
.f oferecimento de Luzes 

Sejam capazes de ver diretamente as terras puras dos budas perfeitos e 
iluminados, 

Que eles se unam ao Buda Amitabha em unidade inseparável, 
Por favor, abençoe-me e que minhas preces se realizem o mais breve 

possível 
Pelo poder da verdade das Três Jóias e da assembléia de deidades das 

três raízes. 

TADYATHA OM PENCHA GRIYA AVA BODHANI SOHA (7x) 

A luz se transforma em uma única sabedoria brilhante de cinco cores. 
Sobre um lótus e disco lunar surgem as sílabas OM e DHI. 
E delas, surgem cento e oito belas deusas da luz, Marmema, surge, usando 
belas vestes e guirlandas preciosas. 
Cada deusa segura luzes em suas mãos e destas luzes emanam bilhões de 
trilhões de réplicas infinitas de deusas de oferecimentos de luzes. 
Todas elas fazem, ininterruptamente, oferecimentos de luzes a todos os 
budas nos campos búdicos através de todo o espaço e às deidades pacíficas 
e iradas. 

Assim, pelos méritos de ter feito este oferecimento de luzes 
Que todos os benfeitores, os seres falecidos e migrantes dos seis reinos 
sejam beneficiados; 
Que todo o seu samaya e votos degenerados sejam restaurados; 
Que todos os seus obscurecimentos supersticiosos sejam purificados; 
Que todo o seu karma negativo, negatividades, e obscurecimentos sejam 
purificados; 
Que os três reinos do samsara se tornem imediatamente vazios. 
Por favor, conceda controle, poder e realizações. 

Traduzida do ti h etano por Ven. Pemba Tenzing Sherpa. Traduzida para o português por 
Marly Ferreira, Dia de Lama Tsong Khapa, 2002. 
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colofã.o: 
Esta prática foi originalmente composta por Lama Zopa Rimpoche em Taiwan em Fevereiro 
de 1994. O Dept. de Educação da FPMT disponibilizou a prática aos praticantes da FPMT 
em Maio de 1998, com o texto ligeiramente editado para publicação pela Ven. Constance 
Miller. Aquela versão foi subseqüentemente polida e incluída como anexo no livro 
Ensinamentos do Retiro de Vajrasattva, Lama Yeshe Wisdom Archive, 2000. Com apenas 
ligeiras adaptações para este formato, este livreto foi produzido com o material daquele 
ane.xo, com nossos agradecimentos ao Lama Y eshe Wisdom Archive. 
FPMT- Serviços de Educação, Agosto de 2000. Edição revisada, Agosto de 2001. Tradução 
para o português por Marly Ferreira em Novembro de 2002. 

~ Lama Zopa Rinpoche, 2001 

Notas a resyeíto desta yrdtíca: 

Arrumação do Altar e da Gomya 
• Arrume o máximo possível de luzes elétricas ou velas. Antes de realmente acendê-las, 

comece a prática. 
Tenha cuidado especial no caso de velas: Não coloque uma muito próxima da 

outra, especialmente se estiverem em suportes de plástico, já que o calor excessivo 
pode den·eter o plástico e causar um incêndio fora do controle. Também, é bom 
cobrir a superfície onde as velas foram colocadas com papel alumínio ou outro 
revestimento resistente a chamas. 

Além disso, pode-se também fazer muitos outros oferecimentos (alimentos, etc.) 
conforme o caso. 

Dicas yara a yrdtíca 
Caso queira, a Prece de Oferecimento de Luzes das páginas 15-16, composta por Lama 
Atisha, pode ser acrescentada a prática básica antes de se fazer as preces de dedicação. 

oferectmel!to de Luzes .,f 
Prece de oferecímento de Luzes 

Co111J'osta yor Lama Atísha 

t 
Pode-se recitar esta prece quando fizer até mesmo um único oferecimento de luz, ou no 
contexto de uma prática longa de oferecimento de luzes (vide pg. 12). Depois de acender 
uma vela ou lamparina de manteiga ou qualquer outro tipo de luz, a prece pode ser 
recitada juntamente com a visualização. 

Que esta luz seja igual aos três mil mundos grandiosos e seus 
ambientes, 

Que a chama da luz seja igual ao rei das montanhas- o Monte Meru. 
Que a manteiga seja igual ao oceano infinito. 
Que haja bilhões de trilhões de luzes na presença de cada um dos 

budas. 

Que esta luz ilumine a escuridão da ignorância de todos os seres 
sencientes 

Desde o pico do samsara até o mais baixo e torturante inferno, 
Fazendo com que eles possam ver, direta e claramente, todos os budas 

e bodhisattvas das dez direções juntamente com suas terras puras. 

