da alegria da profunda de-

terminação ao cultivar todas as práticas ascéticas. A deidade Cora-

gem Não-Retroativa encontrou o portal da libertação da luz desobs-

truída resplandecente em todos os lugares fazendo com que todos 

os seres cresçam na pureza e esclarecimento. A deidade Luz da 

Guirlanda de Belas Flores encontrou o portal da libertação da luz 

pura a iluminar os corpos de todos os seres sencientes, e fazendo-

lhes produzir oceanos de alegria e fé. A deidade Luz do Estandarte 

Supremo encontrou o portal da libertação da luz a iluminar todos os 
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mundos, fazendo-lhes alcançar várias qualidades maravilhosas. A 

deidade Luz Universal do Diadema Precioso encontrou o portal da 

libertação do oceano da grande compaixão manifestando joias de 

várias formas e cores de ilimitados reinos. A deidade Olhos de Luz 

encontrou o portal da libertação ao purificar os olhos de todos os 

seres sencientes, fazendo-lhes enxergar a matriz do cosmos. A dei-

dade Virtude Producente encontrou o portal da libertação desen-

volvendo atenção pura e contínua, nunca permitindo-a ser perdida 

ou interrompida. A deidade Luz Universal encontrou o portal da 

libertação carregando o palácio do sol por toda a parte, resplande-

cendo sobre todos os seres sencientes das dez direções, e permitin-

do-lhes realizar o seu trabalho. 

 

Os Versos da Virgem do Sol 

 

Naquela ocasião, a Virgem do Sol, imbuída do Poder do Buda 

contemplou todas as Deidades do Sol e disse em versos: 

A grande luz do conhecimento dos Budas 
ilumina todas as terras nas dez direções: 
Todos os seres sencientes podem ver 
as várias disciplinas e múltiplas técnicas do Buda. 
As formas do Buda são ilimitadas, 
aparecendo para todos de acordo com suas inclinações, 
descortinando o oceano do conhecimento para todos os mundos: 
Olhos (da Luz) da Chama vê o Buda dessa maneira. 
 
O Corpo do Buda é inigualável, sem comparações, 
sua luz resplandece através da dez direções, 
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a tudo transcendendo, supremamente inexcedível: 
como um ensinamento (Estandarte da) Alegria da Luz (da Monta-
nha Polar) o atingiu. 
 
Praticando austeridades para beneficiar o mundo, 
atravessando todos os reinos da existência por incontáveis eras, 
essa luz encontra-se em toda a parte, tão pura quanto o espaço: 
Lua da Joia (Pura) conhece essas técnicas. 
 
O Buda emite sons maravilhosos sem obstáculos -  
ele interpenetra todas as terras nas dez direções, 
beneficiando os (seres) vivos com o sabor da verdade: 
Coragem (Não-Retroativa) conhece essa técnica. 
 
Emanando inconcebíveis feixes de luz, 
purificando todos os seres conscientes por toda a parte, 
faz-lhes engendrar uma profunda fé: 
Este é o caminho que (Luz da) Guirlanda de (Belas) Flores percor-
reu. 
 
Todas as luzes no mundo 
não podem comparar-se à luz (emanada) de um simples poro do 
Buda -  
Isto significa quão inconcebível é a luz do Buda: 
Essa é a libertação de Luz do Estandarte Supremo. 
 
A via de todos os Budas é assim: 
Todos Eles sentam-se sob a árvore da iluminação 
e conduzem o errante para o caminho correto: 
Luz (Universal) do Diadema Precioso vê dessa maneira. 
 
Os seres sencientes são cegos, ignorantes, e sofredores -  
O Buda quer fazer-lhes produzir uma visão pura, 
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e dessa forma acende a lâmpada da sabedoria para eles: 
Olhos de Luz olha profundamente para isto. 
 
Mestre Honrado das técnicas de libertação -  
se alguém o vê e faz-lhe um oferecimento, 
Ele faz-lhe cultivar a prática e encontrar o resultado: 
Essa é a Virtude Producente dos meios. 
 
Em um (único) ensinamento há muitos aspectos -  
Por incontáveis eras ele ensina dessa maneira. 
Os significados de longo alcance dos ensinamentos expostos 
são (todos) compreendidos por Luz Universal. 
 

Os Portais da Libertação XII 

 

Além disso, a Virgem da Lua encontrou o portal da libertação da luz 

pura a iluminar o universo, edificando todos os seres sencientes. A 

Deidade Auréola do Diadema da Flor Régia encontrou o portal da 

libertação observando os mundos de todos os seres sencientes e 

fazendo-lhes adentrar a verdade ilimitada. A Deidade Miríade de 

Luzes Puras e Sutis encontrou o portal da libertação conhecendo as 

várias operações do apego aos objetos no oceano de pensamentos 

de todos os seres sencientes. A Deidade Pacificando os Corações do 

Mundo encontrou o portal da libertação concedendo inconcebível 

felicidade a todos os seres sencientes, fazendo-lhes dançar com 

alegria. A Deidade Luminosidade da Árvore dos Olhos do Rei 

encontrou o portal da lbertação protegendo o trabalho agricultural, 

as sementes, brotos, caules, etc, de acordo com a estação, tornando 

aquele trabalho bem sucedido. A Deidade Manifestando Luz Pura 
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encontrou o portal da libertação salvando e protegendo 

compassivamente todos os seres sencientes, fazendo-lhes 

testemunhar os fatos de sentirem dor e prazer. A Deidade Luz 

Imutável Interpenetrante em Todos os Lugares encontrou o portal 

da libertação capaz de manter a lua clara e pura, e mostrá-la através 

das dez direções. A Deidade Monarca Soberano das Constelações 

encontrou o portal da libertação mostrando todas as coisas como 

sendo ilusórias e como o espaço vazio,destituídas de forma e sem 

natureza própria. A Deidade Lua da Consciência Pura encontrou o 

portal da libertação realizando grandes obras para o benefício de 

todos os seres. A Deidade Grande Luz Majestosa encontrou o portal 

da libertação erradicando universalmente todas as dúvidas e 

confusões.    

 

Os Versos da Virgem da Lua 

 

Naquela ocasião, a Virgem da Lua, imbuída do poder espiritual do 

Buda, contemplou  todas as hordas (multidões) celestiais em todos 

os palácios da lua e disse em versos: 

O Buda irradia luz interpenetrando o mundo,  
iluminando as terras nas dez direções,  
expondo o inconcebível ensinamento de longo alcance: 
Para destruir eternamente a escuridão da ignorância e delusão. 
 

Sua esfera é infinita e inesgotável -  
Ele ensina eternamente ao longo de incontáveis aeons, 
edificando seres através de diversos poderes: 
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(Deidade Auréola do) Diadema da Flor (Régia) contempla o Buda 

dessa maneira. 

O oceano de pensamentos dos seres sencientes muda de momento 
a momento; 
O conhecimento do Buda é tão amplo que ele compreende todos 
eles, 
expondo-lhes e verdade e fazendo-lhes felizes: 
Essa é a libertação da (Deidade Miríade de) Luzes (Puras e) Sutis. 
 
Os seres sencientes não possuem a tranquilidade sagrada; 
Afundados nos maus caminhos, eles sofrem muitas dores -  
O Buda mostra-lhes a natureza das coisas: 
(Deidade) Pacificando os Corações (do Mundo) vê dessa forma. 
 
O Buda, com grande compaixão sem precedentes, 
Penetra todos os estados da existência para socorrer os seres 
sencientes, 
expondo a verdade, encorajando a virtude, promovendo a 
satisfação: 
Isto é conhecido pela (Deidade) Luminosidade (da Árvore) dos 
Olhos (do Rei). 
 
O Buda descortina a luz da verdade, 
analizando as naturezas das ações de todos os mundos, 
sua bondade e maldade, sem enganos: 
(Deidade Manifestando) Luz Pura, vendo isto, alegra-se. 
 
O Buda é a base de todas as bênçãos, 
assim como a terra suporta todas as edificações; 
Ele habilmente mostra o caminho pacífico longe da angústia: 
(Deidade) Luz Imutável (Interpenetrante em Todos os Lugares) 

conhece esta técnica. 
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O brilho da chama do seu conhecimento interpenetra o universo -  
Ele manifesta incontáveis formas, igual a todos os seres, 
expondo a verdadeira realidade para o benefício de todos: 
(Deidade) Monarca (Soberano) das Constelações percorre esse 
caminho. 
 
O Buda é como o espaço, sem natureza inerente; 
Aparecendo no mundo para beneficiar os (seres) viventes. 
Suas feições e modos são como reflexos: 
(Deidade Lua da) Consciência Pura vê dessa maneira. 
 
Os poros do corpo do Buda emitem sons em todos os lugares: 
As nuvens de (seus) ensinamentos encobrem todos os mundos; 
Todos aqueles que ouvem são alegres e felizes: 
Tal é a realização da (Deidade Grande) Luz Majestosa. 
 

Os Portais da Libertação XIII 

 
Além disso, o Rei Gandharva Protetor da Nação encontrou o portal 
da libertação das técnicas independentes de salvação de todos os 
seres sencientes. O Rei Gandharva Árvore de Luz encontrou o por-
tal da libertação ao ver a matriz de todas as virtudes. O Rei 
Gandharva Olhos Claros encontrou o portal da libertação 
erradicando para sempre a aflição e o sofrimento de todos os seres 
sencientes, produzindo um tesouro de alegria. O Rei Gandharva 
Coroa de Flores encontrou o portal da libertação erradicando para 
sempre a confusão das visões errôneas de todos os seres 
sencientes. O Rei Gandharva Som Universal dos Passos Alegres 
encontrou o portal da libertação como nuvens recobrindo, 
sombreando e refrescando todos os seres sencientes. O Rei 
Gandharva Movendo Belos Olhos Alegremente encontrou o portal 
da libertação manifestando um imenso e belo corpo, levando todos 
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a obterem paz e bênçãos. O Rei Gandharva Estandarte do Leão do 
Rugido Maravilhoso encontrou o portal da libertação espalhando 
todas as joias famosas em todas as direções. O Rei Gandharva 
Emanação Universal da Luz Preciosa encontrou o portal da 
libertação manifestando o corpo puro de todas as grandes luzes 
alegres. O Rei Gandharva Estandarte da Flor da Árvore de Diaman-
te encontrou o portal da libertação levando todas as árvores a 
florirem com abundância, levando ao deleite todos que as vissem. O 
Rei Gandharva Manifestação Universal dos Adornos encontrou o 
portal da libertação adentrando habilmente a esfera de todos os 
Budas e concedendo paz e felicidade a todos os seres viventes. 
 
 

Os Versos do Protetor da Nação 

 

Naquela ocasião, o Rei Gandharva Protetor da Nação, imbuído do 

poder do Buda contemplou as multidões de Gandharvas, e disse em 

versos: 

Os inumeráveis portais para o reino dos Budas 

Não podem ser adentrados por quaisquer seres sencientes. 

O Buda é como a natureza do espaço, puro; 

Ele descerra o caminho correto para todos os mundos. 

 

Em cada um dos poros do Buda  

encontra-se um oceano de virtudes, todos repletos -  

todos os mundos são beneficiados e satisfeitos por eles: 

Isto é o que (Rei Gandharva) Árvore de Luz pode ver. 

 

O vasto oceano de tristeza e sofrimento do mundo, 
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O Buda pode evaporá-lo completamente. 

O Buda, compassivo, possui muitas técnicas: 

(Rei Gandharva) Olhos Claros tem profunda compreensão disto. 

 

O oceano de mundos das dez direções é ilimitado -  

O Buda ilumina-lhes todos com a luz do conhecimento, 

fazendo-lhes lavar todas as visões errôneas: 

Isto é onde (Rei Gandharva) Coroa de Flores penetra. 

 

O Buda, ao longo de incontáveis kalpas no passado, 

cultivou grande compaixão e meios habilidosos, 

para pacificar todos os mundos: 

Este caminho (Rei Gandharva) Som Universal (dos Passos Alegres) 

pode percorrer. 

 

O corpo do Buda é puro - todos apreciam vê-lo. 

Ele pode produzir infinito prazer no mundo. 

Como as causas e efeitos da libertação são produzidos 

sucessivamente: 

(Rei Gandharva Movendo) Belos Olhos (Alegremente) demonstra 

habilmente isto. 

 

Os seres sencientes são confusos, sempre andando em círculos -  

Suas barreiras da ignorância tornam-se mais firmes e densas. 

O Buda expõe-lhes o grande ensinamento: 

Isto, (Rei Gandharva) Estandarte do Leão (do Rugido Maravilhoso) 

é capaz de expor. 
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O Buda manifesta em todos os lugares um corpo de forma 

maravilhosa. 

Com inumeráveis subdivisões iguais aos seres sencientes, 

Através de vários meios ilumina o mundo: 

(Rei Gandharva Emanação Universal da) Luz Preciosa concebe o 

Buda dessa maneira. 

 

Os infinitos portais de conhecimento e meios, 

O Buda abre para todos os seres sencientes, 

para adentrarem a verdadeira prática da iluminação suprema. 

Isto, (Rei Gandharva) Estandarte (da Flor da Árvore) de Diamante 

observa bem. 

 

Num único instante, milhões de kalpas - 

O poder do Buda pode demonstrar sem qualquer esforço, 

Concedendo paz e conforto igualmente a todos os seres viventes: 

Esta é a libertação do (Rei Gandharva) Manifestação (Universal) 

dos Adornos. 

 

Os Portais da Libertação XIV 

 

Além disso, o Rei Kumbanda Crescimento encontrou o portal da 

libertação do poder de eliminar todas as malícias. O Rei Kumbanda 

Líder Dragão encontrou o portal da libertação ao cultivar um 

oceano de ilimitadas práticas. O Rei Kumbanda Estandarte do 

Adorno encontrou o portal da libertação ao conhecer o que é 

agradável às mentes de todos os seres sencientes. O Rei Kumbanda 

Ação Benevolente encontrou o portal da libertação do trabalho 
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resultante em radiância pura. O Rei Kumbanda Assustador 

encontrou o portal da libertação demonstrando a todos os seres 

sencientes o caminho seguro livre de temores. O Rei Kumbanda 

Adorno Sublime encontrou o portal da libertação evaporando o 

oceano de desejos (apegos) de todos os seres sencientes. O Rei 

Kumbanda Intelecto do Alto Pico encontrou o portal da libertação 

manifestando nuvens de luzes em todos os reinos dos seres. O Rei 

Kumbanda Braços Fortes Corajosos encontrou o portal da 

libertação derramando luz em todos os lugares e destruindo 

barreiras como montanhas em todos os lugares. O Rei Kumbanda 

Olhos de Infinitas Flores Puras encontrou o portal da libertação 

revelando o tesouro da grande compaixão não-retroativa. O Rei 

Kumbanda Face Imensa encontrou o portal da libertação ao 

manifestar em todos os lugares corpos transmigrando em vários 

estados dos seres. 

 

Os Versos de Crescimento 

 

Naquela ocasião, o Rei Kumbanda Crescimento, imbuído do poder 

do Buda, contemplou todos os (Reis) Kumbandas em assembleia, e 

disse em versos: 

Alcançando o poder da paciência, o Guia do Mundo Cultivou 
Práticas para benefício dos seres por incontáveis kalpas, 
Abandonando para sempre a confusão do orgulho mundano -  

Por isso seu corpo é mais que majestosamente puro. 

 

No passado, o Buda cultivou oceanos de práticas, 
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edificando inumeráveis seres em todos os quadrantes, 

benefiando-lhes através de toda a sorte de meios, 

Essa libertação (Rei Kumbanda) Líder Dragão encontrou. 

 

O Buda salva seres sencientes com grande conhecimento, 

claramente compreendendo tudo sobre seus pensamentos 

e dotando-lhes com vários poderes: 

(Rei Kumbanda) Estandarte do Adorno, vendo isto, alegrou-se. 

 

Os Poderes Espirituais aparecem respectivamente como reflexos de 

uma Luz; 

A Roda dos Ensinos na realidade é como o espaço, 

Sendo assim no mundo ao longo de incalculáveis kalpas: 

Isto é compreendido por Rei (Kumbanda Ação) Benevolente. 

 

Os seres sencientes são cegados pela ignorância, sempre confusos; 

A Luz do Buda ilumina o caminho da segurança. 

Para resgatar-lhes e remover-lhes a causa do sofrimento: 

(Rei Kumbanda) Assustador contempla isto, ensinando bem. 

 

Flutuando e afundando no oceano de desejos, repleto de todas as 

dores; 

A toda resplandecente luz da sabedoria aniquila isto tudo. 

E tendo removido as dores, então expõe-lhes a verdade: 

Esta é a realização de (Rei Kumbanda) Adorno Sublime. 

 

O Corpo do Buda responde a todos - ninguém pode vê-lo. 

Com várias técnicas ele ensina os (seres) viventes, 

Ecoa como o trovão, regando a chuva da verdade: 
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Este ensinamento (Rei Kumbanda) Intelecto do Alto Pico penetra. 

 

A luz pura não é mostrada em vão -  

Quem quer que encontre-a, ela lhe fará dissolver pesadas barreiras; 

Ela expõe as Virtudes do Buda sem quaisquer restrições: 

(Rei Kumbanda) Braços Fortes (Corajosos) pode esclarecer esse 

profundo princípio. 

 

Para conceder a paz e o conforto a todos os seres sencientes, 

Ele praticou a grande compaixão por inumeráveis kalpas, 

removendo todas as dores através de diversos meios: 

Esta é a visão de (Rei Kumbanda Olhos de Infinitas) Flores Puras. 

 

Poderes Espirituais, Independentes e Inconcebíveis, 

Aquele corpo aparece através das dez direções, 

No entanto, ele não vem ou vai a qualquer lugar: 

Isto é o que (Rei Kumbanda) Face Imensa compreende. 

 

 

Os Portais da Libertação XV 

 

Além disso, o Rei Naga Virupaksha encontrou o portal da libertação 

ao extinguir todas as dores ardentes do estado de Naga. (O Rei Na-

ga) Shakra encontrou o portal da libertação de transformar 

instantaneamente sua própria forma de Naga e manifestar as 

formas de incontáveis seres. O Rei Naga Estandarte da Nuvem do 

Som encontrou o portal da libertação dizendo o oceano de 

incontáveis nomes do Buda com uma voz clara e pura em todos os 
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reinos dos seres. O Rei Naga Boca Flamejante encontrou o portal da 

libertação mostrando as diferenças em configurações de ilimitados 

Mundos Búdicos. O Rei Naga Estandarte da Nuvem encontrou o 

portal da libertação mostrando a todos os seres sencientes o 

oceano de grande alegria e virtude. O Rei Naga Takshaka encontrou 

o portal da libertação destruindo todos os temores com a voz pura 

da salvação. O Rei Naga Passos (Largos) Ilimitados encontrou o 

portal da libertação mostrando a forma do corpo de todos os Budas 

e a sucessão de seus kalpas (suas eras). O Rei Naga Forma Pura 

encontrou o portal da libertação produzindo o oceano de grande 

deleite e alegria de todos os seres sencientes. O Rei Naga Grande 

Som Interpenetrante em Todos os Lugares encontrou o portal da 

libertação manifestando o som agradável e sem impedimentos que 

é igual a tudo. O Rei Naga Sem Calor ou Tormento encontrou o 

portal da libertação aniquilando todos os sofrimentos do mundo 

com uma nuvem de grande compaixão a encobrir tudo. 

 

Os Versos de Naga Virupaksha 

 

Naquela ocasião, o Rei Naga Virupaksha, imbuído do grande poder 

do Buda, contemplou todas as multidões de Nagas, e disse em ver-

sos: 

Veja, como o ensinamento do Buda é sempre assim, 
ele ajuda e beneficia todos os seres sencientes; 
Ele pode, através do poder da grande compaixão e piedade, 
Resgatar aqueles que caíram em maus caminhos. 
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As muitas diferenças de todos os seres sencientes 
O Buda pode demonstrá-las na ponta de um fio de cabelo, 
Preenchendo o mundo com manifestações espirituais: 
(O Rei Naga) Shakra vê o Buda dessa maneira. 
 
O Buda, através de ilimitados poderes espirituais, 
Fala de seus nomes e epítetos, tantos quantos todos os seres -  
Ele faz-lhes ouvir tudo o que apreciam: 
Assim (Rei Naga Estandarte da) Nuvem do Som pode compreender. 
 
Os seres de infinitas, ilimitadas terras, 
O Buda pode fazer-lhes entrar num simples poro 
Enquanto sentado em repouso em meio àquelas multidões. 
Esta é a visão de (Rei Naga Boca Flamejante). 
 
As mentes irascíveis de todos os seres sencientes, 
Sua servidão na ignorância, tão profunda quanto o oceano; 
O Buda compassivamente a remove por completo: 
(Rei) Naga (Boca) Flamejante,observando isto, pode vê-lo 
claramente. 
 
Os poderes virtuosos de todos os seres sencientes 
Aparecem claramente nos poros do Buda -  
Tendo demonstrado isto, ele retorna tudo ao oceano de bênçãos: 
Esta é a visão de (Rei Naga) Estandarte da Nuvem. 
 
Os poros do corpo do Buda irradiam a luz da sabedoria: 
Essa luz entoa uma sublime música em todos os lugares -  
Todos que a ouvem livram-se das aflições e medo: 
(Rei Naga) Takshaka percorre essa Via. 
 
