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 “tchin” (inkin) 

 “gon” (kesu grande)  

 “korin” (kesu pequeno)  

 “gatsu” (toque seco na borda do kesu grande) 

▲ “katchi / nakkei” (toque seco no lado do kesu grande com a ponta do bai pequeno) 

 

 

Notas sobre a pronúncia para a leitura em Japonês: 
1. na ocorrência de duas vogais juntas, a segunda é pronunciada como se fosse mais uma sílaba. Ex. Daí = 

da-i (2 sílabas), “great” 

2. uma vogal com circunflexo forma uma “mora” "dobrada". Ex. Ôkii =   ookii, o-o-ki-i (4 sílabas), "grande" 

3. uma consoante repetida (“tt”, “ss”, “kk”) será pronunciada com uma certa “pausa”, com comprimento 

como se houvesse uma consoante adicional. Ex: gakkou, ga-k-ko-o (4 tempos), "escola" 

4. a letra n no final de uma sílaba ou antes de uma consoante será pronunciada como uma “mora” ou sílaba. 

Ex: kanji, ka-n-ji (3 sílabas), "caracteres chineses" 

5. a letra g é sempre forte; com i e e, forma sons semelhantes ao gui e ao gue portugueses, respectivamente   

6. a letra j tem som do gi no "giorno" italiano, ou /dzh/   

7. a letra t seguida por i ou y forma chi ou ti, que tem som do tch em "tchau", e a de t com u forma tsu, que 

tem som do zu no "Zucker" alemão  

 
Nota: 

Todos os Daranis, Maka Hannya Haramita Shingyô  e os capítulos do Sutra da Flor de Lótus 

(Myôhôrengekyô Kanzeonbosatsu Fumonbonge e Myôhôren Gekyô Nyorai Juryô Honge) não seguem 

as regras acima, pois são recitados com base na leitura chinesa do sânscrito (os Daranis) ou recitados na 

pronúncia japonesa do texto em chinês. O mokugyô é tocado para a recitação destes. 

 

 

 

 
Revisado, adaptado e formatado por Monja Isshin, Sanga Águas da Compaixão 

Reprodução e distribuição autorizada e incentivada. 
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Takkesague (Verso da Okesa [Manto]) 

Chôka (Serviço Matinal) – português 

     a. Chôka Butsuden Fuguin (Cerimônia da Sala de Buda) 

Poema do Portal Universal de Kanzeon Bodisatva  

                 (Myôhôrenguekyô Kanzeonbosatsu Fumonbongue) 

Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

Shô Sai Myô Kichi Jô Darani  

                 (Mantra para a Prevenção de Desastres) 

     b. Chôka Ôgu Fuguin (Cerimônia para os Aracans) 

 Maka Hannya Haramita Shingyô  

                 (Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa) 

 Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

     c. Chôka Sodô Fuguin (Cerimônia para os Ancestrais) 

 Identidade do Relativo e do Absoluto  (Sandôkai) 

 Samadhi do Espelho Precioso (Hokyôzanmai) 

 Cinquenta e sete Budas e Linhagem (Gojûshichi Butsu) 

     d. Chôka Kaisan Reki-jû Fuguin (Cerimônia para os Fundadores 

         e Primazes Históricos) 

 Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

     e. Chôka Shidô Fuguin (Cerimônia da Câmara dos Mortos) 

Poema da Longevidade do Tathagata  

                 (Myôhôrengekyô Nyorai Juryôhon Ge) 

Cerimônia no Kannon-dô 

 Enmei Jukku Kannon Gyô 

 Fudô-myô Darani  (Mantra de Fudô-myô)  

 Jizô Konpon Darani (Mantra de Jizô Bodisatva) 

 Sha Ri Rai Mon 

 Dai-koku Son-ten Darani 

 Fu-ekô (Dedicatória Universal) 

Nicchû Fuguin (Serviço do Meio-dia) 

 Buchôsonshô Darani (Mantra do Vitorioso) 

Banka (Serviço Vespertino) 

Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

 Kanromon (Portal do Doce Néctar) 

Verso de Arrependimento (Sangue-mon) 

Quatro Votos do Bodisatva (Shigu-seigan-mon) 

Verso dos Três Refúgios (San-ki-e Mon - Ti-sarana) 

Oração dos Três Refúgios (San-ki-rai Mon) 

Kaikyô gue (Verso da Abertura do Sutra) 

Honzon Fuguin (Cerimônia Geral) 

Shushôgui (O Significado da Prática-Iluminação) 

Fukan-zazen-gui (Regras Universais do Zazen) 

Invocação das Refeições (Gyôhatsu Nenju)  
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Takkesague (Verso da Okesa [Manto]) 

 

     Dai sai gue dap-puku. 

    Mu sô fuku den  e. 

    Hi bu nyo rai kyô. 

    Kô do sho shu jô. 

 

          Vasto é o Manto da Libertação, 

   Sem forma é o campo de benefícios. 