OM V AJRA ALOKE AH HUM 
EMAHO 

Eu ofereço estas luzes, claras e luminosas, belamente exaltadas, 
Aos mil budas do eon afortunado, 
A todos os budas e bodhisattvas das infinitas terras puras e das dez 

direções, 
A todos os gurus, deidades de meditação, dakas, dakinis, protetores 

do Dharma, e à assembléia de deidades de todas as mandalas. 

Devido a isso, que meu pai, minha mãe, e todos os seres sencientes, 
nesta vida e em todas as suas vidas futuras, 
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Ma.ntra es_pecíal para que as preces se realizem 
CHOM DEN DE DE ZHIN SHEO PA DRA CHOM PA YANO DAO 

PAR DZOO PEI SANO OYE NOO W A DANO MON LAM THAM 
CHE RAB TU DU PE OYEL PO LA CHAG TSEL LO 

Preces ftnaís de dedicação 
Pelas bênçãos dos eminentes budas e bodhisattvas, pelo não-traiçoeiro 
surgimento dependente e pela minha atitude especial, que todas as 
minhas preces puras se realizem imediatamente. 

Com Lama Tsong Khapa como nosso guru direto em todas nossas vidas 
futuras, que eu, minha família, e todos os outros seres sencientes nunca 
sejam afastados do caminho puro e completo louvado por todos os 
Vitoriosos. 

Pelos meus méritos e os dos outros, que os ensinamentos vitoriosos de 
Lama Tsong Khapa, Losang Dragpa, floresçam por um longo tempo. 
Que todos os centros e projetos da FPMT recebam, imediatamente, todas 
as condições necessárias para preservar e difundir estes ensinamentos. 

Que todos os obstáculos sejam pacificados e que a organização da FPMT 
em geral e os centros de meditação em especial-todas as nossas atividades 
para preservar e difundir o Dharma, especialmente os ensinamentos de 
Lama Tsong Khapa- sejam causas para que estes ensinamentos 
continuem sem degeneração e se espalhem nas mentes de todos os seres 
sencientes. 

Que todos que sacrificaram suas vidas para beneficiar os outros através 
desta organização tenham vidas longas e saudáveis, que todas as suas 
atividades agradem o amigo virtuoso, e em todas as suas vidas, que sejam 
sempre guiados por amigos virtuosos Mahayana perfeitamente 
qualificados. Que todos os seus desejos se realizem imediatamente e de 
acordo com o santo Dharma. 
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oferecímento de Luzes 
uma yrd.tíca yara acumular vastos méritos 

~ 
os bmefícws de fazer oferecímentos de luzes 
Consta no Sutra das Dez Rodas da Essência da Terra (Kshitigarbha), "Todo conforto, 
felicidade e paz no mundo vem de fazer oferecimentos aos Raros e Sublimes (as 
Três Jóias). Portanto, quem quiser conforto, felicidade e paz devem sempre 
tentar fazer oferecimentos aos Três Raros e Sublimes." 

Em geral, toda bondade do samsara e nirvana vêm de fazermos oferecimentos 
às Três Jóias, mas especialmente, diferentes tipos de oferecimentos trazem 
benefícios diferentes. O Ouru Buda Shakyamuni, o quarto dos mil budas deste 
eon afortunado, cuja santa mente possuia os dez poderes, anunciou no Sutra da 
CançãO de Brahma Esclarecendo o Karma que fazer oferecimento de luzes traz os 
dez beneficios: 

1. Você se torna como uma luz para o mundo. 
2. Você alcança (quando renascer como humano) a clarividência do olho 

carnal puro. 
3. Você alcança o olho de um deva. 
4. Você recebe a sabedoria de conhecer o que é virtude e o que é não

virtude. 
5. Você é capaz de eliminar a escuridão da ignorância, o conceito de 

existência inerente. 
6. Você recebe a iluminação da sabedoria; mesmo no samsara, você nunca 

experimenta a escuridão. 
7. Você recebe muita riqueza e lazer. 
8. Você renasce no reino dos devas ou no reino humano. 
9. Você rapidamente será liberado. 
10. Você rapidamente alcança a iluminação. 
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Devas ou seres humanos que acumulam méritos ao fazer um oferecimento 
de luzes - ou mesmo de um punhado de flores - verão o totalmente iluminado 
buda Maitreya. 