As terras, adornos, e a sucessão de eras 
de todos os Budas de todos os tempos 
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Aparecem tal como são no Corpo do Buda: 
(Rei Naga) Passos Largos vê esse poder espiritual. 

Eu observei as práticas dos Budas no passado, 
Fazendo oferecimentos ao oceano de todos os Budas, 
Conferindo alegria a todos eles: 
Este é o portal de (Rei Naga Grande Som) Interpenetrante (em 
Todos os Lugares). 
 
O Buda, através de sons adequados aos tipos (de seres), 
Expõe a verdade para as massas, fazendo-lhes regozijar. 
Aquele som é puro e sublime, apreciado por todos que o ouvem: 
(Rei Naga Grande Som) Interpenetrante em Todos os Lugares, 
ouvindo isto, despertou alegremente. 
 
Os seres sencientes são oprimidos em todos os estados da 
existência, 
Enredados pela ilusão habitual, sem ninguém para libertá-los, 
O Buda liberta-lhes com Grande Compaixão: 
(Rei Naga) Sem Calor ou Tormento alcança isto. 
 
 

Os Portais da Libertação XVI 

 

Além disso, o Rei Yaksha Vishravana encontrou o portal da 

libertação salvando seres malignos através de ilimitados meios 

habilidosos. O Rei Yaksha Som Independente encontrou o portal da 

libertação examinando todos os seres sencientes, salvando-lhes 

com técnicas apropriadas. O Rei Yaksha Solene Portador de Arma 

encontrou o portal da libertação da habilidade de prover o sustento 

de todos os seres sencientes mal nutridos. O Rei Yaksha Grande 
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Sabedoria encontrou o portal da libertação exaltando o oceano de 

virtudes de todos os sábios. O Rei Yaksha Senhor dos Olhos 

Flamejantes encontrou o portal da libertação observando todos os 

seres sencientes e engendrando grande compaixão e conhecimento. 

O Rei Yaksha Olho Adamantino encontrou o portal da libertação 

ajudando e confortando todos os seres sencientes através de vários 

meios apropriados. O Rei Yaksha Braço de Força e Coragem 

encontrou o portal da libertação penetrando o significado de todos 

os ensinamentos. O Rei Yaksha General Bravamente Resistente 

encontrou o portal da libertação protegendo todos os seres 

sencientes, fazendo-lhes permanecer no caminho, sem nenhuma 

vida em vão. O Rei Yaksha Rico em Bens Materiais encontrou o 

portal da libertação abastecendo os repositórios de todos os seres 

de bênção e virtudes, fazendo-lhes sentirem felizes para sempre. O 

Rei Yaksha Poder de Triturar Grandes Montanhas encontrou o 

portal da libertação produzindo a luz da sabedoria e poder dos 

Budas sempre que chamados à mente. 

Os Versos de Vishravana 

 

Naquela ocasião, o Rei Yaksha Grande Sábio4 (Vishravana), imbuído 
do poder do Buda, contemplou a assembleia de Yakshas e disse em 
versos: 
 

                                                           
 

4
 Também conhecido por Vaishravana, Vaiśravaṇ  (sânscrito      ) ou 

Vessavaṇa (páli       , Sinhala     ර ණ), e também conhecido 

como Jambhala, é o nome do chefe dos Guardiões das Direções. Fonte 
Wikipedia, a enciclopédia livre.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1li
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guardi%C3%B5es_das_Dire%C3%A7%C3%B5es
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As maldades dos seres sencientes são extremamente temerosas - 
Eles não vêem o Buda ao longo de centenas, milhares de kalpas - 
À deriva entre a vida e a morte, eles sofrem incontáveis dores - 
Para resgatá-los, os Budas aparecem no mundo. 
 
O Buda salva e protege todos os mundos, 
Aparecendo diante dos seres sencientes 
Para acabar com as dores e temores do reinos da transmigração: 
(Rei Yaksha) Som Independente adentra esse portal do 
ensinamento. 
 
As más ações dos seres sencientes criam múltiplas barreiras; 
O Buda demonstra o princípio sublime para rompê-las, 
Ao passo que ilumina o mundo com uma tocha fulgurante; 
Essa verdade (Rei Yaksha Solene) Portador de Arma pode ver. 
 
O Buda cultivou práticas ao longo de oceanos de kalpas passados, 
Louvando todos os Budas nas dez direções - 
Portanto, ele possui uma elevada e de longo alcance fama: 
Isto é o que se compreende por (Rei Yaksha) Grande Sabedoria. 
 
Sabedoria Ilimitada como o espaço; 
Seu corpo é imenso, inconcebível - 
Porquanto aparece em todas as dez direções: 
(Rei Yaksha Senhor dos) Olhos Flamejantes pode observar isto. 
 
Entoando sons maravilhosos em todos os reinos dos seres, 
Ele expõe a verdade para beneficiá-los; 
Onde quer que sua voz alcance, todas as dores desaparecem: 
A sondar esta técnica está (Rei Yaksha) Olho Adamantino. 
 
Todos os profundos e vastos significados, 
O Buda pode expor em uma frase; 
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Assim, os princípios do ensinamento são iguais para os mundos: 
Esta é a realização de (Rei Yaksha Braço de) Força e Coragem. 
 
Todos os seres sencientes estão em falsos caminhos - 
O Buda mostra-lhes o caminho correto, inconcebível, 
Levando todos os mundos a serem receptáculos da verdade: 
Isto (Rei Yaksha) General Bravamente Resistente pode 
compreender. 
 
Todas as atividades virtuosas no mundo 
Vêm da Luz do Buda; 
O oceano da sabedoria do Buda é imensurável: 
Tal é a libertação de (Rei Yaksha) Rico em Bens Materiais. 
 
Recordando que nos incontáveis kalpas passados, 
Quando o Buda cultivou os dez poderes, 
Tornou-se capaz de completar todos os (demais) poderes: 
Isto é compreendido por (Rei Yaksha Poder de Triturar) Grandes 
Montanhas. 
 

Os Portais da Libertação XVII 

 

Além disso, o Rei Mahoraga (Luz Digna da) Sabedoria Benevolente 

encontrou o portal da libertação de usar todos os poderes 

espirituais e técnicas para levar os seres sencientes a acumularem 

virtudes. O Rei Mahoraga Som Digno encontrou o portal da 

libertação levando todos os seres sencientes a libertarem-se das 

aflições e atingirem a alegria da quietude. O Rei Mahoraga Adorno 

da Suprema Sabedoria encontrou o portal da libertação levando 

todos os seres sencientes, quer sejam os de bons ou mal 
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pensamentos e consciência, a penetrarem a verdade pura. O Rei 

Mahoraga Senhor dos Olhos Sublimes encontrou o portal da 

libertação compreendendo a equanimidade de todos os poderes 

virtuosos sem qualquer apego. O Rei Mahoraga Estandarte da Luz 

encontrou o portal da libertação edificando todos os seres 

sencientes e fazendo-lhes abandonar os estados de escuridão e 

medo. O Rei Mahoraga Estandarte da Luz Suprema encontrou o 

portal da libertação conhecendo as virtudes de todos os Budas e 

dando origem à alegria. O Rei Mahoraga Coragem do Leão 

encontrou o portal da libertação da coragem e força para ser o sal-

vador e guardião de todos os seres. O Rei Mahoraga Som Adornado 

por Miríades de Sutilezas encontrou o portal da libertação levando 

todos os seres sencientes a sentirem ilimitada alegria e prazer no 

que quer que viessem a pensar. O Rei Mahoraga Coragem da 

Montanha Polar encontrou o portal da libertação de permanecer 

inabalável diante de todos os objetos, e finalmente atingindo a 

outra margem. O Rei Mahoraga Luz Agradável encontrou o portal 

da libertação de mostrar o caminho da equanimidade a todos os 

seres iníquos.  

 

Os Versos de Sabedoria Benevolente 

 

Naquela ocasião, o Rei Mahoraga (Luz Digna da) Sabedoria 

Benevolente, imbuído do poder do Buda, contemplou a assembleia 

de todos os Mahoragas, e disse em versos: 
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Observe a pureza da essência do Buda; 
Manifestando em todos os lugares uma luz majestosa a beneficiar 
todas as espécies. 
Mostrando o Caminho do Elixir que torna-lhes limpos e tranquilos, 
Extinguindo todas as misérias sem fundamento. 
 
Todos os seres sencientes residem no oceano da existência, 
Comprometendo-se com as más ações e ilusões -  
Ele mostra-lhes o caminho da serenidade que ele pratica: 
(Rei Mahoraga) Som Digno pode compreender bem isto. 
 
O conhecimento do Buda é incomparável, inconcebível. 
Ele conhece as mentes de todos os seres, em cada aspecto, 
E esclarece-lhes a pura verdade: 
Isto (Rei Mahoraga) Adorno da Suprema Sabedoria pode 
compreender. 
 
Inumeráveis Budas aparecem no mundo, 
Sendo campos de bênçãos para todos os seres sencientes -  
Seu oceano de bênçãos é vasto e imensuravelmente profundo: 
(Rei Mahoraga Senhor dos) Olhos Sublimes pode ver tudo isto. 
 
Todos os seres sencientes sofrem de dor e medo -  
Os Budas aparecem em todos os lugares para resgatá-los, 
Expandindo-se em todos os lugares do espaço do cosmos: 
Esta é a esfera de (Rei Mahoraga) Estandarte da Luz. 
 
As virtudes (encontradas) num simples poro do Buda 
Não podem ser alcançadas por todos os seres juntos -  
Elas são ilimitadas, Infinitas, tal como o espaço: 
Isto (Rei Mahoraga) Estandarte da Luz Suprema percebe. 
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O Buda compreende todas as coisas, 
É consciente da natureza de todas as coisas, 
Inabalável como a Montanha Polar: 
Inteirado sobre essa verdade está (Rei Mahoraga) Coragem do 
Leão. 
 
O Buda, em vastos kalpas passados, 
Acumulou um oceano de alegria, infinitamente profundo; 
Porquanto todos que o vêem alegram-se: 
Essa verdade (Rei Mahoraga) Som Adornado (por Miríades de 
Sutilezas) penetrou. 
 
Compreendendo que o cosmo real não possui características 
formais, 
e percorrendo completamente o oceano de caminhos 
transcedentais, 
Sua grande luz salva todos os seres sencientes: 
(Rei Mahoraga) Coragem da Montanha Polar conhece essa técnica. 
 
Observe o poder independente do Buda, 
Aparecendo igualmente nas dez direções, 
Iluminando e Conscientizando todos os seres sencientes: 
Isto (Rei Mahoraga) Luz Agradável pode penetrar bem. 
 

Os Portais da Libertação XVIII 

 
Além disso, o Rei Kinnara Céu da Luz do Refinado Intelecto 
encontrou o portal da libertação produzindo universalmente todas 
as ações rejubilosas. O Rei Kinnara Estandarte da Flor Rara 
encontrou o portal da libertação capaz de produzir a inexcedível 
alegria da verdade e levar todos os seres a sentirem conforto e 
felicidade. O Rei Kinnara Vários Adornos encontrou o portal da 
libertação do vasto repositório de fé pura repleto com todas as 
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virtudes. O Rei Kinnara Som Agradável encontrou o portal da 
libertação produzindo sempre todos os sons agradáveis, levando 
aqueles que lhes ouvem a libertarem-se das aflições e medo. O Rei 
Kinnara Luz da Ávore de Jóias encontrou o portal da libertação de 
estabelecer passivamente todos os seres sencientes na 
compreensão iluminada dos objetos mentais. O Rei Kinnara Deleite 
para o Observador encontrou o portal da libertação manifestando 
todos os corpos de formas raras. O Rei Kinnara Ordem da Luz 
Suprema encontrou o portal da libertação ao conhecer os trabalhos 
através dos quais são produzidos todos os mais excelentes adornos. 
O Rei Kinnara Estandarte da Flor Sutil (Delicada) encontrou o portal 
da libertação observando os resultados produzidos pelas atividades 
de todos os mundos. O Rei Kinnara Poder de Sacudir a Terra 
encontrou o portal da libertação sempre fazendo todas as coisas em 
benefício dos seres viventes. O Rei Kinnara Senhor Feroz encontrou 
o portal da libertação através do conhecimento das mentes de 
todos os Kinnaras e controlando-lhes habilmente. 
 
 

Os Versos de Céu da Luz do Refinado Intelecto 

 
 
Naquela ocasião, o Rei Kinnara Céu da Luz do Refinado Intelecto, 

imbuído do poder do Buda, contemplou todas as multidões de 

Kinnaras, e disse em versos: 

Todas as coisas agradáveis no mundo 
Emergem da visão do Buda. 
O Guia beneficia todos os seres viventes, 
Sendo o Salvador e Refúgio de todos. 
 
Ele produz todas as alegrias e delícias 
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Que os seres recebem incessantemente; 
Ele faz com que todos os que vêem não desperdicem: 
Esta é a iluminação de (Rei Kinnara) Estandarte da Flor Rara. 
 
O oceano de virtudes do Buda é inexaurível. 
Não há fronteiras ou limites para onde ele possa ser encontrado. 
Sua luz resplandece em todas as dez direções: 
Esta é a libertação de Rei Kinnara Vários Adornos. 
 
O grande verbo do Buda é sempre pregado 
Mostrando o real e verdadeiro caminho sem perigos. 
Todos os seres que o ouvem tornam-se felizes e alegres: 
(Rei Kinnara) Som Agradável é capaz de compreender esta Via. 

Eu vejo os poderes soberanos do Buda 
Todos provêm de práticas cultivadas no passado; 
Com grande compaixão Ele salva os seres e torna-lhes puros: 
Isto Rei (Kinnara Luz da) Ávore de Jóias pode compreender. 
 
É difícil ter a chance de ver o Buda; 
Os seres podem encontrar um (Buda) em milhares de kalpas, 
Adornado com todas as marcas da grandeza: 
Esta é a visão de (Rei Kinnara) Deleite para o Observador. 

Observe  o Grande Conhecimento e Sabedoria do Buda 
Respondendo aos Desejos de todos os seres sencientes, 
Expondo-lhes o caminho da Onisciência: 
(Rei Kinnara Ordem da) Luz Suprema pode compreender isto. 
 
O oceano de Bênçãos é inconcebivelmente vasto -  
Todos os sofrimentos e felicidades dos seres emergem dele; 
Tudo isto o Buda pode demonstrar: 
Isto é o que (Rei Kinnara) Estandarte da Flor Sutil conhece. 
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Os poderes místicos do Buda são ininterruptos -  
Em todas as direções agitam constantemente a terra, 
Muito embora os seres sencientes não estejam conscientes deles: 
Este imenso poder (Rei Kinnara) Poder de Sacudir a Terra vê 
claramente. 
 
Manifestando poderes espirituais em meio às massas, 
Ele irradia luz para torná-los despertos, 
Revelando o reino de todos os iluminados: 
Isto (Rei Kinnara) Senhor Feroz observa competentemente. 
 

Os Portais da Libertação XIX 

 
Além disso, o Rei Garuda Poder da Grande Rapidez encontrou o 
portal da libertação do olho livre e sem obstruções a observar todas 
as coisas nos mundos dos seres sencientes. O Rei Garuda Precioso 
Diadema Inquebrável encontrou o portal da libertação residindo no 
reino da realidade e ensinando os seres sencientes. O Rei Garuda 
Velocidade Pura encontrou o portal da libertação do poder da 
energia para realizar todos os métodos de transcedência. O Rei 
Garuda Mente Não-Retroativa encontrou o portal da libertação do 
ousado poder de penetrar o reino da iluminação. O Rei Garuda Luz 
Pura Estável encontrou o portal da libertação desenvolvendo 
completamente o conhecimento das ilimitadas diferenças nos seres 
sencientes. O Rei Garuda Diadema da Coroa Maravilhosamente 
Adornada encontrou o portal da libertação adornando a cidadela do 
Ensinamento do Buda. O Rei Garuda Manifestação Imediata em 
Todos os Lugares encontrou o portal da libertação alcançando o 
poder da equanimidade inquebrantável. O Rei Garuda Guardião do 
Oceano encontrou o portal da libertação ao conhecer as formas 
físicas de todos os seres sencientes e manifestar-se na forma deles. 
O Rei Garuda Som do Dragão da Energia dos Grandes Olhos 
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encontrou o portal da libertação do conhecimento que penetra os 
atos de todos os seres sencientes na vida e morte. 
 
  

O Versos de  Poder da Grande Rapidez 

 

Naquela ocasião, o Rei Garuda Poder da Grande Rapidez, 

recebendo o poder do Buda, contemplou todos os Garudas, e disse 

em versos: 

O Olho do Buda é vasto e ilimitado, 
Vendo todas as terras nas dez direções. 
Os seres sencientes nestas são inumeráveis: 
Demonstrando grandes poderes espirituais, Ele conquista-os. 
 
Os Poderes Espirituais do Buda são desobstruídos; 
Ele senta-se sob todas as árvores da iluminação nas dez direções, 
E expõe a verdade como uma nuvem que preenche todos os 
lugares: 
(Rei Garuda) Precioso Diadema (Inquebrável), ouvindo isto, não se 
opõe. 
 
O Buda perfez várias práticas no passado, 
Purificando universalmente grandes meios de transcendência. 
Fazendo oferecimentos a todos os iluminados: 
Isto, (Rei Garuda) Velocidade Pura compreende profundamente. 
 
Em cada poro do Buda, 
Ilimitadas práticas são demonstradas num instante; 
Tal é o reino do Estado de Buda: 
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(Rei Garuda) Adornado pela (Mente) Não-Retroativa vê tudo isso 
claramente. 
 
A luz da ilimitada sabedoria do Buda 
Pode destruir a malha da ignorância e desilusão, 
Salvando todos os seres em todos os mundos: 
Este é o ensinamento aprendido por (Rei Garuda) Luz (Pura) 
Estável. 
 
A cidadela da verdade é imensa, infinita; 
Seus portais são vários e incontáveis -  
O Buda, no mundo, abre-lhes amplamente: 
Aqui, (Rei Garuda) Diadema da Coroa (Maravilhosamente) 
Adornada adentra claramente. 
 
Todos os Budas são um único corpo de realidade -  
Verdadeira Talidade, igual, sem distinções; 
O Buda sempre se estabelece através desse poder: 
(Rei Garuda) Manifestação Imediata em Todos os Lugares pode 
expor isto completamente. 
 
O Buda, no passado, salvou os seres em todos os reinos, 
Resplandecendo em Luz através do mundo, 
Ensinando e treinando através de vários meios: 
Este ensinamento supremo (Rei Garuda) Guardião do Oceano 
realiza. 
 
O Buda vê todas as terras,  
Todas repousando no oceano das ações, 
E estabelece o Reino da Verdade sobre todas elas: 
(Rei Garuda) Som do Dragão (da Energia dos Grandes Olhos) é 
assim. 
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Os Portais da Libertação XX 

 
 
Além disso, o Rei Titan Rahula encontrou o portal da libertação de 
aparecer como o Líder Honrado das massas. O Rei Titan Bimacitta 
encontrou o portal da libertação tornando incontáveis eras 
manifestas. O Rei Titan Artes Mágicas Habilidosas encontrou o 
portal da libertação extinguindo os sofrimentos de todos os seres 
sencientes e purificando-lhes. O Rei Titan Grande Seguidor 
encontrou o portal da libertação de adornar-se através da 
cultivação de todas as práticas ascéticas. O Rei Titan Bhandhi 
encontrou o portal da libertação levando incontáveis reinos em 
todas as dez direções a agitarem-se (tremerem). O Rei Titan Brilho 
Universal encontrou o portal da libertação de estabelecer 
firmemente todos os seres sencientes através de várias técnicas. O 
Rei Titan Adormo Maravilhoso da Ação Firme (Decidida) encontrou 
o portal da libertação de adquirir as raízes da inquebrantável 
benevolência de limpar sempre todos os apegos em todos os 
lugares. O Rei Titan Vasta Sabedoria Causal encontrou o portal da 
libertação da liderança com grande compaixão livre de confusão. O 
Rei Titan Manifestação da Suprema Virtude encontrou o portal 
levando todos a verem Budas, serví-los, fazerem oferecimentos e 
cultivarem as raízes da benevolência. O Rei Titan Bom Som (Voz) 
encontrou o portal da libertação da prática da equanimidade 
garantida penetrando todos os estados dos seres. 
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O Versos de  Rahula 

 

Naquela ocaisão, o Rei Titan Rahula, imbuído do poder do Buda, 

contemplou todos os Titãs e disse em versos: 

Em todas as grandes massas nas dez direções, 
O Buda é a mais inigualável entre todas. 
A radiância de sua luz é igual ao espaço, 
Resplandecendo diante de todos os seres sencientes. 
 
Bilhões de eras das Terras Búdicas 
Aparecem claramente num instante. 
Derramando luz, Ele edifica seres em toda a parte: 
Isto, (Rei Titan Bimacitta) louva com alegria. 
 
O Reino do Estado de Buda não tem comparações -  
Com muitos ensinamentos Ele está sempre a ajudar, 
Aniquilando as dores da existência dos seres: 
(Rei Titan) Kumara (Artes Mágicas Habilidosas) pode ver isto. 
 