   Uso os ensinamentos do Tathagata 

   Para libertar todos os seres. 

 

          Dai sai gue dap-puku. 

   Mu sô fuku den  e. 

   Hi bu nyo rai kyô. 

             Kô do     sho shu jô. 
 

Fu-ekô (Dedicatória Universal dos Méritos) 

Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, 

Para que, junto com todos os seres, realizemos o Caminho de Buda. 

 

Nega-wa ku wa kono kudoku wo motte. Amaneku issai ni oyoboshi. 

Warera to shujô to mina-to-moni Butsudô wo jôzen koto-wo. 

 

Refrão (depois das dedicatórias) 

Português: 

 Todos os Budas através do espaço e do tempo 

 Todos os Bodisatvas, Mahasatvas 

 Maha  Prajna  Para  mi  ta 

 1a reverência   2a reverência    3a reverência 

             
 

Japonês:  
 Ji ho san shi  i  shi fu 
 Shi son bu-sa mo-ko-sa 

 Moko  hoja  ho  ro    mi 

 1a reverência   2a reverência    3a reverência 
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Chôka Butsuden Fuguin – Cerimônia da Sala de Buda 

 

  Poema do Portal Universal de Kanzeon Bodisatva 

Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa (Verso XXV) 

(Myôhôrenguekyô Kanzeonbosatsu Fumonbongue) 

 

  Honrado do Mundo, possuidor de todos os sinais sutis, 

Novamente permita-me perguntar sobre os relacionamentos desta Criança-Buda.  Por que razão é 

chamada de Kannon? 

e Buda respondeu:    

 

  Ouçam! Kanzeon pratica o bem em todos os locais e direções.   

Fez um voto vasto e profundo como os oceanos, inconcebível na sua eternidade.   

Foi ao servir infinitos Budas que despertou para este juramento de grande pureza. 

Deixe-me brevemente explicá-lo: 

 

Quem ouve seu nome, vê sua presença e sempre o mantém no coração e na mente, poderá terminar 

com as tristezas da vida. 

Se alguma força do mal o jogar numa fogueira,  

pensar no poder de Kannon, transformará a fogueira em água.   

 

Se no grande oceano, entre perigos de peixes, dragões e demônios, 

pensar no poder de Kannon, as ondas não o poderão submergir.  

 

Se do topo do Monte Sumeru, pessoas quiserem empurrá-lo, 

pensar no poder de Kannon, o fará pousar estaticamente, assim como o sol.  

 

Se perseguido por seres ferozes e jogado do Monte do Diamante,   

pensar no poder de Kannon, fará com que nenhum fio de cabelo seja tocado.  

 

Se encontrar loucos com espadas querendo feri-lo,  

pensar no poder de Kannon, todos os seres insanos se dirigirão à bondade. 

 

Se encontrar sofrimento imposto pelas leis, a vida para ser executada, 

pensar no poder de Kannon, faz com que a arma de execução se parta em pedaços.  

 

Se aprisionado, encurralado, acorrentado, pernas e braços algemados, 

pensar no poder de Kannon, o libertará completamente.  

 

Se for encantado ou envenado, alguém quiser ferir seu corpo, 

pensar no poder de Kannon, tudo reverterá à pessoa de origem. 

 

Se ameaçado por hakshanas malvados, dragões venenosos e demônios, 

pensar no poder de Kannon, fará com que ninguém possa feri-lo.  

  

Se perseguido por bestas ferozes, presas aguçadas e garras apavorantes, 

pensar no poder de Kannon, instantaneamente ao som de sua voz, eles fogem.  

 

Trovões e raios, tempestades e furacões,  

pensar no poder de Kannon, todos se dispersam.  

 

Se vivos, porém esmagados e pertubados, oprimidos por dores infinitas,   

Kannon, com o poder de sua sabedoria maravilhosa, poderá salvar este mundo do sofrimento!  

  

Perfeito em poderes sobrenaturais.  
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Praticando amplamente com sabedoria e tato. 

Nas terras do universo não há um lugar onde não se manifeste.  

  

Todos os estados negativos da existência, inferno, fantasmas, animais, sofrimentos de nascimento, 

velhice, doença e morte, 

Todos gradativamente serão terminados!  

  

Verdadeiro observar, observar sereno,  

observar de sabedoria de longo alcance, 

observar de misericórdia,observar de compaixão. 

Tanto esperado, tanto esperado! 

 

Pura e serena em radiância.   

A sabedoria do sol destruindo as escuridões, controlador de tempestades e incêndios, que ilumina 

todo o mundo, lei de piedade, tremor do trovão!  

  

Compaixão maravilhosa, como uma grande nuvem, 

caindo simultaneamente chuva espiritual como néctar,   

apagando as chamas da tristeza !  

 

Em disputas  frente a um magistrado, ou com medo no campo de batalha,   

se pensar no poder de Kannon, todos os seus inimigos se renderão!  