O Sutra de Arya Maitreya diz, "Quem oferecer mil luzes ou mil flores utpali 
azuis ou o pináculo de uma stupa ou a forma sagrada renascerá quando o Buda 
Maitreya demonstrar os feitos de alcançar a iluminação e ouvirá o seu primeiro 
ensinamento de Dharma." 

Foi também dito que aqueles que oferecerem até mesmo uma flor, ou rejubilar 
com os méritos de outros que fizerem oferecimentos, alcançarão a budeidade. 
Isto significa que mesmo se você não se iluminar durante a época dos ensinamentos 
de Guru Buda Shakyamuni, durante os ensinamentos de Buda Maitreya a sua 
mente amadurecerá e você alcançará a liberação. 

O oferecimento de luzes, em particular, é uma porta especial do surgimento 
dependente para rapidamente completar a acumulação de méritos e receber 
inúmeras bênçãos. O segundo capítulo do tantra raiz de Chakrasamvara, que é 
uma manifestação de Buda Shakyamuni, diz "Se você quiser alcançar realizações 
sublimes, ofereça centenas de luzes." 

Se quiser conhecer os resultados detalhados de fazer oferecimentos a objetos 
sagrados ou de oferecer serviços ao buda ou outro objeto sagrado, você deve 
estudar O Sutra Daquele Que Olha com o Olhar Compassivo (Avalokiteshvara), o 
Sutra de Sogyal, onde Buda deu instruções ao Rei Sogyal, ou o Konchog Tala. 

O texto, Mantra do Som Imortal do Tambor, diz, "Se você se devotar ao 
Inconcebível, os resultados serão similarmente inconcebíveis." Da mesma forma, 
O Sutra Daquele Que Olha com o Olhar Compassivo diz, "Como os dharmas (i.e., 
as qualidades) do buda que foi além (tathagata) são ilimitados, fazer oferecimentos 
ao tathagata traz benefícios ilimitados, infinitos, inconcebíveis, incomparáveis, 
inimagináveis, e inumeráveis." 

O sutra Pequena Citação (Lung-ten-tseg) diz, "É possível que lua e estrelas caiam 
na terra, que montanhas e florestas se elevem até o céu, e que as águas dos 
grandes oceanos se sequem totalmente, mas não é possível que o grande sábio 
(buda) diga uma mentira. Guarde isto na mente e gere uma forte devoção e fé 
na raiz de toda felicidade e bondade - as ações e seus resultados (karma) e as 
bênçãos dos Três Raros e Sublimes Preciosos. Enquanto você tiver este corpo e 
posses - que lhe foram emprestados por um ano, um mês ou alguns dias - fique 
atento, noite e dia, à pratica de tomar a essência desta vida humana, cuja duração 
é rápida como um raio, e plante o máximo possível de sementes no campo 
especial de méritos." 
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virtude que acumulei, inclusive todas as realizações do caminho e a mais 
alta meta da iluminação, sejam recebidos por cada ser do inferno, preta, 
animal, humano, asura, e sura neste exato momento. 

Tendo dedicado assim, você acumulou méritos infinitos, então, regozije-se. 
Que o precioso e sublime pensamento da iluminação, a fonte de todo 
sucesso e felicidade para mim e para todos os outros seres sencientes, 
seja gerado sem um segundo de demora. Que aquele já gerado aumente 
mais e mais sem degeneração. 

Pelos méritos dos três tempos acumulados por mim, budas, bodhisattvas 
e todos os outros seres sencientes, que são vazios por suas próprias partes, 
que eu, que sou vazio por minha própria parte, possa alcançar a 
iluminação, que é vazia por sua própria parte, e sozinho guiar a todos 
os seres sencientes, que são vazios por suas próprias partes, àquele estado 
iluminado. 

Quaisquer virtudes assim criadas, eu dedico como causas que me permitam 
sustentar o santo Dharma de escrituras e insights e realizar, sem exceções, 
as preces e feitos de todos os budas e bodhisattvas dos três tempos. 

Pelo poder deste mérito, em todas as minhas vidas que eu nunca seja 
separado das quatro esferas do Mahayana, e que eu alcance o final 
de minha jornada ao longo dos caminhos de renúncia, bodhichitta, 
a visão pura, e os dois estágios. 

Mantras especiaís para aumentar os mérítos em 100,000 vezes 
CHOM DEN DE DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG 
PAR DZOG PEI SANO GYE NAM PAR NANO DZE 0 KYI GYEL PO 
LA CHAG TSEL LO (Jx) 

]ANO CHUB SEM PA SEM PA CHEN PO KÜN TU ZANG PO LA 
CHAG TSEL LO (3x) 

TA Y ATHA OM PENCHA GRIY A A V A BODHANI SOHA 

OM DHURU DHURU JAYA MUKHE SOHA (7x) 

Pronúncia comum: 
TA YATA OM PENCHA GRIYA AUA BODHANI SOHA 
OM DURU DURU DZAYA MUKE SOHA 

(7x) 
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Ofereça a todos os objetos sagrados em todos os demais países budistas, 
pensando neles como sendo o seu próprio amigo virtuoso. 

