
 

O perfeito renascimento 

Humano 4 
Exatamente como um relâmpago em uma noite 

escura e nublada 

A tudo ilumina por um instante, 

Da mesma forma, neste mundo, pelo poder de Buddha, 

Um pensamento benéfico rara e brevemente aparece. 

Shantideva 

 
Os oito lazeres 

1. O ser é livre de nascer nos reinos do inferno. 

2. O ser é livre de nascer como um fantasma faminto. 

3. O ser é livre de nascer no reino animal. 

4. O ser é livre de nascer como um deus de vida longa. 

5. O ser é livre de nascer em uma época em que o Buddha fundador não apareceu. 

6. O ser é livre de nascer em um lugar sem o dharma. 

7. O ser é livre de nascer com os sentidos defeituosos. 

8. O ser é livre de manter visões errôneas. 

 
Os dez dotes 

Cinco poderes pessoais: 

1. O ser nasce como humano. 

2. O ser nasce no centro de um país religioso. 

3. Nasce com um corpo e uma mente que têm o funcionamento adequado. 

4. O ser não terá cometido nenhum dos cinco crimes hediondos. 

5. O ser tem fé no dharma. 

Cinco poderes circunstanciais: 

6. Nascer em um período feliz, quando um buddha apareceu. 

7. Nascer em um período feliz quando um buddha ensinou o dharma. 

8. Nascer em um período feliz, quando o dharma existe e floresce. 

9. Nascer em um período feliz, quando somos capazes de nos encontrar com os 

puros seguidores dos ensinamentos de Buddha. 

10. Nascer em uma época feliz, quando os praticantes podem desfrutar de um apoio 
compassivo. 

 
 



 

A vantagem de ter recebido um perfeito renascimento humano 

1. Vantagens em relação às metas temporárias e ao conhecimento 

2. Em relação às realizações supremas 

3. Vantagens de momento a momento 

 

As boas qualidades e dotes são muito difíceis de serem obtidas; 

Mas como realizam o que é significativo para o homem,  

Se eu não tirar vantagem dessas qualidades e dotes agora, 

Quando outra oportunidade tão perfeita ocorrerá novamente? 

Shantideva 

 
A dificuldade de obter o perfeito renascimento humano 

1. Do ponto de vista das três causas: ética, generosidade e orações. 

2. Do ponto de vista dos exemplos. 

3. Do ponto de vista dos números. 

 
Tendo como base o barco que é o corpo humano, 

Liberte-se do grande rio da dor! 

É difícil encontrar novamente este barco, 

Portanto, o momento não é de dormir. Não seja louco. 

Shantideva 
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