 

  Sua é a voz maravilhosa, voz de observador dos sons do mundo, 

voz de Brahman, voz de maré crescente, voz de todo o mundo !  

Sempre para ser relembrada, sem nenhum pensamento de dúvida. 

Observador dos lamentos do mundo, puro e santo,  

em dor, tristeza, morte e calamidade,  

capaz de ser alívio e salvação íntegros. 

Perfeito em todos os méritos,  

com olhos de compaixão, observando a todos. 

Infinito oceano de bênçãos! Quiçá poder reverenciá-lo.  

 

Então o Bodhisatva Protetor da Terra  

levantou-se e indo em frente a Buda, disse:  

  "Honrado do Mundo!  

Saiba que não são poucos os méritos daqueles  

que ouvirem sobre as atividade superiores   

e os poderes transcendentais, em todas as direções,   

do Bodhisatva Kannon aqui entoados."   
  Ao escutar a explicação de Buda,   

os oitenta e quatro mil presentes na Assembléia   

elevaram seus corações à Iluminação incomparável obtendo a mente  
  ANOKUTARA SAN MYAKU SAN BODAI    
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Myôhôrengekyô Kanzeonbosatsu Fumonbon 

妙法連華経観世音菩薩普門品 
 

     Ni-ji mu-jin-ni bo-sa.  Soku-jû za-ki.  Hen-dan u-ken.  Gas-shô kô-butsu. 
Ni-sa ze-gon.  Se-son. 
Kan-ze-on bo-sa i-ga in-nen.  Myô-Kan-ze-on. Butsu-gô mu-jin-ni bo-sa.  Zen-nan-shi. Nyaku-u mu-ryô hyaku-
sen-man-noku shu-jô. Ju-sho ku-nô.  Mon-ze Kan-ze-on bo-sa. 

Is-shin shô-myô.  Kan-ze-on bo-sa. Soku-ji Kan-go-on-jô.  Kai-toku ge-datsu. Nyaku-u ji-ze Kan-ze-on 
bo-sa myô-sha. 
Setsu-nyû dai-ka.  Ka-fu nô-shô. Yu-ze bo-sa i-jin riki-ko. 
Nyaku-i dai-sui sho-hyô.  Shô-go myô-gô. Soku-toku sen-jo. 
Nyaku-u hyaku-sen-man-noku shu-jô. I-gu-kon.  Gon.  Ru-ri.  Sha-kô.  Me-nô. 
San-go.  Ko-haku.  Shin-ju tô-hô. Nyû-o-dai-kai.  Ke-shi koku-fû sui-go sen-bô. 
Hyô-da ra-sek-kî koku. Go-chû nyaku-u nai-shi ichi-nin shô Kan-ze-on bo-sa myô-sha. 
Ze-sho nin-tô.  Kai toku ge-datsu ra ses-shi nan.  I-ze in-nen.  Myô Kan-ze-on. 
Nyaku bu u nin.  Rin-tô hi-gai. Shô Kan-ze-on bo-sa myô-sha. 
Hi sho shû tô-jô.  Hin dan-dan e. Ni toku ge-datsu.  Nyaku san-zen dai-sen koku-do man-chû. 
Ya-sha ra-setsu.  Yoku-rai nô-nin. Mon-go shô Kan-ze-on bo-sa myô-sha. 
Ze sho ak-ki.  Shô fu-nô i aku-gen ji shi. Kyô bu-ka-gai.  Setsu-bu-u nin.  Nyaku-u-zai. 
Nyaku-mu-zai.  Chû-kai ka-sa. Ken ge go shin.  Shô Kan-ze-on bo-sa myô-sha. 
Kai shitsu dan-e soku-toku ge-datsu. Nyaku san-zen dai-sen koku-do man-chû on-zoku.  U ichi shô-shu. 
Shô sho shô-nin.  Sai ji jû-hô.  Kyô-ka ken-ro. Go-chû ichi-nin.  Sa ze shô-gon. 
Sho zen nan-shi.  Mot-toku ku-fu.  Nyo-tô ô-tô is-shin shô Kan-ze-on bo-sa myô-gô. 
Ze bo-sa.  Nô i mu-i.  Se o shu-jô. Nyo-tô nyaku shô-myô-sha.  O shi on-zoku. 

Tô-toku ge-da(tsu).  Shu-shô nin-mon. Gu hos-shô gon.    Na-mu Kan-ze-on bo-sa. 
Shô go myô-go.  Soku-toku ge-datsu. Mu-jin-ni.  Kan-ze-on bo-sa ma-ka-sa. 