Praticando austeridades por incontáveis eras, 
Ele ajuda os seres sencientes e purifica os mundos. 
Assim é a Sabedoria do Sábio universalmente realizado: 
Dessa maneira (Rei Titan) Grande Seguidor vê o Buda. 
 
Desobstruídos, incomparavelmente grandes poderes místicos 
Movem todas as terras nas dez direções 
sem levar os seres sencientes a temer: 
(Rei Titan) Bhandhi (Grande Poder) pode compreender isto. 

O Buda aparece no mundo para salvar os seres, 
Revelando o caminho para o Completo Conhecimento, 
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Levando todos a abandonar o sofrimento, e atingir a paz e a bênção: 
Este ensino (Rei Titan) Brilho Universal expõe. 
 
Um oceano de bênçãos no mundo 
O poder do Buda pode produzir e purificar. 
O Buda pode mostrar o reino da libertação: 
(Rei Titan) Adormo Maravilhoso da Ação Firme penetra esse portal. 
 
Inigualável é o corpo de compaixão do Buda 
Expandindo-se em todos os lugares, sem obstruções, levando todos 
a vê-lo, 
Aparecendo como um reflexo em todo o mundo: 
(Rei Titan Vasta) Sabedoria Causal pode expressar essa qualidade. 
 
Raros, incomparavelmente grandes poderes místicos, 
Manifestam Corpos em todos os lugares através do cosmo, 
Cada um sentado sob uma árvore da iluminação: 
(Rei Titan Manifestação da) Suprema Virtude pode explicar o 

significado disto. 

O Buda cultivou práticas através de todos os tempos, 
Tendo passado através de cada estado da existência, 
Libertando seres sencientes da angústia. 
Isto é louvado por Rei Titan Bom Som. 
 
 

Os Portais da Libertação XXI 

 
Além disso, o Espírito do Dia Exibindo Palácios encontrou o portal 

da libertação penetrando em todos os mundos. O Espírito do Dia 

Revelando a Fragância da Sabedoria encontrou o portal da 

libertação observando todos os seres sencientes, ajudando-lhes e 
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beneficiando a todos, tornando-lhes felizes e contentes. O Espirito 

do Dia Deleite em Magníficos Adornos encontrou o portal da 

libertação emanando ilimitados feixes de luzes agradáveis. O 

Espírito do Dia Luz Extraordinária de Flores Fragrantes encontrou o 

portal da libertação despertando a fé pura e compreensão dos 

inúmeros seres sencientes. O Espírito do Dia Colhendo Ervas 

Maravilhosas em Todos os Lugares encontrou o portal da libertação 

do poder para montar uma matriz (feixe) de todas as luzes 

penetrantes. O Espírito do Dia Gosto de Tornar os Olhos Alegres 

encontrou o portal da libertação iluminando universalmente todos 

os seres sencientes, quer estivessem sofrendo ou felizes, fazendo-

lhes encontrar o deleite (gozo) da verdade. O Espírito do Dia 

Observando as Direções e Aparecendo em Todos os Lugares 

encontrou o portal da libertação dos diferentes corpos dos mundos 

nas dez direções. O Espírito do Dia Majestoso Poder da Grande 

Compaixão encontrou o portal da libertação salvando todos os 

seres sencientes e tornando-lhes pacíficos e felizes. O Espírito do 

Dia Radiância da Benevolência encontrou o portal da libertação do 

poder de produzir as virtudes da alegria e contentamento em todos 

os sentidos. O Espírito do Dia Belas Flores encontrou o portal da 

libertação do renome universal e trazendo benefícios a todos que o 

vêem.  

Os Versos de  Exibindo Palácios 

 

Naquela ocasião, o Espírito do Dia Exibindo Palácios, imbuído do 

poder do Buda, contemplou todos os Espíritos do Dia e disse em 

versos: 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

109 

O conhecimento dos Budas é como o espaço; não tem fim. 
Sua luz resplandece através da dez direções. 
Ele conhece os padrões mentais de todos os seres sencientes. 
Não há mundo que ele não penetre. 
 
Sabendo o que agrada todos os seres sencientes, 
Ele expõe um oceano de ensinamentos da maneira mais adequada; 
As expressões e significados, Grandes e de Longo-Alcance, não são 
os mesmos:  
(Fragância da) Completa Sabedoria pode percebê-los, todos. 
 
O Buda irradia luz iluminando o mundo; 
Aquele que o vêem se comprazem infalivelmente -  
Ele mostra o vasto e profundo reino da pura paz: 
Deleite em Magníficos Adornos compreende isto. 
 
O Buda faz cair a chuva da verdade sem limites, 
Capaz de fazer as testemunhas exultarem altamente; 
Supremas raízes da benevolência nascem disto. 
Tal é a realização de Luz Extraordinária (de Flores Fragrantes). 
 
Penetrando todos os aspectos do ensinamento com poder 
esclarecedor (obtido ao longo de) 
Eras de cultivação e disciplina completamente puras, 
Tudo isto para salvar os seres: 
Isto é o que (Colhendo) Ervas Maravilhosas (em Todos os Lugares) 
compreende. 
 
Edificando os seres sencientes através de vários meios, 
Todos os que vêem ou ouvem recebem benefícios, 
Levando-lhes a dançar de alegria: 
(Gosto de Tornar os) Olhos Alegres vê dessa maneira. 
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Aparecendo seguramente através do mundo, 
De fato, através de todo o cosmo, 
A substância e natureza do Buda nem existe nem deixa de existir. 
Isto, Observando as Direções (e Aparecendo em Todos os Lugares) 
penetra. 
 
Os seres sencientes vagam entre dificuldades e perigos -  
O Buda aparece no mundo por piedade com eles 
Fazendo-lhes livrarem-se de todo o sofrimento: 
Nesta libertação, (Majestoso) Poder da Grande Compaixão reside. 
 
Os seres sencientes estão envoltos na Escuridão, afundados na 
noite eterna; 
O Buda prega a verdade para eles, trazendo o amanhecer. 
Permitindo-lhes encontrar a felicidade, livrando-se da angústia: 
Radiância da Benevolência adentra esse portal. 
 
A extensão das Bênçãos do Buda é como aquela do espaço -  
Todas as bênçãos do mundo surgem de lá. 
Tudo o que ele faz não é em vão: 
Essa libertação Guirlanda de (Belas) Flores obtém. 
 
 

Os Portais da Libertação XXII 

 

Além disso, o Espírito da Noite Luz Pura da Virtude Universal en-

controu o portal da libertação da grande coragem e força na bem-

aventurança da meditação tranquila. O Espírito da Noite Observan-

do o Mundo com Olhos Alegres encontrou o portal da libertação 

caracterizado pelas grandes puras virtudes encantadoras. O Espírito 

da Noite Energia Protetora encontrou o portal da libertação apare-
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cendo em todos os lugares do mundo domando seres sencientes. O 

Espírito da Noite Som de um Mar Tranquilo encontrou o portal da 

libertação acumulando um espírito de imensa alegria. O Espírito da 

Noite Manifestação de Esplendor em Todos os Lugares encontrou 

o portal da libertação do som da agradável voz profunda e indepen-

dente. O Espírito da Noite Levando as Árvores a Florirem em Todos 

os Lugares encontrou o portal da libertação de um vasto repositório 

da alegria cheia de luz. O Espírito da Noite Protetor e Nutridor I-

gualitário encontrou o portal da libertação iluminando seres senci-

entes, e fazendo-lhes desenvolver as raízes da benevolência. O Espí-

rito da Noite Alegremente Esportivo encontrou o portal da liberta-

ção da ilimitada compaixão resgatando e protegendo seres sencien-

tes. O Espírito da Noite Todos os Sentidos Sempre Alegres encon-

trou o portal da libertação da manifestação dos magneficentes por-

tais da grande compaixão em todos os lugares. O Espírito da Noite 

Produzindo Pura Recompensa encontrou o portal da libertação 

levando todos os seres sencientes a desejarem ser realizados. 

 

Os Versos de Luz Pura da Virtude Universal 

 

Naquela ocasião, o Espírito da Noite Luz Pura da Virtude Universal, 

imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíritos da Noite, 

e disse em versos: 

Todos vocês devem observar as ações do Buda,  
sua vastidão, serenidade e amplitude como personagem; 
A margem inferior do mar do desejo ele purifica completamente, 
Sua imaculada majestade a iluminar todos os quadrantes. 
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Todos os seres apreciam ver o Buda, 
Mas o encontram somente uma vez em incontáveis eras, 
Compassivamente ciente de tudo, (o Buda) abrange todos os seres. 
Este é o portal da libertação de Observando o Mundo com Olhos 
Alegres. 
 
O Guia salva e protege todos os mundos; 
Todos os seres vêem-no diante deles, 
Capaz de purificar todos os domínios da existência: 
Isto o Guardião do Mundo (Energia Protetora) observa. 
 
No passado, o Buda cultivou um oceano de alegria –  
Vasto, Ilimitado, para além de todas as dimensões; 
Porquanto, aqueles que veem se deleitam. 
Isto é realizado por Som de um Mar Tranquilo. 
 
O reino do Buda é Imensurável –  
Tranquilo, no entanto capaz de pregar (ensinar) através de todos os 
quadrantes, 
Levando à purificação da mente dos seres: 
(Manifestação de) Esplendor em Todos os Lugares, ao ouvir, ale-
gra-se. 
 
Em meio aos seres sencientes que não possuem bênçãos, 
A Matriz de Grandes Bênçãos do Buda Resplandece Majestosamen-
te, 
Mostrando-lhes o caminho da serenidade, além das impurezas do 
mundo: 
Levando as Árvores a Florirem em Todos os Lugares realiza esse 
caminho. 
 
Exibindo grandes poderes místicos em todos os lugares, 
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Domando todos os seres sencientes, 
Ele lhes faz ver várias formas físicas: 
Isto, Protetor e Nutridor (Igualitário) compreende. 
 
No passado, o Buda dedicou cada momento 
A purificar o oceano de meios (habilidosos) e compaixão. 
Para salvar todos os seres de todos os mundos: 
Esta é a libertação de Alegremente Esportivo. 
 
O seres sencientes são ignorantes, sempre confusos –  
Os venenos persistentes de suas mentes devem ser muito temidos. 
O Buda aparece por força da sua piedade: 
Isto o Destruidor de Inimigos Todos os Sentidos Sempre Alegres 
realiza com alegria. 
 
As práticas passadas do Buda foram pelos seres sencientes, 
Para permitir-lhes satisfazerem suas aspirações; 
Em razão disto, Ele desenvolveu características virtuosas. 
Isto é o que Produzindo Pura Recompensa adentra (completamen-

te). 

 

Os Portais da Libertação XXIII 

 
 
Além disso, o Espírito da Direção Residente em Todos os Lugares 
encontrou o portal da libertação do poder da salvação universal. O 
Espírito da Direção Luz Onipresente encontrou o portal da Liberta-
ção realizando a prática de poderes místicos para edificar todos os 
seres sencientes. O Espírito da Direção Matriz de Feixes de Luz 
encontrou o portal da libertação destruindo todas as barreiras da 
escuridão e produzindo grande luz de alegria e felicidade. O Espírito 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

114 

da Direção Viajante em Todos os Lugares Sem Impedimentos en-
controu o portal da libertação aparecendo em todos os lugares sem 
esforço em vão. O Espírito da Direção Encerrando para Sempre a 
Confusão encontrou o portal da libertação revelando Nomes e Epí-
tetos do Buda iguais em número a todos os seres sencientes, produ-
zindo virtudes e méritos. O Espírito da Direção Vagando em Todos 
os Lugares no Espaço Puro encontrou o portal da libertação produ-
zindo continuamente sons extraordinários levando todos que os 
ouvem a sentirem prazer. O Espírito da Direção Estandarte do 
Grande Som da Nuvem encontrou o portal da libertação trazendo 
chuva a todos os lugares, como um Dragão (Naga), levando os seres 
sencientes a se comprazerem. O Espírito da Direção Diadema (To-
pete) e Olhos Imperturbáveis encontrou o portal da libertação do 
poder independente para mostrar as ações de todos os seres senci-
entes sem discriminação. O Espírito da Direção Observador Univer-
sal das Ações dos Mundos encontrou o portal da libertação exami-
nando as várias ações dos seres em todos os domínios da existência. 
O Espírito da Direção Viajante em Todos os Lugares a Ajudar en-
controu o portal da libertação concluindo todos os afazeres e tra-
zendo felicidade a todos os seres sencientes. 
 
 

Os Versos de Residente em Todos os Lugares 

 
Naquela ocasião o Espírito da Direção Residente em Todos os Luga-
res, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíritos da 
Direção e disse em versos: 
 

O Buda aparece livremente no mundo 
Para ensinar todos os seres viventes, 
Mostrando os caminhos para a verdade, tendo-os compreendido e 
penetrado, 
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Colocando-os em uma posição de realização da mais elevada sabe-
doria. 
 
Seus poderes espirituais são tão ilimitados quanto os seres, 
Exibindo várias formas de acordo com seus desejos; 
E todos que veem são libertados do sofrimento: 
Este é o poder da libertação de Luz Onipresente. 
 
O Buda, num oceano de seres aprisionados pela escuridão, 
Manifesta a grande luz da lâmpada da verdade para eles, 
Aquela luz que brilha em todos os lugares, não há como não ver: 
Esta é a libertação de Matriz de Feixes de Luz. 
 
Comandando as várias linguagens de todos os mundos, 
O Buda ensina tal que todos possam compreender, 
E a aflição de seus ouvintes desaparece: 
Esta é a realização de Viajante em Todos os Lugares (Sem Impedi-
mentos). 
 
Com tantos nomes quanto os que há nos mundos, 
Os nomes do Buda emergem em igual número 
Levando os seres a se libertarem da ignorância: 
Esta é a esfera de Encerrando (para Sempre) a Confusão. 
 
Se quaisquer seres sencientes vêm para diante do Buda 
E ouvem o som sublime do Buda, 
Todos se deleitarão grandemente: 
Vagando em Todos os Lugares no Espaço Puro compreende essa 
verdade. 
 
O Buda, em cada simples momento, 
Faz chover em todos os lugares a chuva da verdade, 
Causando o perecer das aflições de todos os seres: 
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Isto é conhecido por Estandarte (do Grande Som) da Nuvem. 
 
Um oceano de ações em todos os mundos 
O Buda igualmente demonstra, 
Levando todos os seres a livrarem-se da ilusão através daquelas 
ações: 
Isto é o que (Diadema e) Olhos Imperturbáveis compreende. 
 
O Estágio da Onisciência não tem limites; 
Todas as várias mentalidades dos seres 
O Buda percebe com completa clareza: 
Este imenso portal Observador (Universal das Ações) dos Mundos 
adentra. 
 
O Buda cultivou várias práticas no passado, 
Percorrendo completamente infinitos caminhos transcendentes, 
Compassivamente ajudando a todos os seres sencientes: 
Esta é a libertação de Viajante em Todos os Lugares (a Ajudar). 
 

Os Portais da Libertação XXIV 

 

Além disso, o Espírito do Espaço Luz Pura Brilhante em Todos os 

Lugares encontrou o portal da libertação ao conhecer as mentalida-

des dos seres sencientes em todos os domínios da existência. O 

Espírito do Espaço Penetrando Profundamente Todos os Lugares 

encontrou o portal da libertação penetrando todos os lugares no 

cosmos da realidade. O Espírito do Espaço Produzindo Ventos Aus-

piciosos encontrou o portal da libertação ao compreender a forma 

física de incontáveis objetos. O Espírito do Espaço Seguramente 

Permanente Além da Obstrução encontrou o portal da libertação 
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capaz de remover todos os obstáculos causados pelas ilusões das 

ações dos seres. O Espírito do Espaço Passos Amplos e Belo Dia-

dema encontrou o portal da libertação observando e contemplando 

o vasto oceano das aplicações práticas. O Espírito do Espaço Cha-

mas Desimpedidas de Luz encontrou o portal da libertação da luz 

da grande compaixão a resgatar todos os seres sencientes do peri-

go. O Espírito do Espaço Poder Conquistador sem Obstruções en-

controu o portal da libertação penetrando o poder de todas as vir-

tudes livres de apegos. O Espírito do Espaço Luz Impecável encon-

trou o portal da libertação capaz de levar as mentes de todos os 

seres a removerem suas máscaras e tornarem-se puras. O Espírito 

do Espaço Sublime Som Profundo e de Longo Alcance encontrou o 

portal da libertação da luz da visão do conhecimento em todos os 

lugares. O Espírito do Espaço Luz Onipresente encontrou o portal 

da libertação manifestando-se em todos os lugares sem mover-se 

de sua própria posição. 

 

Os Versos de Luz Pura Brilhante 

 

Naquela ocasião, o Espírito do Espaço Luz Pura Brilhante em Todos 

os Lugares, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíri-

tos do espaço, e disse os seguintes versos: 

O Vasto Olho do Buda 
É puro e claro como o espaço, 
Vendo todos os seres 
Com completa clareza. 
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A grande luz do Corpo do Buda 
Ilumina as dez direções 
Manifestando-se em todos os lugares 
Penetrando Profundamente Todos os Lugares vê dessa maneira. 
 
O Corpo do Buda é como o espaço. 
Não nascido, ele não se apega a nada. 
Ele é incompreensível e sem uma natureza inerente 
Isto é visto por Produzindo Ventos Auspiciosos. 
 
O Buda, por incontáveis kalpas, 
Tem exposto todos os caminhos sagrados, 
Destruindo barreiras para todos os seres. 
Isto Esfera da Luz Perfeita (Seguramente Permanente Além da 
Obstrução) compreende. 
 
Eu observo as práticas Iluminantes 
Acumuladas pelo Buda no passado, 
Tudo para tornar o mundo em paz. 
(Passos Amplos e) Belo Diadema trabalha nessa esfera. 
 
Os reinos de todos os seres sencientes 
Rodopia (turbilhona) no mar do Nascimento e da Morte. 
O Buda emite a luz que elimina todas as dores. 
Chamas Desimpedidas de Luz pode compreender isto. 
 
Seu tesouro de puras virtudes 
É um campo de bênçãos para o mundo. 
Apropriadamente iluminando com conhecimento. 
Espírito do Poder Conquistador (sem Obstruções) compreende isto. 
 
Os seres sencientes são envoltos pela ignorância, 
vagando por caminhos perigosos. 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

119 

O Buda emana luz para eles. 
Luz Impecável percebe isto. 
 
(Seu) Conhecimento e Sabedoria não têm limites, 
Aparecendo em todas as terras, 
Com a Luz a Iluminar os mundos. 
Sublime Som (Profundo e de Longo Alcance) vê o Buda nisto. 
 
O Buda, para libertar os seres, 
Cultiva práticas em todos os lugares. 
Esta vontade grandiosa 
Manifestação Universal (Luz Onipresente) pode observar. 
 

Os Portais da Libertação XXV 

 

Além disso, o Espírito do Vento Luz Desimpedida encontrou o por-

tal da libertação penetrando todos os ensinamentos do Buda e to-

dos os mundos. O Espírito do Vento Manifestando Ações Corajosas 

em Todos os Lugares encontrou o portal da libertação fazendo ex-

tensivos oferecimentos a todos os Budas emergentes em inumerá-

veis terras. O Espírito do Vento Estandarte da Nuvem Rajada Im-

pressionante encontrou o portal da libertação eliminando as doen-

ças de todos os seres sencientes com um vento fragrante. O Espírito 

do Vento Matrizes de Luz Pura encontrou o portal da libertação 

produzindo raízes de benevolência em todos os seres sencientes e 

fazendo-lhes pulverizar as montanhas de múltiplas barreiras. O Es-

pírito do Vento Poder de Secar a Água encontrou o portal da liber-

tação capaz de derrotar ilimitados exércitos de demônios malicio-

sos. O Espírito do Vento Grande Voz Ecoando em Todos os Lugares 
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encontrou o portal da libertação aniquilando os temores de todos 

os seres sencientes. O Espírito do Vento Diadema do Galho de Ár-

vore Suspenso encontrou o portal da libertação do Oceano do Po-

der da Elucidação, penetrando na característica real de todas as 

coisas. O Espírito do Vento Indo a Todos os Lugares sem Impedi-

mentos encontrou o portal da libertação do tesouro de técnicas 

para harmonizar e civilizar todos os seres sencientes. O Espíirito do 

Vento Várias Mansões encontrou o portal da libertação penetrando 

na calma e serena postura meditativa, e destruindo a escuridão 

extremamente profunda da insensatez (loucura) e ignorância. O 

Espírito do Vento Grande Luz Resplandecente em Todos os Lugares 

encontrou o portal da libertação do poder desimpedido de ir junto 

com todos os seres sencientes. 

 

Os Versos de Luz Desimpedida 

 

Naquela ocasião, o Espírito do Vento Luz Desimpedida, imbuído do 

poder do Buda, contemplou todos os espíritos do vento e disse em 

versos: 

O ensinamentos de todos os Budas são mais profundos, 
Dotados de meios desimpedidos através dos quais tudo podem 
penetrar, 
Aparecendo em todos os mundos, 
Sem sinais (marcas), sem forma, sem imagens. 
 
Observe como o Buda no passado, 
Fez oferecimentos a infinitos Budas num simples instante -  
Tão arrojada prática da iluminação 
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Manifestando (Ações Corajosas) em Todos os Lugares pode com-
preender. 
 
