
Preces no Início de uma Prática 
 
Refúgio e Geração da Bodhichitta  (3 vezes) 
Sang gyä chhö dang tshog kyi chhog nam la  
Jang chhub bar du dag ni kyab su chhi  
Dag gi jin sog gyi pä sö nam gyi  
Dro la phän chhir sang gyä drub par shog 
 

Até alcançar a iluminação, eu me refugio 
No Buda, no Dharma, e na Assembléia Suprema. 
Pelos méritos que criei praticando generosidade e outras perfeições 

   Possa eu me tornar um Buda para o benefício de todos os seres.       (3x) 
 

Os Quatro Pensamentos Imensuráveis  

Que todos os seres tenham a felicidade e as causas da felicidade. 
Que todos os seres fiquem livres do sofrimento e das causas do sofrimento. 
Que todos os seres nunca sejam separados da felicidade suprema e livre de dor. 
Que todos os seres permaneçam em equanimidade, livres de apego aos amigos e de ódio dos 

inimigos. 
 

Oração de Sete Ramos  
Reverentemente, eu me prosterno com meu corpo, palavra e mente; 
Apresento nuvens de todo tipo de oferecimentos, reais e imaginados; 
Declaro todos os meus atos negativos acumulados desde tempos sem princípio 
E me alegro com os méritos de todos os seres santos e comuns. 
Por favor, permaneça até o fim da existência cíclica  
E gire a toda do Dharma por todos os seres viventes. 
Eu dedico os meus próprios méritos e os de todos os outros, à grande iluminação 
 
 

Oferecimento de Mandala   
Sa zhi pö kyi jug shing me tog tram  
Ri rab ling zhi nyi dä gyän pa di  
Sang gyä zhing du mig te ül wa yi  
Dro kün nam dag zhing la chö par shog  
 

Esta terra, ungida com perfume, e coberta de flores, 
Adornada com o Monte Meru, os quatro continentes, o sol e a lua: 
Eu imagino tudo como um campo búdico puro, e ofereço. 
Possam todos os seres viventes desfrutar desta terra pura! 

 
IDAM GURU RATNA MANDALAKAM NIRYATAYAMI 

 
 
 