I-jin shi riki.    Gi-gi  nyo-ze. Nyaku-u shu-jô.  Ta-o in-yoku. 
Jô-nen ku-gyô Kan-ze-on bo-sa. Ben-toku ri-yoku.  Nyaku-ta shin-i. 
Jô-nen ku-gyô Kan-ze-on bo-sa. Ben-toku ri-shin.  Nyaku ta gu-chi. 
Jô-nen ku-gyô Kan-ze-on bo-sa. Ben-toku ri-chi.  Mu-jin-ni. 
Kan-ze-on bo-sa.  U nyo ze-tô dai-i-jin riki. Ta-sho nyô-yaku.  Ze ko shu-jô. 
Jô-ô shin-nen.  Nyaku u nyo-nin. Set-choku gu-nan.  
Rai-hai ku-yô Kan-ze-on bo-sa. Ben shô fuku-toku chi-e shi nan. 
Set-choku gu-nyo. Ben shô tan-shô u sô shi nyo. 
Shuku-jiki toku-hon.  Shu-nin ai-kyô. Mu-jin-ni.  Kan-ze-on bo-sa. 
U nyo ze riki.  Nyaku u shu-jô. Ku-gyô rai-hai Kan-ze-on bo-sa. 
Fuku fu-tô-en.  Ze ko shu-jô. Kai ô ju-ji Kan-ze-on bo-sa myô-kô. 
Mu-jin-ni.  Nyaku u nin. Ju-ji roku-jû-ni-oku gô-ga-sha bo-sa myô-ji. 
Bu jin gyô ku-yô on-jiki.  E fuku.  Ga-gu.  
I-yaku.  O nyo i un ga.  Ze zen-nan-shi.  
Zen-nyo-nin.  Ku-doku ta-bu.  Mu-hin-ni gon.   
Jin ta.  Se-son.  Butsu gon.  Nyaku bu u nin. 
Ju-ji Kan-ze-on bo-sa myô-gô. Nai-shi ichi-ji rai-hai ku-yô.  Ze ni-nin fuku. 
Shô-tô mu-i.  O hyaku-sen-man-nok-kô. Fu ka gû jin.  Mu-jin-ni. 
Ju-ji Kan-ze-on bo-sa myô-gô. Toku-nyo ze mu-ryô mu-hen. 

Fuku-toku shi-ri.   Mu-jin-ni bo-sa. Byaku-butsu gon.   
Se-son.  Kan-ze-on bo-sa. Un ga yû shi sha-ba se-kai. 
Un ga ni-i shu-jô sep-pô.  Hô-ben shi riki.  
Go ji un ga.  Butsu gô mu-jin-ni bo-sa. Zen-nan-shi.  Nyaku u koku-do shu-jô.  

Ô i bus-shin toku-do-sha.   Kan-ze-on bo-sa. Soku-gen bus-shin. Ni i sep-pô. 
Ô i byaku-shi bus-shin toku-do-sha. Soku-gen byaku-shi bus-shin. Ni i sep-pô. 
Ô i shô-mon-shin toku-do-sha. Soku-gen shô-mon shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i bon-nô-shin toku-do-sha. Soku-gen bon-nô-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i tai-shaku-shin toku-do-sha. Soku-gen tai-shaku-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i ji-zai-ten-shin toku-do-sha. Soku-gen ji-zai-ten-shin.  Ni i sep-pô. 
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Ô i dai-ji-zai-ten-shin toku-do-sha. Soku-gen dai-ji-zai-ten-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i ten-dai-shô-gun-shin toku-do-sha. Soku-gen ten-dai-shô-gun-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i bi-sha-mon-shin toku-do-sha. Soku-gen bi-sha-mon-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i shô-ô-shin toku-do-sha. Soku-gen shô-ô-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i chô-já-shin toku-do-sha. Soku-gen chô-já-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i ko-ji-shin toku-do-sha. Soku-gen ko-ji-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i sai-kan-shin toku-do-sha. Soku-gen sai-kan-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i ba-ra-mon-shin toku-do-sha. Soku-gen ba-ra-mon-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i bi-ku, bi-ku-ni, u-ba-soku, u-ba-i shin toku-do-sha.   
Soku-gen bi-ku, bi-ku-ni. U-ba-soku, u-ba-i shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i chô-ja.  Ko-ji.  Sai-kan.  Ba-ra-mon. Bu-nyo-shin.  Toku-do-sha. 
Soku-gen bu-nyo-shin.  Ni i sep-pô. 
Ô i dô-nan, dô-nyo shin toku-do-sha. Soku-gen dô-nan, dô-nyo shin. Ni i sep-pô. 
Ô i ten, ryû, ya-sha, ken-datsu-ba, a-shu-ra, 
Ka-ru-ra, kin-na-ra, ma-go-ra-ka, nin-bi, nin-tô-shin toku-do-sha.  Sok-kai gen shi. Ni i sep-pô. 
Ô i shû-kon-gô-shin toku-do-sha. Soku-gen shû-kon-gô-shin.  Ni i sep-pô. 
Mu-jin-ni.  Ze Kan-ze-on bo-sa.  
Jô-ju nyo-ze ku-doku.  I shu jû-gyô. Yû sho-koku-do.  Do das-shu-jô. 
Ze ko-nyo-tô.  Ô tô is-shin ku-yô Kan-ze-on bo-sa.   
Ze Kan-ze-on bo-sa ma-ka-sa. O fu-i-kyû-nan shi chû.  Nô se mu-i. 
Ze ko shi sha-ba se-kai.  Kai-gô shi i se mu-i sha.  Mu-jin-ni bo-sa.  Byaku-butsu-gon. 
Se-son.  Ga kon-tô ku-yô Kan-ze-on bo-sa. Soku ge kyô shu-hô-ju yô-raku. 
Ge-jiki hyaku-sen ryô-gon.  Ni i yo shi. Sa ze gon.  Nin-sha.  Ju shi hô-se. 
Chin-bô yô-raku.  Ji Kan-ze-on bo-sa. Fu-kô ju shi.  Mu-jin-ni. 
Bu byak-Kan-ze-on bo-sa gon.  Nin-sha. Min ga-tô ko.  Ju shi yô-raku. 
Ni-ji butsu-gô Kan-ze-on bo-sa. Tô-min shi mu-jin-ni bo-sa.  Gyû shi shu. 
Ten, ryû, ya-sha, ken-datsu-ba, a-shu-ra, ka-ru-ra, kin-na-ra, ma-go-ra-ka, nin-pi, nin-tô ko.  Ju ze yô-raku.   
Soku ji Kan-ze-on bo-sa.  Min sho shi shu.  
Gyû o ten, ryû, nin-pi, nin-tô ju go yô-raku. Bun-sa ni-bun. 
Ichi-bun bu sha-ka-mu-ni butsu. Ichi-bun-bu ta-hô but-tô.  Nu-jin-ni. 
Kan-ze-on bo-sa.  U nyo ze ji-zai  jin-riki. 
Yû o sha-ba se-kai.  Ni-ji mu-jin-ni bo-sa. I ge mon watsu. 
 