Ofereça a todos os Budas, Dharma, e Sangha das dez direções, 
pensando neles como sendo o seu próprio amigo virtuoso. 

Ofereça a todos os objetos sagrados nas dez direções -estátuas, stupas, 
escrituras etc. -pensando neles como sendo o seu próprio amigo virtuoso. 

Há também uma maneira especial de fazer oferecimentos de luzes segundo o Tantra Ioga 
Superior, quando um grande êxtase é gerado em todas as santas mentes. 

A yrece efetíva yara oferecímento de luzes 
Depois recite a prece de oferecimento de luzes -cinco, dez, mil vezes, ou quantas forem 
- dependendo de quantas vezes você quer fazer o oferecimento de luzes: 

Eu ofereço estas nuvens de oferecimentos de luzes físicas ou mentalmente 
criadas, iguais ao céu infinito -manifestações de minha própria 
consciência inata, dharmakaya- a todos os gurus, às Três Jóias Sublimes e 
a todas as estátuas, stupas e escrituras, que são manifestações de meu guru. 

Neste pointo, pode-se também recitar a Prece de Oferecimentos de Luzes de Atisha 
tantas vezes quanto quiser (vide pg. 15-16.) 

DedícaçiW 
Ao gerar a bodhichitta, fazer caridade a todos os seres sencientes, e efetivamente 
fazer o oferecimento de luzes aos gurus, às Três Jóias, e a todos os objetos sagrados 
nas dez direções, você acumulou méritos infinitos, que devem ser dedicados . 

Por este mérito, que todos os raios de luzes das cinco sabedorias purifiquem 
totalmente todos os votos samaya degenerados daqueles por quem 
prometi rezar, daqueles que rezam a mim, daqueles cujos nomes recebi 
para eu rezar, principalmente os que servem, os benfeitores e os 
discípulos, e de todos os demais seres migrantes, vivos ou mortos, neste 
exato momento. 

Que todo sofrimento dos reinos inferiores cesse neste exato momento. 
Que os três reinos do samsara se esvaziem neste exato momento. 
Que todas as mentes impuras e seus obscurecimentos sejam purificados. 
Que todas as aparências impuras sejam purificadas. 
Que os cinco corpos santos e sabedorias surjam espontaneamente. 

Por estes méritos infinitos, que todo sofrimento dos seres sencientes 
amadureça sobre mim neste exato momento. Que toda felicidade e 

ojerecímento de Luzes . ,i.-

A Prátíca 

Ajustando uma boa motívaçiW 
Antes de acender as velas, ou luzes, gere a bodhichitta. 

A propósito de minha vida é não apenas resolver os meus problemas e 
obter a felicidade para mim, mas também é libertar todos os seres de 
seus problemas e guiá-los até a felicidade, especialmente ao estado da 
total iluminação. Portanto, eu devo primeiro alcançar a total iluminação. 
Para isso, devo completar as duas acumulações -os méritos de fortuna 
(método) e os méritos de sabedoria. Assim, foi fazer caridade de 
oferecimento de luzes e oferecer luzes ao campo de méritos. 

Lembre-se também de motivar para o sucesso de projetos específicos, para pessoas que 
faleceram ou estejam doentes, ou pam outros propósitos específicos. 

Refúgío e Bodhíchítta 
Até alcançar a iluminação, eu me refugio 
No Buda, no Dharma, e na Assembléia Suprema. 
Pelos méritos de praticar a generosidade e as outras perfeições, 
Possa eu alcançar o estado de um Buda para beneficiar todos os seres. 

(3x) 
Sang gye chó dang tshog kyi chog nam la 
Jang chub bar du dag ni kyab su chi 
Dag gi jin sog gyi pá só nam kyi 
Dro la phen chir sang gye drub par shog (3x) 



• ojerectme11to de Luzes 

Abençoando os oferecimentos de luzes com oM AH HUM 

~ ~g ~ 
Ao acender as velas ou luzes elétricas, abençoe as luzes recitando três 
vezes OM AH HUM. Em geral, se você não abençoar os oferecimentos 
imediatamente, os espíritos possessivos Tse-bu chig-pa podem entrar neles, 
e se você fizer o oferecimento isto pode criar obstáculos para você; e 
poderá causar danos à mente. Se oferecer luzes possuídas assim, sem 
controle, você dormirá quando tentar ouvir, refletir ou meditar no santo 
Dharma. Similarmente, se você não abençoar todos os outros tipos de 
oferecimentos, vários tipos de espíritos poderão entrar neles. Fazer estes 
oferecimentos pode prejudicar a sua mente e criar obstáculos para você. 