O Buda salva o mundo de maneira inconcebível; 
Nenhum dos seus métodos é usado em vão. 
Todos fazem a ação ser livre de perigos. 
Esta é a libertação de Estandarte da Nuvem (Rajada Impressionan-
te). 
 
O seres não são abençoados, sofrem muitas dores, 
Com Pesados Véus (Máscaras) e densas barreiras sempre a iludí-los. 
O Buda leva-lhes todos a atingirem a libertação. 
Isto é conhecido para (Matrizes de) Luz Pura. 
 
O Vasto Poder Místico do Buda 
Conquistda todos os exércitos de demônios. 
Todos os seus métodos de subjugação 
Poder Saudável (de Secar a Água) é capaz de observar. 
 
O Buda emana um som sutil dos seus poros, 
Que se estende a todos os lugares através do mundo, 
Levando ao fim toda a miséria e medo. 
Isto é compreendido por (Grande Voz) Ecoando em Todos os Luga-
res.  
 
O Buda, em todos os oceanos das terras, 
Sempre prega, ao longo de impensáveis kalpas, 
Esse maravilhoso poder de elucidação do Estado de Buda. 
Diadema do Galho de Árvore (Suspenso) pode compreender. 
 
O conhecimento do Buda adentra todos os caminhos dos meios 
(habilidosos), 
Completamente livres de obstáculos. 
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Seu reino é ilimitado e sem igual. 
Esta é a libertação de Indo a Todos os Lugares (sem Impedimen-
tos). 
 
O Estado de Buda é sem limites - 
Através de Meios Habilidosos ele mostra-o em todos os lugares, 
Ainda que seu corpo esteja tranquilo e não tenha forma. 
Esta é a libertação de Várias Mansões. 
 
O Buda cultivou práticas por oceanos de kalpas, 
E alcançou completamente todos os poderes, 
E pode responder aos seres de acordo com as normas mundanas. 
Esta é a visão de (Grande Luz) Resplandecente em Todos os Luga-
res. 
 
 

Os Portais da Libertação XXVI 

 
Além disso, o Espírito do Fogo Repositório das Chamas da Luz Uni-
versal encontrou o portal da libertação extinguindo a escuridão de 
todos os mundos. O Espírito do Fogo Estandarte da Assembleia 
Universal de Luz encontrou o portal da libertação capaz de por fim 
a todas as ilusões, peregrinações e as dores de aflições irritantes dos 
seres sencientes. O Espírito do Fogo Grande Luz Resplandecente 
em Todos os Lugares encontrou o portal da libertação do tesouro 
da grande compaixão com o poder imutável do enriquecimento. O 
Espírito do Fogo Diadema de Luz Inesgotável encontrou o portal da 
libertação dos Feixes de Luz a Iluminar os ilimitados rincões do es-
paço. O Espírito do Fogo Olhos de Muitas Chamas encontrou o 
portal da libertação de luzes silenciosas e serenas de várias matrizes 
magneficentes. O Espírito do Fogo Palácio das Maravilhas encon-
trou o portal da libertação ao observar os poderes espirituais do 
Buda aparecerem de forma ilimitada. O Espírirto do Fogo Palácios 
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em Todas as Direções Como Montanhas Polares encontrou o portal 
da libertação capaz de extinguir os ardentes tormentos dos seres 
em todos os mundos. O Espírito do Fogo Soberano da Luz Surpre-
endente encontrou o portal da libertação capaz de iluminar livre-
mente todos os seres. O Espírito do Fogo Luz Resplandecente em 
Todas as Direções encontrou o portal da libertação destruindo para 
sempre todos os ignorantes apegados em opiniões. O Espírito do 
Fogo Trovão da Iluminação encontrou o portal da libertação do 
grande rugido de poder para cumprir todos os empreendimentos. 
 
 

Os Versos de Repositório das Chamas da Luz Universal 

 
Naquela ocasião, o Espírito do Fogo Repositório das Chamas da Luz 
Universal, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíri-
tos do Fogo, e disse em versos: 
 
Observe o Poder da Energia dos Budas – 
Ao longo de vastas e inconcebíveis eras. 
Eles têm aparecido no mundo para ajudar os seres sencientes, 
Levando-os a destruírem todas as barreiras da escuridão. 
 
Os seres sencientes em sua insensatez criam várias visões. 
Suas paixões são como torrentes, como fogos ardentes. 
As técnicas do Guia removem todos eles. 
Estandarte da Assembleia Universal de Luz compreende isto. 
 
Bênçãos e Virtudes como o espaço, infindáveis - 
Sem limites, elas sempre podem ser encontradas. 
Este é o imutável poder da compaixão do Buda. 
Luz Resplandecente em Todos os Lugares ao perceber isto concebe 
Grande Alegria. 
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Eu observo as práticas do Buda 
Ao longo de Kalpas, sem limites. 
Assim manifestando poderes espirituais, 
Palácio das Maravilhas compreende isto. 
 
As práticas realizadas ao longo de bilhões de kalpas, inconcebíveis, 
Para os quais ninguém pode encontrar limites, 
O Buda expõe o aspecto real das coisas, causando alegria. 
Isto é percebido por (Diadema de) Luz Inesgotável. 
 
Todas as vastas massas nas dez direções 
Percebem o Buda presente diante delas. 
A luz tranquila claramente iluminando o mundo: 
Isto, (Olhos de Muitas) Chamas Sutis pode compreender. 
 
Sábios aparecem em todos os mundos, 
Sentando em todos os seus palácios, 
Chovendo os ilimitados grandes ensinamentos. 
Esta é a perspectiva de (Palácios em) Todas as Direções (Como 
Montanhas Polares). 
 
A sabedoria dos Budas é mais profunda; 
Livres de todas as formas, eles aparecem no mundo, 
Capazes de esclarecer todas as verdades genuínas. 
(Soberano da) Luz Surpreendente, percebendo isto, alegra-se no 
coração. 
 
A Insensatez das visões é um véu escuro. 
Os seres, iludidos, vagam eternamente. 
Para eles, o Buda abre o portal do ensino sublime. 
Luz Resplandecente em Todas as Direções pode compreender isto. 
 
O Portal dos Votos do Buda é vasto, inconcebível –  
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Seus poderes e meios transcendentais são desenvolvidos e purifica-
dos. 
Todos aparecem no mundo de acordo com os seus votos passados. 
Isto é o que Trovão da Iluminação compreende. 
 
 

Os Portais da Libertação XXVII 

 
Além disso, o Espírito da Água Estandarte da Luz Onipresente al-
cançou o portal da libertação da compaixão a beneficiar igualmente 
todos os seres. O Espírito da Água Nuvem Como o Som da Maré do 
Oceano encontrou o portal da libertação adornado com ilimitadas 
verdades. O Espírito da Água Belo Diadema Envolvente encontrou 
o portal da libertação observando aqueles que poderiam ser ensi-
nados e tratando-lhes com as técnicas apropriadas. O Espírito da 
Água Redemoinho de Habilidades encontrou o portal da libertação 
expondo em todos os lugares o mais profundo domínio dos Budas. 
O Espírito da Água Repositório de Fragrâncias Puras (Imaculadas) 
encontrou o portal da libertação manifestando uma pura e brilhante 
luz em todos os lugares. O Espírito da Água Ponte da Virtude da Luz 
e do Som encontrou o portal da libertação sem marcas ou essência 
do puro reino da verdade. O Espírito da Água Liberdade de Conten-
tamento encontrou o portal da libertação do inesgotável oceano de 
grande compaixão. O Espírito da Água Bom Som da Pura Alegria 
encontrou o portal da libertação sendo uma fonte de grande alegria 
em meio às multidões de seres iluminantes nos lugares da ilumina-
ção. O Espírito da Água Manifestando Surpreendente Luz em To-
dos os Lugares encontrou o portal da libertação aparecendo em 
todos os lugares através de imensamente vasto e desimpedido po-
der da virtude. O Espírito da Água Som Trovejante a Preencher o 
Mar encontrou o portal da libertação observando todos os seres 
sencientes e produzindo infinitas técnicas para harmonizá-los e 
pacificá-los. 
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Os Versos de Estandarte da Luz Onipresente 

 

Naquela ocasião, o Espírito da Água Estandarte da Luz Onipresente, 

imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíritos da Água, 

e disse em versos: 

Os Portais da Compaixão Pura, tantos quantos os átomos (que há) 
em todas as terras, 
Juntos produzem um único e sublime aspecto do Buda. 
Cada um dos outros aspectos é assim também: 
Por essa razão, os espectadores do Buda nunca se cansam. 
 
Quando o Buda cultivou a prática no passado, 
Ele foi visitar todos os Budas, 
Cultivando-se nos vários caminhos, sem descanso: 
Esses métodos Nuvem Como o Som (da Maré do Oceano) penetra. 
 
O Buda, embora em todas as dez direções, 
Ainda permanece imóvel, sem ir ou vir. 
No entanto, ensina os seres apropriadamente levando-lhes a ver: 
Isto é o que Belo Diadema Envolvente conhece. 
 
O reino do Buda é ilimitado, incomensurável -  
Todos os seres sencientes não podem compreendê-lo. 
A pregação de sua voz maravilhosa preenche todas as direções. 
Esta é a técnica de Redemoinho de Habilidades. 
 
A luz do Buda não se extingue, 
Ela preenche o cosmos inconcebivelmente. 
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Ensinando, edificando, libertando os seres: 
Isto (Repositório de) Fragrâncias Puras assiste e vê. 
 
O Buda é puro como o espaço, 
Sem-Marcas, Sem-Forma, Presente em todos os lugares. 
No entanto, leva todos os seres a verem. 
Isto (Ponte da) Virtude da Luz (e do Som) observa bem. 
 
Desde sempre, o Buda praticou a grande compaixão, 
Sua mente tão ampla quanto toda a vida. 
Portanto, ele é como uma nuvem aparecendo no mundo. 
Isto Liberdade de Contentamento conhece. 
 
Todas as terras nas dez direções, 
Vêem o Buda sentado em seu assento 
Tornando-se limpidamente iluminado com grande realização. 
Isto é onde (Bom) Som da Pura Alegria adentra. 
 
A esfera de ação do Buda é livre de impedimentos (obstáculos) -  
Ele vai a todas as terras nas dez direções, 
E em todos os lugares exibe grandes poderes místicos - 
Manifestando Surpreendente Luz (em Todos os Lugares) alcançou 
isto. 
 
Ele cultiva ilimitadas práticas habilidosas 
Iguais aos mundos dos seres sencientes, preenchendo-os todos. 
A ação sutil de seu poder místico nunca cessa: 
Som Trovejante a Preencher o Mar pode penetrar isto. 
 
 

Os Portais da Libertação XXVIII 
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Além disso, o Espírito do Oceano Produzindo Luz Preciosa encon-
trou o portal da libertação concedendo imparcialmente um Oceano 
de Bênçãos a todos os seres. O Espírito do Oceano Estandarte do 
Diamante Inquebrável encontrou o portal da libertação preservan-
do as boas raízes de todos os seres sencientes através de meios 
habilidosos. O Espírito do Oceano Imaculado encontrou o portal da 
libertação capaz de evaporar o oceano de aflições de todos os seres 
sencientes. O Espírito do Oceano Sempre Residente nas Ondas 
encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes 
a afastarem-se dos maus caminhos. O Espírito do Oceano Auspicio-
sa Lua Preciosa encontrou o portal da libertação destruindo a escu-
ridão da grande ignorância em todos os lugares. O Espírito do Oce-
ano Diadema do Dragão Bela Flor encontrou o portal da libertação 
extinguindo os sofrimentos de todos os estados dos seres e confe-
rindo paz e felicidade. O Espírito do Oceano a Sustentar o Aroma 
da Luz em Todos os Lugares encontrou o portal da libertação purifi-
cando todos os seres sencientes de sua natureza teimosa e ignoran-
te. O Espírito do Oceano Preciosa Chama de Luz da Flor encontrou 
o portal da libertação produzindo a vontade da iluminação, que é a 
fonte de toda a nobreza. O Espírito do Oceano Diadema do Belo 
Diamante encontrou o portal da libertação do oceano de virtudes 
do pensamento inabalável. O Espírito do Oceano Trovejar (Ribom-
bar) da Maré encontrou o portal da libertação entrando em absor-
ção no cosmos da realidade de todos os lugares. 
 
 

Os Versos de Produzindo Luz Preciosa 

 
Naquela ocasião, o Espírito do Oceano Produzindo Luz Preciosa, 
imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos do ocea-
no e disse em versos: 
 
Ao longo de um oceano de inconcebivelmente Vastas Eras 
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Ele fez oferecimentos a todos os Budas, 
Distribuindo os méritos a todos os seres viventes -  
Este é o porquê de sua dignidade estar para além das comparações. 
 
Aparecendo em todos os mundos, 
E conhecendo as capacidades e desejos de todos os seres, 
O Buda expõe-lhes o oceano de verdades: 
Isto é alegremente realizado por Estandarte (do Diamante) Inque-
brável. 
 
Todos os seres sencientes são envoltos em aflições, 
Vagando em todas as condições, sujeitos a todas as misérias -  
Para eles, Ele revela o Estado de Buda. 
Palácio (Imaculado) de Todas as Águas adentra esse portal. 
 
O Buda, em impensáveis oceanos de eras, 
Cultivou todas as práticas infinitamente, 
Cortando para sempre a malha (rede) da confusão dos seres: 
Lua Preciosa (Sempre Residente nas Ondas) pode claramente pe-
netrar isto. 
 
O Buda vê os seres sempre com medo, 
Rodopiando no oceano do nascimento e da morte. 
Ele mostra-lhes o inexcedível caminho do Buda. 
Diadema do Dragão Bela Flor, compreendendo isto, alegra-se. 
 
O reino dos Budas não pode ser concebido -  
É igual ao cosmos e ao espaço -  
Ele pode desfazer a malha de ilusões dos seres 
Isto, (Espírito do Oceano a) Sustentar o Aroma da Luz (em Todos os 
Lugares) é capaz de expor. 
 
O olho do Buda é puro e inconcebível. 
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Exaustivamente vendo todas as coisas, 
Ele aponta para todos caminhos excelentes. 
Isto, (Preciosa Chama de) Luz da Flor compreende. 
 
O exército de demônios, imenso, incontável, 
Ele destrói no espaço de um instante. 
Sua mente imperturbável, imperscrutável: 
Esta é a técnica de Diadema do (Belo) Diamante. 
 
Falando (Emitindo) um Som Maravilhoso nas Dez Direções, 
Aquele som interpenetra todo o universo -  
Tal é o estado de meditação do Buda. 
Este é o reino de Trovejar da Maré. 
 
 

Os Portais da Libertação XXIX 

 

Além disso, o Espírito do Rio Produzindo Correntezas Rápidas em 

Todos os Lugares encontrou o portal da libertação fazendo cair 

ilimitadas chuvas da verdade em todos os lugares. O Espírito do Rio 

Purificando Universalmente Nascentes e Córregos encontrou o 

portal da libertação aparecendo diante dos serese sencientes e li-

bertando-lhes das aflições para sempre. O Espírito do Rio Olho Puro 

Sem Poeira encontrou o portal da libertação através da compaixão 

e técnicas apropriadas a lavar a poeira das ilusões de todos os seres 

sencientes. O Espírito do Rio Trovejando em Todos os Lugares en-

controu o portal da libertação produzindo constantemente sons 

benéficos a todos os seres sencientes. O Espírito do Rio Resgatando 

Seres Sencientes em Todos os Lugares encontrou o portal da liber-

tação sendo sempre benevolente e gentil para com todos os seres 
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sencientes. O Espírito do Rio Luz Fria e Pura encontrou o portal da 

libertação mostrando todas as raízes puras e frias da benevolência. 

O Espírito do Rio Causando Alegria Universal encontrou o portal da 

libertação cultivando completa generosidade, levando todos os 

seres sencientes a desistirem da mesquinhez e do apego para sem-

pre. O Espírito do Rio Estandarte Supremo da Virtude Extensiva 

encontrou o portal da libertação sendo um Campo de Bênçãos ale-

grando a todos. O Espírito do Rio Luz Resplandecente em Todos os 

Mundos encontrou o portal da libertação levando todos os seres 

impuros a purificarem-se, e todos aqueles envenenados pela ira 

tornarem-se alegres. O Espírito do Rio Luz das Virtudes Oceânicas 

encontrou o portal da libertação capaz de levar todos os seres sen-

cientes a adentrarem o oceano da libertação e sempre experimen-

tarem a completa felicidade. 

 

Os Versos de Produzindo Correntezas Rápidas em Todos os 

Lugares 

 

Naquela ocasião, o Espírito do Rio Produzindo Correntezas Rápidas 

em Todos os Lugares, imbuído do poder do Buda, contemplou to-

dos os espíritos do rio e disse em versos: 

Desde os primórdios, o Buda, em prol de todos os seres, 
Cultivou ilimitadas práticas de um oceano de verdades; 
Como resfrescante chuva amenizando o calor ardente, 
Ele extinguiu o calor das aflições dos seres. 
 
O Buda, em incontáveis eras passadas, 
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Purificou o mundo com aluz dos seus votos, 
Conquistando a maturidade para alcançar a iluminação: 
Essa é a realização de Purificando Universalmente (Nascentes e 
Córregos). 
 
Com compaixão e métodos tão numerosos quanto os seres, 
Ele aparece diante de todos, sempre a guiar, 
Removendo a poeira das aflições: 
Olho Puro (Sem Poeira), vendo isto, alegra-se profundamente. 
 
O Buda pronuncia um som maravilhoso, levando todos a ouvirem –  
Os seres sencientes, encantados, têm seus corações cheios de ale-
gria, 
Levando-lhes a lavar inumeráveis dores: 
Essa é a libertação de Trovejando em Todos os Lugares. 
 
O Buda cultivou a prática da iluminação  
para ajudar os seres sencientes por inumerávei eras –  
Portanto, sua luz preenche o mundo. 
O Espírito Resgatando Seres Sencientes (em Todos os Lugares), ao 
relembrar está feliz. 
 
O Buda cultivou práticas em prol dos seres, 
Fazendo-lhes amadurecer por vários meios, 
Purificando o oceano de bênçãos, removendo as dores. 
Luz Fria e Pura, vendo isto, alegra-se no coração. 
 
O Portal da generosisdade é inesgotável, 
Beneficiando todos os seres sencientes, 
E fazendo com que testemunhas não tenham apego: 
Essa é a iluminação de (Causando) Alegria Universal. 
 
O Buda cultivou os genuínos métodos da iluminação, 
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Desenvolvendo um ilimitado oceano de virtudes, 
Causando alegria em todas as testemunhas. 
Isto Estandarte Supremo (da Virtude Extensiva) realiza felizmente. 
 
Ele limpa as impurezas dos seres, 
E é igualmente compassivo mesmo com os vícios, 
Adquirindo a radiância a preencher todo o espaço. 
Luz Resplandecente em Todos os Mundos vê e alegra-se. 
 
O Buda é o campo de bênçãos, um oceano de virtudes, 
Capaz de levar todos a abandonarem o mal 
E completarem a grande iluminação. 
Essa é a libertação de Luz das Virtudes Oceânicas. 
 
 

Os Portais da Libertação XXX 

 
Além disso, o Espírito da Colheita Suave e Excelente Sabor encon-
trou o portal da libertação concedendo um rico sabor a todos os 
seres sencientes, levando-lhes a desenvolver um Corpo de Buda. O 
Espírito da Colheita Luz Pura da Estação das Flores encontrou o 
portal da libertação capaz de levar todos os seres sencientes a expe-
rimentarem grande alegria e felicidade. O Espírito da Colheita Co-
ragem, Força Física e Saúde encontrou o portal da libertação purifi-
cando todos os reinos através de todos os ensinamentos. O Espírito 
da Colheita Vitalidade Crescente encontrou o portal da libertação 
vendo os ilimitados poderes místicos compassivamente usados pelo 
Buda edificando manifestações. O Espírito da Colheita Produzindo 
Raízes e Frutos em Todos os Lugares encontrou o portal da liberta-
ção revelando o campo de bênçãos do Buda em todos os lugares e 
fazendo com que as sementes plantadas não se estragassem. O 
Espírito da Colheita Diadema Circular Maravilhosamente Adorna-
do encontrou o portal da libertação fazendo com que as flores dos 
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seres sencientes desabrochassem em todos os lugares. O Espírito 
da Colheita Umedecendo Flores Puras encontrou o portal da liber-
tação salvando compassivamente os seres sencientes e levando-lhes 
a aumentar as bênçãos e virtudes. O Espírito da Colheita Desenvol-
vendo Fragrância Maravilhosa encontrou o portal da libertação 
demonstrando extensivamente todos os métodos da prática da 
iluminação. O Espírito da Colheita Querido por Todos que o Vêem 
encontrou o portal da libertação capaz de levar todos os seres sen-
cientes no universo a abandonarem maldades como preguiça e an-
siedade, e tornarem-se puros em todas as maneiras. O Espírito da 
Colheita Luz Pura encontrou o portal da libertação observando as 
boas raízes de todos os seres sencientes, expondo a verdade para 
eles da maneira apropriada, trazendo alegria e satisfação às massas. 
 