(Myôhôrengekyô Kanzeonbosatsu Fumonbonge) 

妙法連華経観世音菩薩普門品偈 

 
   Se son myô sô gu ga kon jû mon pi bus-shi ga in nen myô i Kan-ze-on gu soku myô sô son ge tô mu jin ni 
nyo chô Kan-non gyô zen nô sho hô sho gu zei jin nyo kai ryak-kô fu shi gi ji ta sen noku Butsu      hotsu dai 
shô jô gan ga i nyo ryaku setsu mon myô gyû ken shin shin nen fu kû ka nô mes-sho u ku ke shi kô gai i sui 
raku dai ka kyô nen pi Kan-non riki ka kyô hen jô chi 
waku hyô ru ko kai ryû gyo sho ki nan  
nen pi Kan-non riki ha rô fu nô motsu waku zai shu mi bu i nin sho sui da  
nen pi Kan-non riki nyo nichi ko kû jû waku hi aku nin chiku da rak-kon gô sen  
nen pi Kan-non riki fu nô son ichi mô waku chi on zoku nyô kaku shû tô ka gai  
nen pi Kan-non riki gen soku ki ji shin waku sô ô nan ku rin gyô yoku ju shû  
nen pi Kan-non riki tô jin dan dan e waku shû kin ka sa shu soku hi chû kai  
nen pi Kan-non riki shaku nen toku ge das-shu so sho doku yaku sho yoku gai shin sha 
nen pi Kan-non riki gen jaku o hon nin waku gû aku ra setsu doku ryû sho ki tô  
nen pi Kan-non riki ji ship-pu kan gai nyaku aku jû i nyô ri ge sô ka fu  
nen pi Kan-non riki shis-sô mu hen pô gan ja gyû buk-katsu ke doku en ka nen  
nen pi Kan-non riki jin shô ji e ko un rai ku sei den gô baku ju dai u  
nen pi Kan-non riki ô ji toku shô san shu jô hi kon yaku mu ryô ku his-shin 
Kan-non myô chi riki nô gu se ken ku gu soku jin zû riki kô shu chi hô ben jip-pô sho koku do mu setsu fu gen 
shin shu ju sho aku shu ji gok-ki chiku shô shô rô byô shi ku i zen shitsu ryô metsu shin kan shô jô kan kô dai 
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chi e kan hi kan gyû ji kan jô gan jô sen gô mu ku shô jô kô e nichi ha sho an nô buku sai fô ka fu myo shô se 
ken hi tai kai rai shin ji i myô dai un ju kan ro hô u metsu jo bon nô en jô sho kyo kan sho fu i gun jin chû  
nen pi Kan-non riki      shû on shit-tai san myô on Kan-ze-on bon non kai chô on shô hi se ken non ze ko 
shu jô nen nen nen mos-shô gi Kan-ze-on jô shô o ku nô shi yaku nô i sa e ko gu is-sai ku doku ji gen ji shu jô 
fuku ju kai mu ryô ze ko ô chô rai      ni ji. 
Ji ji Bo-sa.  Soku jû za ki.  Zen byaku Butsu gon.  Se son. 
Nyaku u shu jô. Mon ze Kan-ze-on Bo-sa hon.  Ji zai shi gô. 
Fu mon ji gen.  Jin zû riki sha. Tô chi ze nin.  Ku doku fu shô. 
Bus-setsu ze fu mon hon ji.  Shu chû hachi man shi sen shu jô. 
Kai hotsu mu tô dô      a-noku-ta-ra san-myaku-san bo-dai-shin.   
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    Daihi Shin Darani 
(Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