FazeniW ca.rtdade aos seres dos sets reinos 
Pense que você recebeu estes oferecimentos através da bondade de 
todos os seres sencientes. Pense, "Estas luzes não são minhas." Faça 
caridade dos oferecimentos a todos os seres do reino dos infernos, 
pretas, animais, humanos, asuras, e suras. Isto é feito para neutralizar 
o pensamento que os oferecimentos de luzes pertencem a você. Pense 
que você e todos os outros seres juntos vão fazer oferecimentos aos 
budas. Gere uma grande felicidade de ter acumulado méritos infinitos 
pensando assim. 

Prece de ojerecímento 
Fisicamente eu faço e mentalmente transformo os oferecimentos de 
humanos e devas . Que nuvens de oferecimentos de Samantabhadra 
permeiem todo o céu. 

Abençoe as substdncias de oferecimentos recitando o mantra que permite a cada buda 
receber oferecimentos inconceb(veis e a prece, O Poder da Verdade. 

Mantra yara aumentar os oferecímentos 

! OM NAMO BHAGAVATE VA)RA SARWA PRAMARDANE I 
T ATHAGAT A Y A I ARHATE SAMY AK SAM BUDDHA YA I 
T ADYATHA I OM V A)RE V AJRE I MAHA V AJRE I MAHA 
TEJA V AJRE I MAHA VIDYA V AJRE I MAHA BODHICHITT A 
VAJRE I MAHA BODHI MENDO PA SAM KRAMANA VAJRE I 
SAR V A KARMA A V ARA NA VISHO DHANA V AJRE SOHA (3x) 
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Poder da. verdade 
Pelo poder da verdade das Três Jóias, 
Das bênçãos de todos os budas e bodhisattvas, 
Pelo poder da grande força das duas acumulações completadas, 
E pela inconcebível e totalmente pura esfera da realidade, 
Que todos estes oferecimentos se tornem assim. 

Faça. os oferecimentos 
Faça os oferecimentos a todos os santos objetos, visualizando-os como manifestações de 
seu próprio guru raiz, que é uno com todos os outros amigos virtuosos. Como o amigo 
virtuoso é o objeto mais poderoso do campo de méritos, ao oferecer assim, você acumula 
os mais vastos méritos. Em seu texto, Os Cinco Estágios, o salvador Nagarjuna disse, 
"Abandone fazer oferecimentos; tente simplesmente fazer oferecimentos somente ao seu 
guru. Ao agradar seu guru, você alcança a sabedoria sublime da mente onisciente." 

No texto tdntrico raiz Buddhaya, o Guru Vajradhara disse, "Os méritos acumulados 
fazendo oferecimentos a um único poro do mestre espiritual é mais sublime do que todos 
os méritos acumulados fazendo oferecimentos a todos os budas e bodhisattvas das dez 
direções ." 

Ao fazer cada oferecimento, pense que "Tendo recebido o. oferecimento, a santa 
mente do guru vivenda um grande êxtase." Isto completa o oferecimento. 

~ 
Primeiro, ofereça a todos os objetos sagrados na sua própria sala ou 
templo, visualizando que eles são manifestações de seu próprio guru 
raiz, que é uno com todos os outros amigos virtuosos. 

Ofereça a todos objetos sagrados existentes no país onde você estiver, 
pensando neles como a manifestação de seu próprio amigo virtuoso. 

Ofereça a todos objetos sagrados da Índia, em particular, à stupa de 
Bodhgaya, onde o Buda se iluminou, e a todos os outros objetos sagrados 
na Índia, pensando neles como sendo o seu próprio amigo virtuoso. 

Ofereça a todos objetos sagrados do Tibet, em particular, à sagrada 
estátua abençoada pelo próprio Buda, e a todos os outros objetos 
sagrados do Tibet, pensando neles como sendo o seu próprio amigo 
virtuoso. 

Ofereça a todos objetos sagrados do Nepal, em particular, ao mais 
precioso objeto, à grande e sagrada stupa de Bouddhanath, e a todos os 
outros objetos sagrados do Nepal, pensando neles como sendo o seu 
próprio amigo virtuoso. 