 
 

Os Versos de Suave e Excelente Sabor 

 

Naquela ocasião, o Espírito da Colheita Suave e Excelente Sabor, 

imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíritos da Co-

lheita e disse: 

O Oceano de Inesgotáveis Virtudes do Buda 
Manifesta uma luz que ilumina o mundo: 
Salvando e protegendo todos os seres sencientes, 
Ele lhes confere a paz, a todos, sem exceção. 
 
As virtudes do Buda são ilimitadas -  
Nenhum ser as ouve em vão - 
Ele torna-lhes livres do sofrimento e sempre felizes. 
Isto é o que (Luz Pura da) Estação das Flores penetra. 
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Os poderes do Buda são todos completos -  
Sua matriz de virtudes aparece no mundo 
E todos os seres sencientes são harmonizados. 
Este fato Poder da Coragem(, Força Física e Saúde) pode testemu-
nhar. 
 
O Buda cultivou um oceano de compaixão, 
O coração sempre tão amplo quanto o mundo inteiro. 
Portanto, seus poderes espirituais são ilimitados. 
Vitalidade Crescente pode ver isto. 
 
O Buda sempre aparece em todo o mundo, 
Nenhum de seus métodos é empregado em vão, 
Limpando sempre as ilusões e tormentos dos seres. 
Esta é a libertação de Produzindo Raízes e Frutos (em Todos os 
Lugares). 
 
O Buda é o grande oceano de conhecimento no mundo, 
Emitindo uma luz pura que alcança todos os lugares, 
De onde nasce toda a grande fé e resolução. 
Assim Diadema Circular (Maravilhosamente Adornado) pode pene-
trar claramente. 
 
O Buda, observando o mundo, concebe amável compaixão, 
Aparecendo no sentido de ajudar os seres sencientes, 
Mostrando-lhes o caminho supremo da paz e alegria. 
Esta é a libertação de (Umedecendo) Flores Puras. 
 
As práticas puras cultivadas pelo Buda 
São completamente expostas sob a árvore da iluminação, 
Assim edificando todos em todos os quadrantes. 
Isto, (Desenvolvendo) Fragrância Maravilhosa pode ouvir. 
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O Buda, em todos os mundos, 
Faz da tristeza liberdade, criando grande alegria. 
Todos os potenciais e aspirações são purificadas. 
O espírito Querido (por Todos que o Vêem) compreende isto. 
 
O Buda aparece no mundo, 
Observa a inclinação de todos os seres, 
E amadurece-lhes através de vários meios. 
Esta é a libertação de Luz Pura. 
 
 

Os Portais da Libertação XXXI 

 
Além disso, o Espírito das Ervas Auspicioso encontrou o portal da 
libertação observando as mentalidades de todos os seres sencientes  
e esforçando-se para unificá-las. O Espírito das Ervas Floresta de 
Sândalo encontrou o portal da libertação abraçando todos os seres 
sencientes com luz e fazendo com que aqueles que o vêem não 
desperdicem a experiência. O Espírito das Ervas Luz Pura encontrou 
o portal da libertação capaz de aniquilar as aflições de todos os 
seres sencientes através de técnicas puras. O Espírito das Ervas 
Renome Universal encontrou o portal da libertação capaz de 
aumentar o ilimitado oceano de boas raízes através de uma grande 
reputação. O Espírito das Ervas Poros Radiantes encontrou o portal 
da libertação apressandos-se a todos os lugares de doenças com o 
estandarte da grande compaixão. O Espírito das Ervas Purificador 
Destruindo a Escuridão encontrou o portal da libertação capaz de 
curar todos os seres sencientes cegos e clarear os seus olhos da 
sabedoria. O Espírito das Ervas Vociferador encontrou o portal da 
libertação capaz de expor as técnicas verbais do Buda, explicando os 
diferentes significados de todas as coisas. O Espírito das Ervas 
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Estandarte da Luz Ofuscando o Sol encontrou o portal da libertação 
capaz de ser o orientador de todos os seres sencientes, fazendo 
com que todos que o vêem produzam raízes de benevolência. O 
Espírito das Ervas Vendo em Todas as Direções encontrou o portal 
da libertação da mina (fonte) da pura compaixão capaz de fazer os 
seres darem origem à fé e decidam, através das técnicas 
apropriadas. O Espírito das Ervas Emanando Majestosa Luz em 
Todos os Lugares encontrou o portal da libertação levando os seres 
a lembrarem-se do Buda, eliminando assim as suas doenças. 
 
 

Os Versos de Auspicioso 

 
Naquela ocasião, o Espírito das Ervas Auspicioso, imbuído do poder 
do Buda, contemplou todos os espíritos das ervas e disse: 
 
A sabedoria do Buda é inconcebível -  
Ele conhece os pensamentos de todos os seres sencientes, 
E, através do poder de várias técnicas, 
Destrói suas ilusões e infinitas dores. 
 
As habilidades do Grande Herói não podem ser medidas, 
Nada do que ele faz jamais é em vão, 
Para desaparecer infalivelmente com o sofrimento dos seres. 
Floresta de Sândalo pode compreender isto. 
 
Observe os ensinamentos do Buda assim. 
Ele praticou por inumeráveis kalpas, 
E não se apega a nada. 
Esta é a penetração de Luz Pura. 
 
O Buda é difícil de encontrar em milhões de eras. 
Se alguém puder vê-lo ou ouvir o seu nome, 
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Infalivelmente obterá benefícios. 
Esta é a compreensão de Renome Universal. 
 
Cada um dos poros do cabelo do Buda, 
Emite luz aniquilando a aflição, 
Levando ao fim as aflições mundanas. 
Esta é a penetração de Poros Radiantes. 
 
Todos os seres sencientes são cegados pela ignorância, 
Com uma infinita variedade de misérias das ações ilusórias -  
O Buda limpa tudo e abre a radiância da sabedoria. 
Isto (Purificador) Destruindo a Escuridão pode ver. 
 
Um som do Buda não tem limitação ou medida -  
Ele pode abrir o oceano de todos os ensinamentos, 
Tal que todos que os ouvem possam compreender. 
Esta é a libertação de Grande Som (Vociferador). 
 
Veja como a sabedoria do Buda é inconcebível -  
Aparecendo em todos os reinos, ele salva os seres lá, 
Capaz de fazer aqueles que o vêem seguirem seus ensinamentos. 
Isto (Estandarte da Luz) Ofuscando o Sol compreende. 
 
O oceano dos meios habilidosos do Buda 
É produzido para ajudar o mundo, 
Escancarando o caminho correto para mostrar aos seres. 
Isto Vendo em Todas as Direções pode compreender. 
 
O Buda emite grande luz em toda a parte, 
Iluminando tudo nas dez direções, 
Causando um crescimento das virtudes conforme o Buda é relem-
brado. 
Esta é a libertação de (Emanando) Majestosa Luz. 
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Os Portais da Libertação XXXII 

 

Além disso, o Espírito da Floresta Espalhando Flores como Nuvens 

encontrou o portal da libertação do repositório do vasto e ilimitado 

oceano da sabedoria. O Espírito da Floresta Tronco Excelente de 

Manifestação da Luz encontrou o portal da libertação da grande 

cultivação e purificação universal. O Espírito da Floresta Ramos 

Producentes Emitindo Luz Radiante encontrou o portal da liberta-

ção aumentando o crescimento de toda a sorte de brotos (reben-

tos) de pura fé. O Espírito da Floresta Auspiciosas Folhas Puras 

encontrou o portal da libertação adornando-se com todas as Puras 

Virtudes. O Espírito da Floresta Tesouro da Chama Abanada encon-

trou o portal da libertação da sabedoria universal sempre a con-

templar todo o cosmos. O Espírito da Floresta Puras Matrizes de 

Luz encontrou o portal da libertação ao conhecer o oceano das ati-

vidades e produção de todos os seres sencientes, e espalhando nu-

vens de ensinamentos. O Espírito da Floresta Trovão Agradável 

encontrou o portal da libertação suportando todos os sons desagra-

dáveis e produzindo sons puros. O Espírito da Floresta Luz e Fra-

grância Interpenetrantes encontrou o portal da libertação mos-

trando o vasto reino das práticas cultivadas e dominadas no passa-

do. O Espírito da Floresta Luz Sutil a Brilhar Distante encontrou o 

portal da libertação beneficiando o mundo através de todas as qua-

lidades virtuosas. O Espírito da Floresta Flores e Frutos Saboreando 

a Luz encontrou o portal da libertação capaz de levar todos a verem 
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o aparecimento do Buda no mundo, para sempre relembrarem com 

respeito, nunca esquecerem e adornarem a fonte de virtudes.  

 

Os Versos de Espalhando Flores como Nuvens 

 

Naquela ocasião, o Espírito da Floresta Espalhando Flores como 

Nuvens, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíritos 

da Floresta e disse: 

No passado, o Buda cultivou as práticas da iluminação; 
Sua virtude e sabedoria são extremamente completas, 
Ele tem todos os poderes completamente sob comando. 
Emitindo grande luz, ele aparece no mundo. 
 
Os aspectos de sua compaixão são tão infinitos quanto os seres. 
O Buda purificou-os todos nas eras passadas, 
E portanto é capaz de trazer ajuda ao mundo. 
Esta é a compreensão de Tronco Excelente (de Manifestação da 
Luz). 
 
Uma vez que os seres sencientes vejam o Buda, 
Ele lhes mergulhará no oceano da fé, 
Mostrando a todos o caminho da iluminação. 
Esta é a libertação de Ramos Producentes (Emitindo Luz Radiante). 
 
As virtudes acumuladas em um único poro, 
Não podem ser todas ditas num oceano de eras. 
As técnicas do Buda são inconcebíveis. 
(Auspiciosas) Folhas Puras pode compreender este ensinamento. 
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Recordo-me que o Buda no passado, 
Fez oferecimentos a um infinito número de Budas, 
Com seu conhecimento tornando-se cada vez mais claro. 
Isto é o que Tesouro da Chama (Abanada) compreende. 
 
O oceano das ações de todos os seres sencientes, 
O Buda conhece num instante de pensamento, 
Tão vasto conhecimento sem obstáculos. 
Belos Adornos (Puras Matrizes de Luz) pode começar a perceber. 
 
Sempre entoando o sereno e sublime som do Buda, 
(Ele) produz incomparável alegria em todos os lugares, 
Levando todos a despertarem de acordo com a sua compreensão e 
inclinação. 
Este é o princípio da prática de Trovão Agradável. 
 
O Buda demonstra grandes poderes místicos, 
Através de todas as dez direções, 
Tornando visíveis todas as suas ações passadas. 
Isto é onde Luz e Fragrância Interpenetrantes penetra. 
 
Os seres sencientes são desonestos e não praticam virtudes, 
Perdidos e Iludidos eles afundam e flutuam no nascimento e na 
morte. 
Para eles, Ele (o Buda) abre claramente os caminhos da sabedoria. 
Isto é visto por Luz Sutil (a Brilhar Distante). 
 
O Buda, em prol dos seres bloqueados pelos hábitos, 
Aparece no mundo depois de milhões de eras, 
Levando-lhes a verem-no sempre, pelo resto dos tempos. 
Isto é observado por (Flores e Frutos) Saboreando a Luz. 
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Os Portais da Libertação XXXIII 

 

Além disso, o Espírito da Montanha Precioso Pico Desabrochando 

Flores encontrou o portal da libertação penetrando a luz da absor-

ção em grande quiessência. O Espírito da Montanha Diadema da 

Floresta de Flores encontrou o portal da libertação cultivando e 

colecionando boas raízes da bondade e desenvolvendo um inconce-

bível número de seres até a maturidade. O Espírito da Montanha 

Estandarte Elevado Brilhando em Todos os Lugares encontrou o 

portal da libertação examinando as inclinações de todos os seres 

sencientes e purificando seus sentidos. O Espírito da Montanha 

Diadema da Jóia Imaculada encontrou o portal da libertação de 

ilimitadas eras de esforços diligentes sem tornar-se cansado ou ne-

gligente. O Espírito da Montanha Luz a Iluminar Todas as Direções 

encontrou o portal da libertação despertando todos com luzes de 

infinitas qualidades. O Espírito da Montanha Luz de Grande Poder 

encontrou o portal da libertação da capacidade do autodesenvolvi-

mento e levando os seres sencientes a desistirem do comportamen-

to ilusório. O Espírito da Montanha Luz Supreendente Conquistan-

do a Todos encontrou o portal da libertação removendo todas as 

dores de forma que nenhuma restasse. O Espírito da Montanha 

Esfera de Luz de Intensidade Sutil encontrou o portal da libertação 

espalhando a luz dos ensinamentos, mostrando as virtudes de todos 

os Budas. O Espírito da Montanha Olho Universal a Ver Claramente 

encontrou o portal da libertação levando todos os seres sencientes 

a fazerem suas raízes de benevolência crescerem mesmo em so-

nhos. O Espírito da Montanha Olho Adamantino do Mistério en-
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controu o portal da libertação trazendo o grande oceano de signifi-

cados. 

 

Os Versos de Precioso Pico Desabrochando Flores 

 

Naquela ocasião, o Espírito da Montanha (Precioso Pico) Desabro-

chando Flores por toda a terra, imbuíso do poder do Buda, contem-

plou as multidões de espíritos da montanha, e disse em versos: 

Tendo cultivado excelentes práticas sem limites, 
Agora Ele atingiu poderes místicos igualmente ilimitados. 
Seus portais dos ensinamentos são amplamente abertos, numero-
sos como os átomos, 
Levando todos os seres sencientes a compreenderem profunda-
mente e alegrarem-se. 
 
Seu corpo, adornado de muitas formas, é onipresente, 
As luzes dos seus poros são todas puras. 
Com técnicas compassivas ele ensina todos. 
Diadema da Floresta de Flores compreende isto. 
 
O Corpo do Buda aparece em todos os lugares – é ilimitado, 
Preenchendo todos os mundos nas dez direções, 
Todas as faculdades puras, uma alegria para todos os espectadores. 
Essa verdade Estandarte Elevado (Brilhando em Todos os Lugares) 
pode compreender. 
 
Praticando diligentemente ao longo de kalpas sem esmorecer, 
Não afetado pelas coisas do mundo, como o espaço vazio, 
Através de vários meios Ele edifica os seres: 
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Diadema da Jóia (Imaculada) compreende isto. 
 
Os seres sencientes cegamente adentram caminhos perigosos; 
Perdoando-lhes, o Buda emite uma luz brilhante, 
Levando todos os seres a despertarem assim: 
Luz a Iluminar Todas as Direções, compreendendo isto, alegra-se. 
 
Cultivando extensivamente práticas em todos os estados do ser, 
Ele fez oferecimentos a inumeráveis Budas, 
Levando os seres que viram a fazerem grandes votos: 
Isto (Luz de) Grande Poder pode penetrar claramente. 
 
Vendo os sofrimentos dos seres na transmigração, 
Sempre envoltos por barreiras de ações, 
Ele extingue tudo com a luz da sabedoria. 
Esta é a libertação de (Luz Supreendente) Conquistando a Todos. 
 
Cada um dos seus poros emite um som sutil, 
Louvando os Budas de acordo com as mentalidades dos seres, 
Interpenetrando todos os quadrantes por incontáveis eras. 
Este é o portal pelo qual Esfera de Luz (de Intensidade Sutil) entrou. 
 
O Buda aparece através das dez direções, 
Expondo a verdade sutil através de vários meios, 
Com um oceano de práticas que respeitam a todos os seres: 
Isto é o que (Olho Universal a) Ver Claramente tem compreendido. 
 
Os portais dos ensinamentos são ilimitados como o oceano, 
Ele os expõe com uma voz que faz todos compreenderem, 
Pregando sempre sem nunca cessar. 
Investigando essa técnica está Olho Adamantino (do Mistério). 
 
 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

145 

Os Portais da Libertação XXXIV 

 

Além disso, o Espírito da Terra Flor Pura da Virtude Universal en-

controu o portal da libertação observando constantemente todos os 

seres sencientes com uma atitude de benevolência e compaixão. O 

Espírito da Terra Adorno das Bênçãos Estáveis encontrou o portal 

da libertação manifestando o poder das bênçãos e virtudes de todos 

os seres sencientes. O Espírito da Terra Árvore Adornada com Belas 

Flores encontrou o portal da libertação penetrando todas as coisas 

e produzindo adornos para todos os campos do Buda. O Espírito da 

Terra Distribuidor Universal de Tesouros encontrou o portal da 

libertação cultivando e produzindo vários estados de meditação e 

levando os seres sencientes a libertarem-se das obstruções das im-

purezas. O Espírito da Terra Olho Puro a Observar a Estação encon-

trou o portal da libertação levando todos os seres sencientes ao 

desporto com felicidade. O Espírito da Terra Belos Olhos Dourados 

encontrou o portal da libertação manifestando todos os corpos 

puros e harmonizando os seres sencientes. O Espírito da Terra Ca-

belo Fragrante encontrou o portal da libertação do grande poder 

abrangendo o oceano de virtudes de todos os Budas. O Espírito da 

Terra Agradável Som Silencioso encontrou o portal da libertação 

mantendo o oceano dos sons da fala de todos os seres sencientes. O 

Espírito da Terra Diadema Encaracolado de Belas Flores encontrou 

o portal da libertação da natureza imaculada interpenetrante em 

todos os campos do Buda. O Espírito da Terra Sustentador Indes-

trutível encontrou o portal da libertação revelando tudo que está 

contido nos ciclos dos ensinamentos de todos os Budas.  
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Os Versos de Flor Pura da Virtude Universal 

 

Naquela ocasião, o Espírito da Terra Flor Pura da Virtude Universal, 

imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos da terra, 

e disse: 

Dos portais da compaixão abertos pelo Buda 
Em cada momento no passado, não se pode falar tudo. 
Ele cultivou cada prática incessantemente, 
Por isso Ele tem um corpo indestrutível. 
 
O Repositório de Bênçãos de Todos os Seres Sencientes em todos os 
tempos, 
Bem como os seres iluminantes, 
Todos aparecem nos Poros do Buda: 
Adorno das Bênçãos (Estáveis), vendo isto, alegra-se. 
 
Seu vasto estado de serena absorção 
É não-nascido, imperecível, nem vem ou vai; 
No entanto, ele purifica as terras para mostrar seres sencientes. 
Esta é a libertação de Árvore Adornada com Belas Flores. 
 
O Buda cultivou várias práticas 
Para levar os seres sencientes a dissolverem todas as barreiras; 
Distribuidor Universal de Tesouros 
Vê esta libertação e alegra-se. 
 
A esfera do Buda é ilimitada -  
Ele aparece a cada momento através do mundo: 
Olho Puro a Observar a Estação, 
Ao ver o domínio de ação do Buda, está feliz. 
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Sua sublime voz é ilimitada e inconcebível -  
Ele destrói as aflições de todos os seres sencientes: 
Belos Olhos Dourados pode alcançar isto, 
Vendo as ilimitadas e supremas virtudes do Buda. 
 
Ele aparece disfarçado em todos os tipos de formas, 
Através de todo o universo: 
Cabelo Fragrante (a Emitir Luz) sempre vê o Buda, 
Assim ensinando todos os seres sencientes. 
 
Sua sublime voz expande-se para todos os lugares, 
Explicando para os seres por infinitas eras. 
Espírito da Terra Agradável Som (Silencioso) compreende isto e, 
Ouvindo-a do Buda, está reverentemente alegre. 
 
Os poros do Buda emitem nuvens de chamas fragrantes, 
Preenchendo o mundo de acordo com as mentalidades dos seres: 
Todos que veem isto alcançam a maturidade. 
Isto é o que (Diadema) Encaracolado de Belas Flores observa. 
 
Estável e Inquebrável como o Diamante, 
Mais inabalável do que a Montanha Polar, 
O corpo do Buda encontra-se no mundo dessa maneira. 
Sustentador Indestrutível, capaz de vê-lo, alegra-se. 

 

Os Portais da Libertação XXXV 

 

Além disso, o Espírito da Cidade Radiância do Pico Precioso encon-

trou o portal da libertação beneficiando os seres sencientes através 

de meios apropriados. O Espírito da Cidade Palácio Magnificamen-
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te Adornado encontrou o portal da libertação conhecendo as facul-

dades dos seres sencientes e ensinando e amadurecendo-lhes. O 

Espírito da Cidade Tesouro da Pura Alegria encontrou o portal da 

libertação sempre levando alegremente todos os seres sencientes a 

receberem várias bênçãos. O Espírito da Cidade Pureza Sem Sofri-

mento encontrou o portal da libertação da fonte (mina) da grande 

compaixão a salvar aqueles com medo. O Espírito da Cidade Olhos 

da Flor da Chama da Lâmpada encontrou o portal da libertação da 

grande sabedoria e conhecimento universalmente límpidos. O Espí-

rito da Cidade Estandarte da Chama Claramente Exposta encon-

trou o portal da libertação aparecendo em todos os lugares com 

meios apropriados. O Espírito da Cidade Luz da Virtude encontrou o 

portal da libertação observando todos os seres sencientes e levan-

do-lhes a cultivar o vasto oceano de virtudes. O Espírito da Cidade 

Corpo de Pura Luz encontrou o portal da libertação despertando 

todos os seres sencientes da escuridão da ignorância. O Espírito da 

Cidade Olhos de Luz de Uma Montanha de Tesouros encontrou o 

portal da libertação capaz de pulverizar as montanhas de obstru-

ções a bloquearem os seres sencientes, através de uma grande luz. 