 
  Namu kara tan no, tora ya ya,  
Namu ori ya, boryo ki tchi 
Shifu ra ya, fuji sato bo ya,  
Moko sato bo ya, 
Mo ko kya runi kya ya,    
En, sa hara ha e shu tan no ton sha, 
Namu shiki ri toi mo,  
Ori ya, boryo ki chi, 
Shifu ra rin to bo, na mu no ra, 
Kin ji, ki ri, 
Mo ko ho do, sha mi sa bo, 
O to jo shu ben, o shu in,  
Sa bo sa to, no mo bo gya,  
Mo ha te tcho, to ji to, 
En, o bo ryo ki,  
Ru gya tchi, kya ra tchi, 
I kiri mo ko, fuji sa to, sa bo sa bo, 
Mo ra mo ra, mo ki mo ki, 
Ri to in ku ryo ku ryo, 
Ke mo to ryo to ryo, 
Ho ja ya tchi, mo ko ho ja ya tchi, 
To ra to ra, tchiri ni, 
Shifu ra ya,   
Sha ro sha ro, mo mo ha mo ra, 
Ho tchi ri, yu ki yu ki, 
Shi no shi no, ora san fura sha ri, 
Ha za ha zan, fura sha ya, 
Ku ryo, ku ryo, mo ra ku ryo, ku ryo, 
Ki ri sha ro sha ro, 
Shi ri shi ri, su ryo su ryo, 
Fuji ya, fuji ya, fudo ya, fudo ya, 
Mi tchiri ya,    
Nora kin ji, tchiri shuni no,  
Hoya mono, somo ko,  
Shido ya, somo ko, 
Moko shido ya, somo ko, 
Shido yu ki, shifu ra ya, 
Somo ko,  
Nora kin ji, somo ko,  
Mo ra no ra, somo ko, 
Shira su omo gya ya, 
Somo ko, sobo moko shido ya, 
Somo ko, shaki ra oshi do ya, 
Somo ko, hodo mogya shido ya, 
Somo ko, nora kin ji ha gyara ya, 
Somo ko, mo hori shin gyara ya, 
Somo ko, namu kara tan no tora ya ya,    
Namu ori ya, boryo ki tchi,  
Shifu ra ya, somo ko,  

Shite do modo ra, hodo ya, so mo ko.  
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Shô Sai Myô Kichi Jô Darani 

(Mantra para a Prevenção de Desastres) 

 

  No mo san man da, moto nan, 

Oha-ra chii koto sha, 

Sono nan    to ji to, 

en, gya gya, 

gya ki gya ki, un nun, 

shifu-ra shifu-ra, hara shifu-ra hara shifu-ra, 

tchishu sa,  tchishu sa, 

tchi-   shu-ri, tchishu-ri. Sowa-ja sowa-ja, 

  Sen tchî gya, Shiri-ei somo ko. 

  (repetir 3 vezes) 
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Chôka – Ôgu Fuguin – Cerimônia para os Aracans 
∆    Maka Hannya Haramita Shingyô 

(Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa) 
 

  Kan-ji Zai Bo-satsu gyo 
Jin Han-nya Ha-ra-mi-ta ji.  Sho ken    go on kai ku. 

Do is-sai ku yaku. 
 

Sha-ri-shi. Shiki fu i ku.  Ku fu i shiki. 
Shiki soku ze ku.  Ku soku ze shiki 
Ju so gyo shiki.  Yaku bu nyo ze. 

 
Sha-ri-shi.  Ze sho ho ku so. 

Fu-sho fu-metsu.  Fu-ku fu-jo. 
Fu-zo fu-gen.  Ze-ko ku chu. 

Mu-shiki mu ju so gyo shiki. Mu-gen ni bi zes-shin ni. 
Mu-shiki sho ko mi soku ho. Mu-gen kai nai shi mu-i-shiki-kai. 

Mu mu-myo yaku mu mu-myo jin. 
Nai-shi mu-ro-shi.  Yaku mu-ro-shi jin. 

Mu-ku shu metsu do.  Mu-chi yaku mu-toku. 
I mu-sho-tok-ko. 

 
Bo-dai Sat-ta. 

E Han-nya Ha-ra-mi-ta    ko. 
Shin mu kei-ge.  Mu-kei-ge ko. 

Mu u ku-fu.  On-ri is-sai ten-do mu-so. 
Ku-gyo ne-han.  San-ze-sho-butsu. 

E Han-nya Ha-ra-mi-ta    ko. 
Toku a-noku ta-ra-san-myaku-san-bo-dai. 

Ko chi Han-nya Ha-ra-mi-ta. 
Ze dai-jin-shu.  Ze dai-myo-shu. 
Ze mu jo-shu.  Ze mu to-do-shu. 
No-jo is-sai-ku.  Shin-jitsu fu-ko. 

Ko setsu Han-nya Ha-ra-mi-ta shu. 
Soku setsu shu watsu. 

Gya-tei gya-tei.      Ha-ra gya-tei. 
Hara so gya-tei.      Bo-ji sowa-ka. 

Han-nya shin-gyo. 
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∆  Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa 

(Maka Hannya Haramita Shingyô) 

 

 Quando Kanzeon Bodisatva praticava em profunda Sabedoria Completa 

claramente observou    o vazio dos cinco agregados 

assim se libertando de todas as tristezas e sofrimentos. 

Oh! Sarishi!  Forma não é mais que vazio.  Vazio não é mais que forma. 

Forma é exatamente vazio.  Vazio é exatamente forma. 

Sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento assim também o são. 

Óh! Sarishi!  Todos os fenômenos são vazio-forma, 

não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, 

não perdidos, não encontrados.  Assim é tudo dentro do vazio. 

Sem forma, sem sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento; 

sem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, mente, 

sem cor, som, cheiro, sabor, tato, fenômeno. 

sem mundo de visão, sem mundo de consciência, 

sem ignorância e sem fim à ignorância, 

sem velhice e morte e sem fim à velhice e morte, 

sem sofrimento, sem causa, sem extinção e sem caminho, 

sem sabedoria e sem ganho, sem nenhum ganho. 

Bodisatva devido à Sabedoria Completa.   

Coração-Mente sem obstáculos, sem obstáculos, logo, sem medo, 

distante de todas as delusões, isto é Nirvana.   

Todos os Budas dos Três Mundos devido à Sabedoria Completa    

obtém ANOKUTARA SAN MYAKU SAN BODAI. 

Saiba que Sabedoria Completa 

é expressão de grande divindade, expressão de grande claridade,  

expressão insuperável, expressão inigualável, 

com capacidade de remover todo o sofrimento. 

Isto é verdade não é mentira! 

Assim, invoque e expresse a Sabedoria Completa,   

invoque e repita:  

Gya-tei, gya-tei      Ha-ra gya-tei 

Hara-so gya-tei      bo ji sowa-ka 

Han-nya shin-gyô. 
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Chôka – Sodô Fuguin – Cerimônia para os Ancestrais 

 

∆   Identidade do Relativo e do Absoluto 

(Sandôkai) 

(Dias Ímpares) 
(Mokugyô NÃO toca) 

 

  A mente do Grande Sábio da Índia 

estava intimamente ligada de Leste a Oeste. 

Entre seres humanos há sábios e tolos 

mas no Caminho não há Fundador do Sul ou do Norte. 

A fonte sutil é clara e brilhante. 

As correntes tributárias fluem através da escuridão. 

Apegar-se às coisas é ilusão, 

encontrar o absoluto ainda não é Iluminação.   

Um e todos, as esferas subjetiva e objetiva 

são relacionadas e ao mesmo tempo independentes. 

Relacionadas e, ainda assim, funcionam diferentemente 

embora cada uma mantenha seu lugar. 

Forma faz com que o caráter e aparência difiram. 

Sons distinguem conforto e desconforto. 

Escuro faz de todas as palavras, uma. 

A claridade distingue frases boas e más. 

Os quatro elementos voltam à sua natureza, 

assim como uma criança à sua mãe. 

Fogo é quente, vento é movimento, 

água é úmida e terra é dura, 

Olhos vêem, ouvidos escutam, narinas cheiram, 

língua sente o salgado e o azedo. 

Cada um, independe do outro. 

Causa e efeito devem retornar à grande realidade, 

as palavras alto e baixo são usadas relativamente. 

Dentro da luz há escuridão 

mas não tente compreender esta escuridão.  

Dentro da escuridão há luz 

mas não procure por esta luz. 

Luz e escuridão são um par, 

como o pé na frente e o pé de trás, ao andar. 

Cada coisa tem seu valor intrínseco e está relacionada a tudo o mais em função e posição. 

Vida comum se encaixa no absoluto, 

como uma caixa à sua tampa. 

O absoluto trabalha com o relativo,   

Como duas flexas se encontrando em pleno ar.  

Lendo estas palavras, apreenda a realidade. 

Não julgue por nenhum valor. 

Se você não vê o Caminho, 

não o vê mesmo ao andar nele. 

Quando você caminha, não é perto nem longe. 

Se estiver deludido, 

estará a rios e montanhas de distância. 

  Respeitavelmente digo 

àqueles que querem ser iluminados: 

  “ Noite e dia, não percam tempo.” 
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Samadhi do Espelho Precioso 

(Hôkyôzanmai) 

(Dias Pares) 
(Mokugyô NÃO toca) 

 

   O Darma do assim como é, 

Budas Ancestrais cuidadosamente transmitem. 