 

Os Versos de Radiância do Pico Precioso 

 

Naquela ocasião, o  Espírito da Cidade Radiância do Pico Precioso, 

imbuído do poder do Buda, contemplou as multidões de Espíritos da 

Cidade e disse em versos: 

O Guia é tão inconcebível, 
Com luz iluminando as Dez Direções: 
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Todos os seres sencientes veem o Buda diante deles, 
Ensinando e desenvolvendo incontáveis números (de seres). 
 
As faculdades dos seres sencientes são diferentes; 
O Buda conhece-lhes todas. 
O Espírito Palácio Magnificamente Adornado 
Adentra esse portal de ensinamento com alegria. 
 
O Buda cultivou práticas por ilimitadas eras, 
Mantendo os ensinamentos dos Budas das eras passadas, 
Com sua mente sempre aceitando-os felizmente: 
Tesouro da (Pura) Alegria percorre essa via. 
 
O Buda no passado foi sempre capaz de remover 
Os temores de todos os seres sencientes, 
E sempre exercitar a gentileza e compaixão para com eles: 
Espírito (Pureza) Sem Sofrimento compreende com alegria. 

O conhecimento do Buda é vasto e ilimitado; 
Assim como o espaço, ele não pode ser medido. 
Olhos da Flor (da Chama da Lâmpada), realizando isto, satisfaz-se: 
Ele pode estudar a inefável sabedoria do Buda. 
 
As formas físicas do Buda são iguais às dos seres sencientes -  
Ele faz-lhes vê-lo de acordo com as suas inclinações; 
Estandarte da Chama Claramente Exposta compreende isto em seu 
coração, 
E pratica essa técnica produzindo alegria. 
 
O Buda cultivou um oceano de miríades de bênçãos - 
Puro, Vasto, sem qualquer limite: 
Estandarte da Luz da Virtude, tomando esta abordagem, 
Contempla, compreende, e está feliz em pensamento. 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

150 

 
Os seres sencientes vagueiam através dos vários estados da existên-
cia; 
Como pessoas nascidas cegas, afinal todos eles não podem ver. 
O Buda aparece no mundo para ajudá-los: 
(Corpo de) Pura Luz adentra este portal. 
 
Os poderes do Buda são ilimitados, 
Como nuvens encobrindo todo o mundo; 
Ele aparece até em sonhos para ensinar: 
Isto é o que Estandarte Fragrante percebe. 
 
O seres sencientes são tolos e ignorantes, como se fossem cegos e 
surdos, 
Eles são envoltos por todos os tipos de véus de obstrução; 
A luz do Buda penetra-lhes, fazendo-lhes abrir: 
Essa é a forma de entrada de (Olhos de Luz de Uma) Montanha de 
Tesouros. 
 

Os Portais da Libertação XXXVI 

 

Além disso, o Espírito do Santuário Estandarte de Puros Adornos 

encontrou o portal da libertação do poder do compromisso de pro-

duzir vastos adornos a serem oferecidos ao Buda. O Espírito do 

Santuário Tesouro da Montanha Polar encontrou o portal da liber-

tação aparecendo diante de todos os seres sencientes realizando a 

prática da grande iluminação. O Espírito do Santuário Sinal do Tro-

vão encontrou o portal da libertação levando todos os seres senci-

entes a verem o Buda em sonhos ensinando-lhes de acordo com as 

suas mentalidades e de acordo com suas inclinações. O Espírito do 
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Santuário Olhos Maravilhosos a Derramar Flores encontrou o por-

tal da libertação capaz de chover todos os adornos preciosos que 

são difíceis de entregar. O Espírito do Santuário Forma de Chamas 

Puras encontrou o portal da libertação capaz de manifestar santuá-

rios maravilhosamente adornados, ensinar muitos seres e fazê-los 

desenvolver a maturidade. O Espírito do Santuário Diadema da 

Guirlanda Luminosa encontrou o portal da libertação ensinando a 

verdade de acordo com as faculdades dos seres, levando-lhes a 

desenvolver a consciência correta (o correto despertar). O Espírito 

do Santuário a Derramar Matrizes (Fileiras) de Jóias encontrou o 

portal da libertação capaz de chover torrencialmente em todos os 

lugares Ilimitadas Verdades Jubilosas. O Espírito do Santuário Olho 

Fragrante Corajoso encontrou o portal da libertação louvando ex-

tensivamente as virtudes dos Budas. O Espírito do Santuário Nu-

vem do Diamente Colorido encontrou o portal da libertação fazen-

do aparecer fileiras de árvores de ilimitadas cores e formas. O Espí-

rito do Santuário Luz do Lótus encontrou o portal da libertação 

ficando quieto e imóvel sob a árvore da iluminação e ainda estar 

presente em todos os lugares. O Espírito do Santuário Radiância da 

Luz Inefável encontrou o portal da libertação demonstrando os 

vários poderes de um Buda.  

 

Os Versos de Estandarte de Puros Adornos 

 

Naquela ocasião, o Espírito do Santuário Estandarte de Puros 

Adornos, imbuído do poder do Buda, contemplou todos os espíritos 

do santuário e disse: 
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Eu recordo o Buda em tempos passados, 
As práticas que ele realizou por incontáveis kalpas, 
Fazendo oferecimentos a todos os Budas que apareceram. 
Assim, ele possui virtudes tão vastas quanto o espaço. 
 
O Buda praticou ilimitada generosidade, 
Em infinitas terras, tão numerosas quanto todos os átomos. 
Pensando em bem-servir o Buda, 
O coração de Luz Polar (Tesouro da Montanha Polar) se alegra. 
 
As formas físicas do Buda são ilimitadas; 
Sua transformação interpenetra todas as terras, 
Sempre aparecendo, mesmo em sonhos: 
Estandarte do Trovão (Sinal do Trovão), ao ver isto, alegra-se. 
 
Ele praticou a renúncia por incontáveis eras, 
Capaz de doar olhos, tão difíceis de dar, suficientes para preencher 
um oceano -  
Esta prática de renúncia foi em prol de todos os seres: 
Isto, Olhos Maravilhosos (a Derramar Flores) compreende feliz-
mente. 
 
Ilimitadas formas, como nuvens fulgurantes de jóias, 
Aparece em santuários por todo o mundo: 
O espírito Forma de Chamas Puras alegra-se 
Ao ver o poder místico do Buda. 
 
O oceano de atividades dos seres sencientes é sem limite; 
O Buda preenche-o com a chuva da verdade, 
Removendo a dúvida e a confusão de acordo com o potencial. 
Guirlanda (Luminosa) de Flores, realizando isto, está satisfeito. 
 
Os diferentes significados de inumeráveis ensinamentos, 
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São mergulhados por sua eloquencia oceânica: 
O espírito a Derramar Adornos Precisos (Matrizes de Jóias) 
Está sempre com isso em mente. 
 
Em indizíveis muitas terras 
Ele louvou os Budas em todas as linguagens 
E, portanto, tem grande fama e virtude: 
Olho (Fragrante) Corajoso pode manter isso em mente. 
 
Infinitas árvores de várias formas 
Aparecem sob a Árvore Rei da Iluminação: 
Nuvem do Diamente Colorido percebe isso, 
e sempre observa (vigia) a árvore com prazer. 
 
Limites nas dez direções não podem ser encontrados, 
Do mesmo modo o conhecimento do Buda no lugar da Iluminação: 
O Puro Pensamento de Fé de Luz do Lótus 
Penetra essa libertação e alegra-se profundamente. 
 
Tudo neste local da iluminação produz um som extraordinário, 
exaltando os puros e inconcebíveis poderes do Buda, 
bem como as práticas causais realizadas: 
Isto pode ser ouvido por Luz Inefável. 
 
 

Os Portais da Libertação XXXVII 

 
Além disso, o Espírito do Passo Seguinte Símbolo Precioso 

encontrou o portal da libertação chovendo jóias por toda a parte, 

produzindo alegria abundante. O Espírito do Passo Seguinte Luz de 

Lótus encontrou o portal da libertação mostrando o Buda sentado 

sobre um Trono de Lótus de luzes de todas as cores, deleitando 
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aqueles que o veem. O Espírito do Passo Seguinte Diadema da Flor 

Suprema encontrou o portal da libertação criando santuários e 

assembleias de todos os Budas em cada momento do pensamento. 

O Espírito do Passo Seguinte Incorporando Todas as Belas Visões 

encontrou o portal da libertação pacificando e harmonizando 

incontáveis seres sencientes em cada passo. O Espírito do Passo 

Seguinte Estandarte da Requintada Gema da Estrela encontrou o 

portal da libertação em cada momento do pensamento produzindo 

várias Teias de Luz como Lótus, e fazendo cair uma chuva de jóias 

produzindo sons maravilhosos. O Espírito do Passo Seguinte 

Proferindo Alegremente Sons Sublimes encontrou o portal da 

libertação produzindo ilimitados oceanos de alegria. O Espírito do 

Passo Seguinte Luz da Árvore de Sândalo encontrou o portal da 

libertação despertando as assembleias em todos os lugares da 

iluminação com uma Briza Fragrante. O Espírito do Passo Seguinte 

Emanando Luz de Lótus encontrou o portal da libertação entoando 

o som sutil da verdade de cada poro. O Espírito do Passo Seguinte 

Período de Luz Sutil encontrou o portal da libertação produzindo do 

corpo teias de várias luzes a iluminar todos os lugares. O Espírito do 

Passo Seguinte Coleção de Finas Flores encontrou o portal da 

libertação iluminando todos os seres e levando-os a desenvolver 

oceanos de virtudes. 

 

Os Versos de Símbolo Precioso 
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Naquela ocasião, o Espírito do Passo Seguinte Símbolo Precioso, 

imbuído do poder do Buda, contemplou todos os Espíritos do Passo 

Seguinte em assembleia, e disse em versos: 

O Buda praticou por inumeráveis kalpas, 
Fazendo oferecimentos a todos os Budas, 
Sua mente sempre alegre, não se cansava, 
Sua alegria é profunda e vasta como o oceano. 
 
Seus poderes espirituais, ativos em cada momento, são 
imensuráveis -  
Ele produz Lótus de várias fragrâncias, 
Com Budas sentados nelas, viajando por todos os lugares: 
Luz de Lótus assiste a tudo. 
 
O ensinamento dos Budas é assim: 
As vastas assembleias preenchem todas as direções. 
Eles mostram poderes místicos que não podem ser avaliados: 
Isto (Diadema da) Flor Suprema percebe claramente. 
 
Em todos os lugares nas dez direções, 
Com  cada passo que ele dá, 
Ele pode desenvolver todos os seres: 
Isto (Incorporando Todas as) Belas Visões compreende. 
 
Ele manifesta corpos tão numerosos quanto os seres; 
Cada um daqueles corpos preenche o universo, 
Todos derramando luz pura e exibindo jóias: 
Essa libertação Estandarte da (Requintada Gema da) Estrela 
penetrou. 
 
O reino do Buda não tem limites. 
Ele derrama a chuva da verdade, preenchendo tudo -  
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Vendo o Buda, as multidões regozijam: 
Isto é o que é visto por (Proferindo Alegremente) Sons Sublimes. 
 
A voz do Buda é como o espaço em extensão -  
Todos os sons e vozes estão contidos ali; 
Ele conduz (doma) os seres sencientes, estendendo-se a todos: 
Isto (Luz da Árvore de) Sândalo pode ouvir. 
 
Seus poros emitem mágicos sons, 
Exaltando os nomes dos Budas de todos os tempos; 
Todos que ouvem esses sons se deleitam: 
Assim que (Emanando) Luz de Lótus vê. 
 
As distintas aparências do Buda são inconcebíveis -  
Suas formas físicas são como o oceano, 
Levando a todos verem-no de acordo com a mentalidade: 
Isto é o que (Período de) Luz Sutil apreende. 
 
Exibindo grandes poderes místicos em todos os lugares, 
Ele ilumina todos os seres: 
(Coleção de) Finas Flores, vendo essa verdade, 
Alegra-se no coração. 
 

Os Portais da Libertação XXXVIII 

 

Além disso, o Espírito de Corpo Múltiplo Reino da Pura Alegria 

encontrou o portal da libertação relembrando o oceano de votos 

dos Budas pretéritos. O Espírito de Corpo Múltiplo Luz a Iluminar 

Todas as Direções encontrou o portal da libertação da luz 

resplandecente em todos os lugares sobre ilimitados mundos. O 

Espírito de Corpo Múltiplo Conquistador do Som Oceânico 
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encontrou o portal da libertação de um grande som a despertar 

todos os seres e levando-lhes a tornarem-se felizes e 

harmoniosamente tranquilos. O Espírito de Corpo Múltiplo 

Diadema Adornado com Flores Puras encontrou o portal da 

libertação de um Espaço de Corpo Etéreo, onipresente. O Espírito 

de Corpo Múltiplo Posturas Dignas encontrou o portal da libertação 

mostrando a todos os seres sencientes o reino dos Budas. O Espírito 

de Corpo Múltiplo Matriz de Luz Suprema encontrou o portal da 

libertação levando todos os famintos seres sencientes a serem 

fisicamente saudáveis e fortes. O Espírito de Corpo Múltiplo 

Nuvens Fragrantes de Pura Luz encontrou o portal da libertação 

limpando as aflições impuras de todos os seres sencientes. O 

Espírito de Corpo Múltiplo Guardião Sustentador encontrou o por-

tal da libertação derrubando todas as ações ignorantes, tolas e 

maníacas dos seres sencientes. O Espírito de Corpo Múltiplo Pastor 

Onipresente encontrou o portal da libertação manifestando 

adornos nos Palácios de todos os líderes do mundo. O Espírito de 

Corpo Múltiplo Luz Imutável encontrou o portal da libertação 

abraçando todos os seres sencientes e levando-lhes a produzir 

raízes puras de benevolência. 

 

Os Versos de Reino da Pura Alegria 

 

Naquela ocasião, o Espírito de Corpo Múltiplo Reino da Pura 

Alegria, empoderado pelo Buda, contemplou todos os espíritos de 

corpo múltiplo, e disse: 

Relembro, há incontáveis kalpas atrás, 
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Um Buda, (chamado) Luz Sublime apareceu no mundo; 
Este mundo, honrado pela presença daquele Buda, 
Fez votos para atingir a iluminação e servir todos os Budas. 
 
O corpo do Buda emite grande luz, 
Que preenche todo o cosmos; 
Quando os seres encontram-no, suas mentes são subjugadas: 
Isto é visto por Luz a Iluminar Todas as Direções. 
 
A voz do Buda faz todos os países tremerem. 
Cada onda sonora 
Desperta todos os seres sem exceção: 
Conquistador (do Som Oceânico), ao ouvir, alegra-se no coração. 
 
O Corpo do Buda é puro, sempre aquietado, 
Manifestando todas as formas, mas sem qualquer sinal, 
Residindo desta forma em todos os lugares do mundo, 
Essa é a percepção de (Diadema Adornado com) Flores Puras. 
 
O Guia é assim inconcebível, 
Levando todos a verem de acordo com suas mentes - 
Às vezes sentado, ou caminhando, ou parado: 
Infinitas Posturas Dignas compreende isto. 
 
Um Buda é difícil de encontrar mesmo em milhões de kalpas -  
Ele aparece no mundo para ajudar espontaneamente, 
Levando os seres a libertarem-se das dores do desamparo: 
Aqui é onde Matriz de Luz Suprema penetra. 
 
Cada dente do Buda 
Emite nuvens de luz resplandecente, como de uma lâmpada 
fragrante, 
Destruindo as ilusões de todos os seres sencientes: 
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Nuvens Fragrantes (de Pura Luz) vê dessa maneira. 
 
Os apêgos e ilusões dos seres são múltiplas barreiras -  
Eles seguem demônios em seus caminhos, sempre envolvidos em 
rotinas; 
O Buda mostra-lhes o caminho da libertação: 
Guardião Sustentador pode compreender isto. 
 
Eu vejo o poder independente do Buda, 
Sua luz preenchendo o Universo; 
Nos palácios reais ele edifica os seres. 
Este é o reino de Pastor Onipresente. 
 
Os seres são iludidos, repletos de misérias -  
O Buda está em seu meio, sempre salvando, 
Fazendo as ilusões se desvanecerem, e a alegria abundar: 
Isto é o que é visto por Luz Imutável. 
 
 

Os Portais da Libertação XXXIX 

 
Além disso, o Espírito Rastro de Meteoro Semideus da Forma Ma-
ravilhosa encontrou o portal da libertação vendo o Buda manifestar 
um corpo de infinitas formas físicas. O Espírito Rastro de Meteoro 
Estandarte da Rapidez do Sol encontrou o portal da libertação de 
cada cabelo do Corpo do Buda irradiando nuvens de vários raios de 
luz, como o sol. O Espírito Rastro de Meteoro Luz das Flores da 
Montanha Polar encontrou o portal da libertação dos grandes po-
deres místicos manifestando inumeráveis corpos. O Espírito Rastro 
de Meteoro Som Puro das Nuvens encontrou o portal da libertação 
dos infinitos sons correspondentes a todas as espécies. O Espírito 
Rastro de Meteoro Grande Deus Armado encontrou o portal da 
libertação aparecendo como líder em todos os mundos e desper-
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tando os seres sencientes. O Espírito Rastro de Meteoro Luz Deli-
ciosa encontrou o portal da libertação revelando todos os diferen-
tes aspectos dos ensinamentos do Buda. O Espírito Rastro de Me-
teoro Som do Trovão e Grandes Árvores encontrou o portal da 
libertação trazendo juntos todos os Espíritos das Árvores com Or-
namentos Encantadores. O Espírito Rastro de Meteoro Luz do Rei 
Leão encontrou o portal da libertação cumprindo e compreendendo 
claramente a vasta matriz de bênçãos do Buda. O Espírito Rastro de 
Meteoro Olho Auspicioso de Chamas Intensas encontrou o portal 
da libertação observando os pensamentos dos seres sencientes nos 
caminhos perigosos e manifestando um corpo magnificamente a-
dornado para eles. O Espírito Rastro de Meteoro Diadema do Te-
souro de Lótus encontrou o portal da libertação espalhando em 
todos os lugares o Diadema do Tesouro, adornando todos os seres. 
 
 

Os Versos de Semideus da Forma Maravilhosa 

 
Naquela ocasião, o Espírito Rastro de Meteoro Semideus da Forma 
Maravilhosa, empoderado pelo Buda, disse em versos: 
 
Observem o Rei da Verdade -  
O ensinamento do Rei da Verdade é assim. 
Suas formas físicas não têm limites, 
Manifestando-se através do mundo. 
 
Cada um dos cabelos do Buda 
É um inconcebível ato de luz, 
Como a clara esfera do sol 
Iluminando todas as terras. 
 
Os poderes espirituais do Buda 
Interpenetram todo o cosmos -  
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Na presença de todos os seres sencientes, 
Ele manifesta infinitos corpos. 
 
O som do ensinamento do Buda 
É ouvido em todos os quadrantes; 
De acordo com o tipo de ser, 
Ele satisfaz todas as suas mentes. 
 
As multidões veem o Honrado Sábio 
No palácio do mundo, 
Para benefício de todos os (seres) viventes, 
Expondo o Grande Ensinamento. 
 
No vórtice do Oceano da Verdade, 
Com todos os tipos de diferentes doutrinas, 
Várias técnicas apropriadas, 
Ele ensina incessantemente. 
 
Aquelas ilimitadas grandes técnicas 
Respondem a todas as terras; 
Aqueles que encontram a Luz do Buda, 
Todos veem o Corpo do Buda. 
 
Tendo servido a todos os Budas, 
Tantos quanto os átomos em bilhões de terras, 
Sua virtude é tão vasta quanto o espaço, 
Vista por todos. 
 
Seu poder místico é imparcial, 
Aparecendo em todas as terras; 
Enquanto sentado em repouso no Lugar Sublime da Iluminação, 
Ele aparece diante de todos os seres sencientes. 
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Nuvens resplandecentes iluminando todos, 
Com várias esferas de luz, 
Expandem-se através do Universo, 
Mostrando onde o Buda age. 
 
 

Os Portais da Libertação XL 

 

Além disso, o Ser Iluminante Universalmente Bom adentrou o oce-

ano das técnicas e inconcebíveis portais da libertação, e adentrou o 

oceano das virtudes do Buda. Isto quer dizer que houve um portal 

da libertação chamado Purificando Todas as Terras Búdicas, pacifi-

cando os seres sencientes e levando todos a tornarem-se finalmen-

te emancipados. Houve um portal da libertação chamado Indo para 

Todos os Reinos das Virtudes Completas cultivadas por todos os 

Budas. Houve um portal da libertação chamado o Grande Oceano 

dos Votos definindo os estágios de todos os seres iluminantes. Hou-

ve um portal da libertação chamado em Todos os Lugares Manifes-

tando Infinitos Corpos, tão numerosos quanto os átomos no cos-

mos. Houve um portal da libertação chamado Explicando um Incon-

cebível Número de Diferentes Nomes através de todas as terras. 

Houve um portal da libertação chamado Demonstrando Todos os 

Ilimitados Domínios dos Poderes Psíquicos dos Seres Iluminantes 

em todos os átomos. Houve um portal da libertação chamado Mos-

trando os Eventos de Formação e Desintegração das Eras do pas-

sado, presente e futuro no espaço de um instante. Houve um portal 

da libertação chamado Mostrando os Oceanos de Faculdades de 

Todos os Seres Iluminantes, cada um adentrando suas próprias 

esferas. Houve um portal da libertação chamado Habilidade de 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

163 

Fazer Vários Corpos Aparecerem Através de Poderes Místicos por 

todo o ilimitado cosmos. Houve um portal da libertação chamado 

Mostrando os Processos das Práticas de Todos os Seres Iluminan-

tes, penetrando as grandes técnicas do conhecimento universal. 

 

Os Versos de Universalmente Bom 

 

Naquela ocasião, o Ser Iluminante Universalmente Bom, através de 

sua própria virtude, e também recebendo o poder espiritual do 

Buda, tendo contemplado o oceano de todas as assembleias, disse 

esses versos: 

Os imensos e vastos campos adornados pelo Buda 
São iguais em número a todos os átomos; 
Crianças puras do Buda preenchem-os todos, 
Chovendo o inconcebível, o mais sublime ensinamento. 
 
Assim como vemos o Buda sentado nessa assembleia, 
Assim ele também está em cada átomo; 
O corpo do Buda nem vem ou vai, 
E claramente aparece em todas as terras que há. 
 
Demonstrando as Práticas Cultivadas pelos seres iluminantes, 
As várias técnicas de inumeráveis abordagens de seus estágios, 
Expondo assim a verdade inconcebível, 
Ele leva as Crianças do Buda a entrarem no reino da realidade. 
 
Produzindo Budas Fantasmas (Ilusórios) numerosos como os 
átomos, 
Correspondendo às inclinações mentais de todos os seres, 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

164 

As portas convenientes no Infinitamente Vasto e profundo reino da 
verdade, 
Tudo ele expõe. 
 
Os nomes dos Budas são iguais aos mundos, 
Preenchendo todas as terras nas dez direções; 
Nenhum de seus métodos é empregado em vão: 
Ele doma os seres sencientes e purifica-os todos. 
 
O Buda, em cada átomo, 
Demonstra infinitos grandes poderes místicos -  
Sentado em cada lugar da iluminação, 
Ele fala das obras iluminantes dos Budas pretéritos. 
 
Todos os imensos kalpas do passado, presente e futuro, 
O Buda revela em cada instante -  
Todos os eventos de sua formação e desintegração 
Seu inconcebível conhecimento compreende. 
 
A congregação das Crianças do Buda é infinitamente vasta; 
Mas embora eles tentem juntos sondar o Estado de Buda, 
O ensinamento do Buda não tem limites -  
Para conhecê-los todos completamente é muito difícil. 
 
O Buda é como o espaço, sem discriminações, 
Igual ao cosmos real, sem lugar de descanso, 
Manifestações de Fantasmas Circulam em Todos os Lugares, 
Todos sentados nos lugares da iluminação atingindo o verdadeiro 
despertar. 
 
O Buda ensina amplamente, com voz maravilhosa -  
Todos os estágios da iluminação são completamente esclarecidos. 
Aparecendo diante de cada ser senciente, 
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Ele concede a todos a verdade igualitária do Buda. 
 

Os Portais da Libertação XLI 

 
Além disso, o Ser Iluminante Luz Sublime da Pura Virtude, o Gran-
de Herói Espiritual, encontrou o portal da libertação indo a todas as 
assembleias dos seres iluminantes nas dez direções e adornando os 
lugares da iluminação. O Ser Iluminante Luz da Lâmpada Suprema 
da Virtude Universal encontrou o portal da libertação mostrando 
em um instante infinitas entradas para obtenção do verdadeiro 
despertar, ensinando e desenvolvendo inconcebíveis mundos de 
seres sencientes. O Ser  Iluminante Estandarte do Leão da Luz Uni-
versal encontrou o portal da libertação cultivando os adornos de 
bênçãos e virtudes dos seres iluminantes, produzindo todas as Ter-
ras Búdicas. O Ser Iluminante Luz Sutil das Chamas do Tesouro 
Universal encontrou o portal da libertação observando os domínios 
dos poderes místicos do Buda, sem confusão. O Ser Iluminante Es-
tandarte dos Oceanos de Qualidades dos Sons Universais encon-
trou o portal da libertação mostrando os adornos de todos os cam-
pos do Buda em uma congregação num lugar da iluminação. O Ser 
Iluminante Luz da Sabedoria Universal a Iluminar o Reino do Esta-
do de Buda encontrou o portal da libertação seguindo o Buda a 
investigar a mais profunda e enormemente vasta matriz do Cosmos. 
O Ser Iluminante Luz da Inesgotável Virtude da Pureza Universal 
encontrou o portal da libertação penetrando todas as atividades 
mundanas e produzindo as ilimitadas práticas dos seres iluminantes. 
O Ser Iluminante Luz Suprema Universal encontrou o portal da 
libertação capaz de manifestar as esferas de todos os Budas dentro 
do domínio da amorfia da verdade. 
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Os Versos de Luz Sublime da Pura Virtude 

 
Naquela ocasião, o Ser Iluminante Luz Sublime da Pura Virtude, o 
Herói Espiritual, empoderado pelo Buda, contemplou o oceano de 
portais da libertação de todos os seres iluminantes, e disse em ver-
sos: 
 
Todas as terras que há nas dez direções 
São completamente embelezadas e purificadas num instante, 
Pela Voz Sublime girando a roda da verdade 
Em todo o mundo, sem igual. 
 
O reino do Buda não tem limites -  
Num instante o Cosmos é preenchido; 
Em cada átomo ele estabelece um lugar da iluminação, 
Comprovando a iluminação criando exibições místicas. 
 
O Buda cultivou práticas no passado, 
O qual se estende através de incontáveis kalpas, 
Adornando todos os Campos Búdicos, 
Aparecendo sem obstáculos, como o espaço. 
 
Os poderes espirituais do Buda são ilimitados, 
Preenchendo o ilimitado alcance de todos os tempos -  
Mesmo que se passasse incontáveis eras observando, 
Nunca se fatigaria ou cansaria. 
 
Observe os domínios do poder místico do Buda -  
Todas as terras em todos os quadrantes estão belamente puras: 
Ele aparece ali, em cada uma 
Instantaneamente transformando-se, em infinitas formas. 
 
Se voce observa o Buda por incontáveis eras 
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Voce não vai apreender nem mesmo a extensão do seu Cabelo -  
Os ilimitados portais das Técnicas do Buda 
Iluminam inconcebivelmente muitos campos. 
 
O Buda, em eras passadas no mundo 
Serviu um oceano infinito de Budas; 
Portanto, todos os seres são como Correntezas (de um Rio) 
Vindo fazer oferecimentos ao Honrado pelo Mundo. 
 
O Buda aparece em todos os lugares, 
Em infinitas terras em cada átomo. 
Os reinos neles todos são infinitos também; 
Em todos ele permanece por eras sem fim. 
 
O Buda de Outrora, para o benefício de todos os seres, 
Cultivou um oceano de compaixão sem limites, 
Entrando no (ciclo do) Nascimento e Morte junto com todos os 
seres, 
Ensinando as multidões, tornando-lhes Puros. 
 
O Buda reside na Matriz do Cosmos da Real Amorfia,  
livre de todas as manchas (máculas). 
Quando os seres observam os vários Corpos do Buda, 
Todos os seus problemas e dores então se dissolvem. 
 
 

Os Portais da Libertação XLII 

 

Além disso, o Ser Iluminante Grande Brilho da Lua Refletida no 

Oceano, o Grande Herói Espiritual, encontrou o portal da libertação 

produzindo os meios de transcedência pertinentes a cada estágio da 
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iluminação, edificando assim os seres sencientes e purificando todas 

as terras Búdicas. O Ser Iluminante Tesouro Imaculado de Luz dos 

Oceanos de Sons Como Nuvens encontrou o portal da libertação 

em cada instante da consciência, entrando nas várias distinções de 

todos os reinos objetivos. O Ser Iluminante Diadema Nascido da 

Sabedoria encontrou o portal da libertação revelando grandes pu-

ras virtudes a todos os seres sencientes quando eles chegam ao 

lugar da iluminação. O Ser Iluminante Diadema do Lótus Corajoso 

encontrou o portal da libertação revelando todos os Ensinamentos 

do Buda aos seres sencientes de acordo com suas infinitas faculda-

des e compreensões. O Ser Iluminante Estandarte do Sol das Nu-

vens do Conhecimento Universal encontrou o portal da libertação 

desenvolvendo o conhecimento do Estado de Buda sempre perma-

nente. O Ser Iluminante Grandemente Perseverante com Coragem 

Indestrutível encontrou o portal da libertação do poder de penetrar 

todos os ilimitados símbolos dos Ensinamentos. O Ser Iluminante 

Estandarte da Luz das Chamas Fragrantes encontrou o portal da 

libertação mostrando como todos os Budas presentes primeiro co-

meçam a prática iluminante, e seguem adiante até a sua consuma-

ção final do Corpo do Conhecimento e Sabedoria. O Ser Iluminante 

Som Belo e Profundo da Grande Virtude Iluminada encontrou o 

portal da libertação residindo Pacificamente no oceano de todos os 

grandes votos de Vairocana, o iluminador. O Ser Iluminante Nasci-

do da Sabedoria com a Luz da Grande Virtude encontrou o portal 

da libertação revelando o mais profundo reino do Buda, que inter-

penetra (permeia) o cosmos. 
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Os Versos de Grande Brilho da Lua Refletida no Oceano 

 

Naquela ocasião, o Ser Iluminante Grande Brilho da Lua Refletida 

no Oceano, empoderado pelo Buda, contemplou o oceano de ma-

trizes de todas as multidões de seres iluminantes, e disse em versos: 

Os meios transcendentais e os estágios da iluminação, 
Vastos, inconcebíveis, todos foram completados (cumpridos): 
Infinitos seres sencientes subjugados e harmonizados, 
Todas as Terras Búdicas purificadas. 
 
Conforme o Buda ensina nos mundos dos seres, 
Todas as terras nas dez direções são preenchidas: 
Em um instante de pensamento ele gira a roda da verdade 
Acomodando-a a todos os estados do pensamento. 
 
O Buda, através de incontáveis e vastos kalpas, 
Apareceu em todos os lugares diante dos seres sencientes; 
De acordo com a sua cultivação passada, 
Ele mostra seu reino de ação purificado. 
 
Eu vejo todos os lugares em todas as direções, 
E vejo Budas mostrando Poderes Místicos, 
Todos sentados em santuários realizando a iluminação, 
Circundados por Multidões de Ouvintes. 
 
A imensa radiância do Corpo-Realidade do Buda 
Pode aparecer no mundo através de Meios Expedientes, 
De acordo com as inclinações das mentes de todos os seres, 
Chovendo os ensinamentos para atender às suas faculdades. 
 
O corpo imparcial, sem marcas, da verdadeira Talidade, 
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O Puro Corpo-Realidade da Luz Imaculada, 
Com conhecimento de calma, com inumeráveis corpos, 
Ele prega a verdade, adaptando-a a todos. 
 
Os poderes do Rei da Verdade são todos Puros 
Seu conhecimento e Sabedoria como o espaço, ilimitado; 
Ele revela tudo sem qualquer dissimulação, 
Levando todos os seres a tornarem-se iluminados. 
 
De acordo com o que o Buda cultivou 
Até sua perfeição de todo o conhecimento, 
Agora ele irradia luz através do cosmos, 
Mostrando tudo que há nele. 
 
O Buda demonstra poderes místicos através de seu voto original, 
Iluminando tudo nas dez direções; 
O que o Buda praticou outrora, 
Tudo é exposto nessas redes de luz. 
 
Não há fim dos mundos em todas as direções. 
Sem igual, sem limites, cada um distinto. 
O Poder sem Impedimentos do Buda emite uma grande luz 
Revelando claramente tudo naquelas terras. 
 
 

Os Portais da Libertação XLIII (O Trono de Leão do Buda) 

 
 
Naquela ocasião, o Trono de Leão do Buda, sua plataforma redonda 
de requintadas flores de muitas joias, sua base, degraus, portas, e 
todos os seus embelezamentos, cada um produziu tantos grandes 
seres iluminantes quanto os átomos que há numa Terra Búdica. 
Seus nomes eram Sabedoria Oceânica, Rei Soberano dos Poderes 
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Ocultos; Trovão Tremendo Tudo; Diadema de Luz de Muitos Te-
souros; Inteligência Ousada do Filho do Conhecimento; Selo do 
Conhecimento Feito de Tesouros de Inconcebíveis Qualidades; 
Diadema do Lótus de Cem Olhos; Esferas de Luz de Chamas Doura-
das; Som Universal do Cosmos; Nuvem de Som da Lua Pura; Estan-
darte de Luz da Coragem Benevolente. Havia os líderes, e havia 
tantos deles quanto os átomos que há em muitas Terras Búdicas. 
 
Ao mesmo tempo em que apareceram, cada um desses seres ilumi-
nantes produziu nuvens de vários oferecimentos: Por exemplo, nu-
vens de flores de todas as joias, nuvens de todas as fragrâncias sutis 
da Floração do Lótus, nuvens de esferas de luzes preciosas, nuvens 
de chamas fragrantes de ilimitados reinos, nuvens de joias como 
esferas de luz do tesouro do sol, nuvens de todos os sons musicais 
agradáveis, nuvens de chamas de luz de todas as lâmpadas precio-
sas, com ilimitadas cores e formas, nuvens de ramos, flores e frutos 
de árvores de muitas joias, nuvens de joias régias com inesgotável e 
pura radiância, nuvens de todas as mais finas gemas decorativas; 
havia tantas nuvens de vários oferecimentos quanto os átomos que 
há num Mundo Búdico. Cada um desses seres iluminantes produziu 
tais nuvens de oferecimentos incessantemente, chovendo nas as-
sembleias oceânicas em todos os assentos da iluminação. 
 
Tendo manifestado essas nuvens, eles circundaram o Buda pelo 
lado direito, circundando-o incontáveis centenas de milhares de 
vezes. De qualquer direção que eles vieram, ali, não longe do Buda, 
eles produziram magicamente inumeráveis Tronos de Leão de Lótus 
de vários tesouros, e cada um sentou-se neles com as pernas cruza-
das. 
 
As esferas de ações desses seres iluminantes eram puras e vastas 
como o oceano. Eles haviam alcançado o estado da universalidade 
da iluminação do conhecimento e sabedoria. Seguindo os Budas, 
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eles eram desobstruídos em suas ações. Eles eram capazes de pene-
trar o oceano de todos os princípios de discernimento e elucidação, 
e tinham dominado o ensino de inconcebível libertação. Eles residi-
am no estado de total imparcialidade dos Budas. Eles já haviam 
dominado todas as técnicas de fórmulas de concentração, e eram 
capazes de reter o oceano de todos os ensinamentos. Eles residiam 
no estado de conhecimento equânime do passado, presente e futu-
ro. Eles haviam atingido a imensa alegria da fé profunda. Seus ilimi-
tados repositórios de bênçãos eram os mais puros. Eles observavam 
todos os lugares no espaço através do cosmos. Eles diligentemente 
fizeram oferecimentos a todos os Budas que apareceram em qual-
quer terra em todos os mundos. 
 
 

Os Versos de Sabedoria Oceânica 

 
 
Naquela ocasião, o ser iluminante Sabedoria Oceânica, Rei Sobera-
no dos Poderes Ocultos, o grande herói espiritual, empoderado pelo 
Buda, contemplou os oceanos de multidões na cena da iluminação, 
e disse em versos: 
 
O Buda sabe o que todos os Budas realizaram -  
Desimpedido como o espaço, ele ilumina tudo, 
Sua luz interpenetra incontáveis terras em todos os lugares. 
Ele senta-se em meio às multidões de anfitriões magnificamente 
puro. 
 
As virtudes do Buda não podem ser medidas; 
Elas preenchem todo o cosmos em cada uma das direções. 
Sentado sob cada árvore da iluminação, 
Todos os Grandes Poderes se reúnem como nuvens. 
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O Buda possui tais poderes espirituais, 
Manifestando infinitas formas de uma só vez. 
A esfera do Buda está para além dos limites -  
Os individuos a vêem de acordo com a sua libertação. 
 
O Buda passou oceanos de kalpas 
Trabalhando em todos os reinos dos seres, 
Ensinando criaturas através de vários meios, 
Levando-lhes a aceitar e praticar as vias da iluminação. 
 
Vairochana, repleto de magníficos requintes, 
Senta-se sobre um Trono de Leão de Lótus. 
Todas as multidões reunidas são Puras; 
Silenciosamente todos olham fixamente em respeito. 
 
O Assento de Tesouros irradia luz, 
Emitindo ilimitadas nuvens de chamas fragrantes; 
Incontáveis Guirlandas de Flores se dispõem ao redor. 
Sobre tal assento senta-se o Buda. 
 
Vários adornos decoram suas gloriosas fachadas, 
Constantemente emitindo Nuvens Luminosas de Chamas Fragran-
tes, 
Imensamente vastas, resplandecentes, iluminando tudo. 
O Sábio senta-se sobre ornamentos supremos. 
 
Belas Janelas de várias joias, 
Envoltas com Lótus de Requintadas Gemas,  
Sempre produzindo Sons Sublimes a deleitar todos os ouvintes, 
Nelas senta-se o Buda, mais Radiante de todos. 
 
Uma joia crescente apoia o assento em forma de meia-lua; 
Seu pedestal é de Diamante, sua cor de um brilho resplandecente; 
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Seres Iluminantes constantemente circundam-no. 
O Buda é o mais radiante entre eles. 
 
Suas várias exibições místicas preenchem as dez direções. 
Expondo os votos de longo alcance do Iluminado. 
Todas as imagens refletidas aparecem nele; 
É sobre tal assento que o Buda calmamente senta-se. 
 
 

Os Versos de Trovão Tremendo Tudo 

 
Naquela ocasião, o grande ser iluminante Trovão Tremendo Tudo, 
empoderado pelo Buda, contemplou todas as multidões em assem-
bleia, e disse: 
 
O Buda acumulou práticas da iluminação, 
Fazendo oferecimentos a infinitos Budas em todos os lugares. 
Sustentado pelo poder do Iluminado, 
Ninguém não o vê em seu assento. 
 
Joias de chamas fragrantes, satisfazendo todos os desejos, 
Incrustam o Trono de Leão de Lótus do Buda; 
Vários adornos, tudo aparecendo como reflexos, 
São claramente vistos por todas as multidões de anfitriões. 
 
O trono do Buda apresenta formas magníficas; 
A cada instante suas cores e tipos diferem. 
De acordo com as diferentes compreensões dos seres, 
Cada um vê o Buda ao seu modo. 
 
Ramos de joias pendem, arranjos de Flores de Lótus. 
Conforme as flores abrem, seres iluminantes emergem. 
Cada um produzindo sublimes e agradáveis vozes, 
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Louvando o Buda em seu Trono. 
 
As virtudes do Buda são extensivas como o espaço -  
Todos os adornos nascem dele. 
As feições embelezadas de cada estado particular 
Nenhum ser senciente pode compreender. 
 
O chão é de Diamante, indestrutível. 
Vasto, Puro, Leve e Plano. 
Pingentes de Pérolas pendem no céu. 
Tudo ao redor da árvore da iluminação. 
 
As infinitas cores do chão são todas distintas; 
Ouro em pó espalha-se ao redor, 
Flores e joias se espalham, 
Tudo embelezando o Trono do Buda. 
 
Espíritos da Terra dançam com alegria, 
Com infinitas manifestações em cada instante, 
Criando nuvens de adornos em todos os lugares, 
Enquanto permanecem reverentemente fitando o Buda. 
 
Lâmpadas de Joias, imensamente grandes, com brilho extremamen-
te resplandecente, 
Chamas Fragrantes e um turbilhão de luzes nunca terminam, 
Essas manifestações diferem de acordo com o tempo. 
Espíritos da Terra fazem oferecimentos disto. 
 
Todos os adornos existentes 
Em cada simples terra, 
Aparecem nesta cena da iluminação 
Através do Poder Místico do Buda. 
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Os Versos de Diadema de Luz de Muitos Tesouros 

 

Então, o grande ser iluminante Diadema de Luz de Muitos Tesou-

ros, empoderado pelo Buda, contemplou as Massas Oceânicas no 

lugar da iluminação, e disse: 

Quando o Buda estava cultivando práticas no passado, 
Ele viu as várias Terras Búdicas, completamente. 
As terras que ele viu dessa maneira eram sem fim: 
Todas elas aparecem nesta cena da iluminação. 
 
O enorme poder espiritual do Buda 
Derrama luz revelando gemas em todos os lugares. 
Esse tesouro de joias é espalhado no campo visual, 
Embelezando todo o chão ao redor. 
 
As bênçãos e poderes místicos do Buda 
Adornam todos os lugares com pedras preciosas; 
O chão e a árvore da iluminação 
Emitem luz e som alternadamente expressando a verdade. 
 
Lâmpadas preciosas, infinitas, chovem do céu, 
Cravejadas de safiras régias, 
Todas emitindo sons sutis dizendo a verdade: 
Isto, os espíritos da terra fazem aparecer. 
 
O Chão de Tesouros manifesta nuvens onipresentes de luz, 
Lâmpadas de Joias resplandecem um brilho como relâmpago, 
Colares de Joias pingentes cobrem tudo acima. 
Ramos de Joias arranjados variadamente fazem a decoração. 
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Olhe ao longo de todo o terreno - 
Adornado com várias belas joias. 
Ele mostra aos seres o oceano das ações, 
Levando-lhes a compreender a real natureza das coisas. 
 
As árvores da iluminação em todas as esferas, 
De todos os Budas em todos os lugares, 
Aparecem todas no lugar da iluminação, 
Expondo o puro ensinamento do Buda. 
 
De acordo com as inclinações das mentes dos seres, 
O chão produz sons maravilhosos, 
Em conformidade com o que o Buda prega em seu assento, 
Cada um dos ensinamentos completamente explicados. 
 
O chão constantemente produz uma luz fragrante sutil; 
Na luz são cantados sons límpidos e puros; 
Se quaisquer seres são capazes de receber o ensinamento, 
Ele faz-lhes ouvir, e suas aflições se dissipam. 
 
Cada adorno é totalmente completo, 
E não poderia ser descrito em um milhão de anos. 
O poder místico do Buda expande-se a todos os lugares; 
Este é o porquê de o chão estar maravilhosamente puro. 
 
 

O Versos de Inteligência Ousada do Filho do Conhecimento 

 
Então, o grande ser iluminante Inteligência Ousada do Filho do 
Conhecimento, empoderado pelo Buda, contemplou todas as mul-
tidões em assembleia na cena, e disse em versos: 
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O Buda senta-se no templo da verdade com o olhar firme, 
Brilhantemente iluminando o palácio. 
De acordo com as disposições de todos os seres, 
Seu corpo aparece através de todas as terras. 
 
O palácio do Buda está para além da concepção, 
Adornado com fartura de tesouros preciosos, 
Cada decoração resplandecente em luz; 
Lá sentado, o Buda é o mais conspícuo de todos. 
 
Com colunas de jóias de várias espécies, 
Carrilhões de ouro real suspensos como nuvens, 
Escadas de Joias dispostas nos quatro lados, 
Os portões se abrem em cada direção. 
 
Matrizes de estandartes de flores de seda, 
Árvores de joias com galhos  de ramos decorados, 
Guirlandas de pérolas arranjadas em todos os lados, 
O Oceano da Sabedoria senta-se calmamente lá. 
 
Colares de joias, estandartes fragrantes extraordinários, 
Lâmpadas brilhantes suspensas como nuvens, 
Coberto com várias decorações, 
O verdadeiro conhecedor senta-se dentro transcendendo o mundo. 
 
Em todos os lugares ele manifesta nuvens de exibições místicas, 
Cujas nuvens ensinam através do mundo, 
Harmonizando e acalmando todos os seres sencientes: 
Tudo isso aparece no palácio do Buda. 
 
Árvores de gemas florescem com finas flores. 
Sem igual em todo o mundo; 
Os embelezamentos das terras de todos os tempos 
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Revelam seus reflexos ali. 
 
Em todos os lugares há montes de joias; 
Lá a luz resplandece de incontáveis formas. 
Portões e portas abrem em intervalos em todo o redor; 
As vigas e o teto são especialmente belos. 
 
O Palácio do Buda é inconcebível; 
Sua radiância pura contém cada forma -  
Nele aparecem todos os palácios, 
Com um assento do Buda em cada um. 
 
O Palácio do Buda é ilimitado; 
Alguém naturalmente desperto habita nele. 
Todas as multidões das dez direções 
Reunem-se em torno do Buda. 
 
 

Os Versos de Selo do Conhecimento Feito de Tesouros de 

Inconcebíveis Qualidades 

 
 
Então, o grande ser iluminante Selo do Conhecimento Feito de Te-
souros de Inconcebíveis Qualidades, empoderado pelo Buda, con-
templou todos os oceanos de seres reunidos na cena da iluminação, 
e disse em versos: 
 
O Buda cultivou um oceano de bênçãos, 
Tantas quanto os átomos em todas as terras; 
Produzida pelos poderes de seu pensamento e vontade, 
A visão da iluminação é pura, sem qualquer mácula. 
 



Sutra Guirlanda de Flores  

Livro Um 
 

 

180 

Joias que realizam os desejos são as raízes das árvores, 
Seus troncos são de diamante, 
Mantos de joias cobrem-lhes, 
E uma rica fragrância rodeia-lhes. 
 
Os galhos das árvores são adornados por todos os tipos de gemas, 
Seus ramos são de pedras preciosas pingentes; 
Os galhos e ramos pendem abundantemente, como nuvens no céu: 
Debaixo senta-se o Buda no lugar da iluminação. 
 
A visão da iluminação é impensavelmente vasta: 
As árvores rodeiam cobrindo tudo; 
A densa folhagem e luxuosas flores cobrem-se e refletem-se mutu-
amente, 
Enquanto nas flores crescem frutos de gemas preciosas. 
 
Do meio de todos os galhos emanam belas luzes, 
Iluminando toda a cena da iluminação; 
Puras, brilhantes, inesgotáveis, 
Isto aparece através do poder dos votos do Buda. 
 
Feixes de pedras preciosas são as flores, 
Reflexos brilhando como nuvens estampadas; 
As árvores que circundam perfumam tudo ao redor: 
Os lugares da iluminação são adornados em todos os lugares. 
 
Vê-se no lugar da iluminação do Buda, 
Lótus e mantos de joias, todos puros; 
Chamas de luz em turbilhões surgem dali, 
Música de sinos e carrilhões vêm das nuvens. 
 
Todas as árvores maravilhosamente adornadas, 
Existentes em todas as terras, 
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Aparecem na árvore da iluminação; 
O Buda, sob ela, derrama todas as impurezas. 
 
O lugar da iluminação é feito de vastas bênçãos; 
Dos galhos da árvore chovem joias sem fim. 
Nas joias aparecem seres iluminantes, 
Indo a todos os lugares para servir os Budas. 
 
O reino dos Budas é inconcebível; 
Eles fazem com que todas as árvores lá produzam música -  
De acordo com a via iluminada desenvolvida pelo Buda, 
As multidões de seres, ao ouvirem a música, podem ver tudo. 
 
 

Os Versos de Diadema do Lótus de Cem Olhos 

 
 
Então, o grande ser iluminante Diadema do Lótus de Cem Olhos, 
empoderado pelo Buda, contemplou todas as assembleias na cena 
da iluminação, e disse: 
 
Todas as joias emitem sons maravilhosos 
Exaltando os nomes dos Budas de todos os tempos, 
As ações (obras) dos poderes místicos daqueles Budas 
Podem todas ser vistas nesta cena da iluminação. 
 
As flores florescem em profusão, como tecido multicolorido; 
Nuvens de luz fluem em todas as direções: 
Os espíritos das árvores da Iluminação as trazem para o Buda, 
Com devoção sincera fazendo-lhes oferecimentos. 
 
Todas as chamas de luz preciosa formam estandartes; 
Dos estandartes irrompem fragrâncias sublimes, 
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As fragrâncias perfumam todas as congregações -  
Portanto, o lugar é belamente puro. 
 
Lótus pendem, com luz da cor dourada, 
A luz entoa nuvens da voz maravilhosa do Buda 
Abrangendo todas as terras em todas as direções, 
Extinguindo os fogos dos tormentos dos seres sencientes. 
 
O poder independente da Árvore Rei da Iluminação, 
Constantemente irradia luz extremamente pura. 
As multidões em assembleia nas dez direções não têm limites, 
No entanto, todas elas aparecem refletidas na cena da iluminação. 
 
As chamas de luz dos galhos de joias são como lâmpadas brilhantes; 
Sua luz emana um som declarando o grande voto -  
O que o Buda praticou outrora em todos os estados do ser, 
Está completamente exposto alí. 
 
Sob a árvore estão espíritos, tantos quanto os átomos na terra, 
Todos permanecem juntos neste lugar da iluminação, 
Cada um diante da árvore da iluminação do Buda, 
Continuamente expondo os Portais da Libertação. 
 
O Buda praticou muitas ações outrora, 
Fazendo oferecimentos a todos os iluminados: 
Sua prática, bem como sua fama, 
Todas aparecem dentro das joias. 
 
Todas as coisas na cena produzem um som maravilhoso -  
O som é vasto, interpenetrando as dez direções; 
Se qualquer ser puder ouvir o ensinamento, 
Ele civiliza-lhe e torna-lhe puro. 
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O Buda cultivou no passado 
Infinitos embelezamentos, todos; 
Todos os adornos, de inumeráveis tipos 
De toda a árvore da iluminação. 
 
 

Os Versos de Esferas de Luz de Chamas Douradas 

 
 
Então, o grande ser iluminante Esferas de Luz de Chamas Douradas, 
empoderado pelo Buda, contemplou todas as assembleias na cena 
da iluminação, e disse: 
 
O Buda cultivou práticas da iluminação, 
Compreendendo todas as coisas, 
Esclarecendo o verdadeiro e o falso; 
Este é o primeiro poder do conhecimento do Buda. 
 
Como no passado ele observou a natureza de todas as coisas igual-
mente, 
Ele esclareceu os oceanos de todas as ações: 
Assim, agora, nas redes de luz, 
Ele pode dizer tudo através de todos os quadrantes. 
 
Nas eras passadas ele desenvolveu técnicas 
Para guiar os seres de acordo com suas faculdades, 
Levando todos os seus pensamentos a tornarem-se puros; 
Assim, o Buda foi capaz de aperfeiçoar o conhecimento dos poten-
ciais. 
 
Como a compreensão dos seres sencientes não é a mesma, 
E suas inclinações e ações são diferentes, 
Ele ensina-lhes de acordocom as suas necesssidades: 
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O Buda pode fazer isto devido ao seu poder de conhecimento. 
 
Compreendendo os Oceanos de Terras em todas as Direções, 
Todos os mundos dos seres que eles contém, 
O Conhecimento do Buda é Equânime, como o espaço: 
Tudo ele pode mostrar dentro de um poro. 
 
O Buda conhece o resultado de todas as ações, 
Compreendendo o passado, o presente e o futuro instantaneamen-
te; 
As Terras, Eras, Seres e Tempos de todas as regiões: 
Tudo ele pode revelar e tornar claro. 
 
Estados de Meditação, Libertações e Poderes são ilimitados, 
E assim são os transes e outras técnicas: 
O Buda mostra-lhes todos aos seres, alegrando-lhes, 
Levando-os todos a debelar a escuridão das aflições. 
 
O conhecimento do Buda é desimpedido, compreendendo todos os 
tempos; 
Tudo ele mostra num instante, nos poros do seu cabelo. 
Os ensinamentos do Buda, as terras e seres sencientes; 
Tudo isto surge do seu poder de recordação. 
 
O Olho do Buda é tão vasto quanto o espaço; 
Ele vê todo o cosmos. 
Num estado de desimpedimento, com inigualável função, 
Todos os Budas podem falar desse Olho. 
 
Todos os seres sencientes são completamente presos; 
Todas as suas intoxicações e hábitos, 
O Buda faz com que sejam removidos por seus métodos, 
Aparecendo através do mundo. 
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Os Versos de Som Universal do Cosmos  

  

Então, o grande ser iluminante Som Universal do Cosmos, empode-

rado pelo Buda, contemplou os seres em assembleia no lugar da 

iluminação, e disse: 

Os impressionantes poderes espirituais do Buda  
interpenetram as dez direções, 
Suas exibições grandiosas não fazendo discriminações; 
Os meios transcendentais, as práticas da iluminação cumpridas no 
passado - tudo é mostrado. 
 
De há muito ele concebeu a compaixão pelos seres 
E praticou a generosidade transcendente, 
Por isso o seu corpo é mais sublime, 
Alegrando todos que o veem. 
 
Em ilimitadas eras passadas 
Ele praticou o autocontrole transcendente; 
Assim, adquiriu um corpo puro todo interpenetrante, 
Extinguindo os vários tormentos do mundo.  
 
Ele cultivou a paciência e a tolerância, 
Puro, fiel à verdade, sem discriminações; 
Assim, sua forma física é perfeita, 
Espalhando luz em todas as direções. 
 
Ele esforçou-se por ilimitados kalpas passados, 
Capaz de derrubar as barreiras dos seres sencientes; 
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Portanto, ele pode emanar corpos em todas as direções, 
Tudo aparecendo sob a árvore da iluminação. 
 
O Buda praticou por longos, longos kalpas, 
Oceanos de meditações, todas elas puras; 
Assim, ele encanta seus espectadores, 
Removendo todas as máculas das aflições. 
 
O Buda dominou o oceano de práticas, 
Cumprindo a sabedoria transcendente; 
Portanto, ele espalha luz iluminando tudo, 
Destruindo a escuridão da ignorância. 
 
Edificando os seres através de vários meios, 
Ele faz com que sua prática seja bem-sucedida; 
Viajando a todos os lugares nas dez direções, 
Por infinitos kalpas, ele nunca descansa. 
 
O Buda praticou por ilimitadas eras 
Purificando e dominando votos transcedentais; 
Portanto, ele aparece através do mundo 
Salvando os seres para todo e sempre. 
 
O Buda cultivou extensivamente por incontáveis eras 
O poder transcendental para lidar com toda a verdade; 
Assim, ele aperfeiçoou o poder natural, 
Aparecendo através de todas as verdades. 
 
O Buda cultivou completamente todo o conhecimento; 
A natureza da sua onisciência é como o espaço: 
Portanto, ele tem poder desimpedido, 
Iluminando todas as terras nas dez direções. 
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Os Versos de Nuvem de Som da Lua Pura 

 

Então, o grande ser iluminante Nuvem de Som da Lua Pura, empo-

derado pelo Buda, contemplou todos os seres reunidos no lugar da 

iluminação, e disse: 

O domínio de seus poderes espirituais é igual ao espaço, 
Nenhum ser percebe-os. 
Os estágios que ele aperfeiçoou em sua prática passada, 
São completamente explicados nas Joias. 
 
Esforçando-se puramente por incontáveis eras, 
Ele penetrou o primeiro estágio, aquele da suprema alegria. 
Produzindo o vasto conhecimento do cosmos, 
Ele viu incontáveis Budas das dez direções. 
 
No estágio da pureza em meio a todas as coisas, 
Ele observou padrões de pureza tão numerosos quanto os seres. 
Tendo praticado extensivamente por muitos kalpas, 
Ele serviu a ilimitados oceanos de Budas. 
 
Acumulando virtudes no estágio da radiância, 
Sua abundância de calma foi firme e duradoura. 
A vasta nuvem de ensinamentos que ele já aprendera, 
Assim é dito nas Frutas de Gemas Preciosas. 
 
O incomparável estágio de intelecto claro como um oceano de cha-
mas, 
Compreendendo situações, ele concebeu a compaixão. 
Com igual presença física em todas as terras, 
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Essas realizações do Buda são todas explicadas. 
 
Repositório Universal da Equanimidade -  
O estágio difícil de conquistar de acordo com ação e quietude, 
Sem contradição, o reino do ensinamento Budista é completamente 
imparcial. 
Como o Buda o purificou, as joias podem dizer. 
 
A prática de longo alcance - O estágio da sabedoria oceânica, 
Compreendendo totalmente todos os aspectos dos ensinamentos, 
Aparecendo em todas as terras como o espaço: 
A voz desses ensinamentos vem das árvores. 
 
O corpo do espaço, interpenetrando o cosmos, 
A lâmpada da sabedoria, resplandecente sobre todos os seres, 
Todos os métodos práticos completamente purificados: 
Sua longa jornada passada ele faz com que seja contada. 
 
Adornado pela execução de todos os votos, 
Infinitos oceanos de terras são todos purificados; 
Imperturbável por qualquer tipo de discriminação, 
Esse inigualável estágio é completamente explicado. 
 
Poderes místicos de alcance infinito, 
Penetram o poder da iluminação dos ensinamentos; 
Esse estágio puro de sabedoria benevolente, 
E seus kalpas de prática são completamente revelados. 
 
O décimo estágio de longo alcance das nuvens dos ensinamentos, 
Abrange todas as coisas, interpenetrando todo o espaço; 
O reino do Buda é dito na voz, 
Essa voz é o poder espiritual do Buda. 
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Os Versos de Estandarte de Luz da Coragem Benevolente 

 
 
Então, o grande ser iluminante Estandarte de Luz da Coragem Be-
nevolente, empoderado pelo Buda, contemplou as dez direções, e 
disse: 
 
Inumeráveis seres sencientes estão na congregação; 
Seus vários pensamentos de Fé são todos puros; 
Todos podem adentrar a compreensão da Sabedoria do Buda, 
E compreender todos os estados que o adornam. 
 
Cada um inicia votos puros e os colocam em prática; 
Todos fazem oferecimentos a inumeráveis seres. 
Eles são capazes de ver o verdadeiro corpo real do Buda, 
Bem como todas as suas exibições místicas. 
 
Alguns podem ver o incomparável corpo de realidade do Buda, 
Desobstruído, interpenetrando todos os lugares: 
A natureza de toda a infinidade de coisas 
Está naquele corpo completamente. 
 
Alguns veem o sublime corpo da forma do Buda, 
Suas ilimitadas características físicas brilhando com a luz; 
De acordo com as diferentes compreensões dos seres, 
Ele transforma-se em várias aparências, em todos os lugares. 
 
Alguns veem o corpo do conhecimento desobstruído, 
Igual em todos os tempos, como o espaço; 
De acordo com a mudança das inclinações dos  seres, 
Ele leva-lhes a ver todos os tipos de diferenças. 
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Alguns podem compreender a voz do Buda  
Interpenetrando todas as terras nas dez direções; 
De acordo com as habilidades dos seres sencientes para compreen-
der, 
Ele produz sons verbais para eles sem qualquer impedimento. 
 
Alguns veem as várias luzes do Buda, 
Variadamente brilhantes através do mundo, 
E alguns veem também na luz do Buda, 
Budas exibindo seus poderes místicos. 
 
Alguns veem oceanos de Budas das nuvens de luz, 
Emitindo de seus poros radiantes matizes, 
Mostrando os caminhos que praticaram outrora, 
Levando os seres a compreenderem profundamente e entrarem no 
conhecimento do Buda. 
 
Alguns veem as marcas e bênçãos decorativas do Buda, 
E veem de onde as bênçãos vêm. 
Os oceanos de meios transcendentais que ele praticou desde o pas-
sado, 
São claramente vistos nas marcas do Buda. 
 
As qualidades do Buda não podem ser mensuradas: 
Elas preenchem o cosmos, sem qualquer limite. 
Estas (qualidades) e o alcance dos poderes físicos, 
Estes seres podem expor através do poder do Buda. 
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Os Adornos Maravilhosos dos Líderes dos Mundos 

 

Então os oceanos de mundos das matrizes de feixes de flores, atra-
vés do poder do Buda, todos se agitaram nas seis direções, e em 
dezoito modos: Isto é, eles tremeram, tremeram todos, tremeram 
todos em todas as direções; eles brotaram, brotaram todos, brota-
ram todos em todas as direções; eles cresceram, cresceram todos, 
cresceram todos em todas as direções; eles agitaram-se, agitaram-
se todos, agitaram-se todos em todas as direções; eles rugiram, 
rugiram todos, rugiram todos em todas as direções; eles chocaram-
se, chocaram-se todos, chocaram-se todos em todas as direções. 
 
Cada um desses vários líderes dos mundos fez com que nuvens de 
inconcebíveis oferecimentos aparecessem, chovendo no oceano de 
seres no lugar da iluminação: nuvens de ornamentos de todas as 
flores fragrantes; nuvens de redes de flores de todas as chamas 
preciosas; nuvens de esferas de luz de joias de ilimitadas varieda-
des; nuvens de tesouros de pérolas de todas as cores; nuvens de 
todas as preciosas essências de sândalo; nuvens de dosséis feitos de 
todos os tipos de substâncias preciosas; nuvens de diamantes com 
ressonância pura; nuvens de colares de joias brilhantes como o sol; 
nuvens de feixes de luzes de todas as gemas preciosas; nuvens de 
todas as espécies de decorações. Essas nuvens de adornos eram 
infinitas, inconcebivelmente numerosas. Cada um desses líderes dos 
mundos produziu tais nuvens de oferecimentos, derramando-as 
sobre o oceano de seres no lugar da iluminação do Buda, e atingin-
do todos os lugares. 
 
Neste mundo, os Líderes do Mundo produziram alegremente tais 
oferecimentos, assim como todos os líderes dos mundos em todos 
os mundos do oceano de mundos das matrizes de feixes de flores 
fazem tais oferecimentos. Em cada um dos seus mundos havia um 
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Buda sentado no lugar da iluminação. As várias resoluções individu-
ais dos líderes dos mundos de fé, foco na concentração, métodos de 
meditação, prática de métodos visando a iluminação, realização, 
alegria, aproximação, compreensão dos ensinamentos, acesso ao 
domínio dos poderes espirituais do Buda, acesso ao domínio das 
habilidades do Buda, entrada na libertação do Buda, eram as mes-
mas como no oceano de mundos de feixes de flores em todos os 
oceanos de mundos em todo o espaço de todo o cosmos. 
 
{Fim do Livro Um} 
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