Agora você o encontrou 

preserve-o bem.   

 

Uma bandeja de prata acumula branca neve. 

Na luz do luar a nívea garça desaparece. 

Parecem-se, mas não são iguais. 

Juntando-as, sabemos que são. 

 

A mente não se expressa em palavras 

mas elas encorajam àquele que procura. 

Se excitado, você entra em uma armadilha. 

Se se opuser, espere pela queda. 

  

Afastar-se ou tocar: 

ambos errados. 

É como fogo maciço. 

Se o retratar com palavras elegantes, 

o estará maculando. 

  

No meio da noite, a correta luz. 

No céu do amanhecer não aparece. 

É a regra geral. 

Usando-a, remove-se todo o sofrimento. 

  

Mesmo sendo do mundo dos fenômenos 

esta narrativa não o é. 

Mesmo sem ser da intenção 

este não palavras, não o é. 

  

É como olhar no espelho precioso 

onde forma e reflexo se encontram. 

Você não é ele, 

mas ele é tudo de você. 

 

É como um bebê no mundo 

pleno de seus cinco sentidos. 

Sem ir nem vir. 

Sem se levantar e sem parar. 

 

Gugu! Dadá! 

Uma fala sem fala! 

E nada compreendemos. 

Sua fala ainda não é correta. 

  

Como as linhas do hexagrama: 

relativo e absoluto se integram, 

sobrepostas tornam-se três. 

A completa transformação as faz cinco. 

Como o paladar da erva chissô*, 
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como as faces do diamante.  

 

Dentro do absoluto 

Todos os relativos se integram. 

Perguntas e respostas 

caminham juntas. 

 

Comunicar com a essência 

é comunicar com o caminhar. 

Inclui integração 

e inclui o Caminho. 

Em comunhão auspiciosa! 

Não destrua isto! 

 

A maravilhosa verdade do céu 

está além da questão de delusão ou Iluminação. 

Quando causa e efeito chegam a termo, 

sua luz brilha naturalmente. 

 

Nas coisas pequenas, ela é a menor de todas. 

Nas coisas grandes, ela é ilimitada. 

Basta um finíssimo fio de seda de diferença 

para que a harmonia se quebre. 

 

Agora a escola em súbita e em gradual se biparte. 

Estabelece bases seguindo estas regras. 

Mas a prática diligente penetra o ensinamento 

e a verdade continua a fluir incessantemente. 

 

Por fora, tranquilos; por dentro, agitados. 

Como um cavalo no cabresto ou rato acuado. 

Os antigos sábios se apiedaram, 

oferecendo o Darma que leva à outra margem. 

Seguindo pontos de vista errados, 

ao preto chamam de branco. 

Exaurindo os falsos pensamentos, 

a mente aberta aceita a si mesma. 

 

Se desejar caminhar nas pegadas dos antigos, 

rogo que observe os exemplos  de antanho. 

Aproxime-se para realizar o Caminho de Buda. 

 

Como por dez kalpas, 

observando uma árvore, 

como um tigre ferido 

ou como um cavalo manco. 

 

Porque existem coisas inferiores, 

existem tesouros raros em pedestais, 

porque há coisas maravilhosas e estranhas, 

há gatos selvagens e vacas brancas.   

 

O mestre arqueiro 

com o poder de sua técnica, 

pode atingir 
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um alvo a uma centena de passos. 

 

Mas quando duas flexas se encontram em pleno ar 

ponta com ponta, 

será somente a técnica 

a responsável?   

 

Ao mesmo tempo, o boneco de madeira canta, 

a mulher de pedra se levanta e dança. 

Apenas a mente comum 

admite este pensamento? 

 

O servo atende ao seu senhor, 

a criança obedece ao pai. 

Se não houver obediência, 

não haverá respeito filial. 

Se não houver serviço, 

não haverá atendimento. 

 

Em segredo e misteriosamente, 

agindo como um tolo, 

atuando como um bobo,   

apenas o capaz de herdá-lo,   

é chamado de mestre entre os mestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* erva chissô  - Green Shiso (beefsteak plant, ingles, Perilla frutescens ou Perilla nankinensis, latim) 
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Cinquenta e sete Budas e Linhagem 

(Gojushichi Butsu) 

 
▲  Bibashi Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Vipashyin Buddha 

▲  Shiki Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Shikhin Buddha 

▲  Bishafu Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Vishvabhû Buddha 

▲  Kuruson Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Krakucchanda Buddha 

▲  ↓ Kunagonmuni Butsu Daioshô ▲ ↓  Grande Mestre Kanakamuni Buddha 

▲  Kashô Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre  Kâshyapa Buddha 

▲  ‡ Shakamuni Butsu Daioshô ▲  ‡ Grande Mestre  Shakyamuni Buddha 

Makakashô Daioshô Grande Mestre Makâkâshyapa 

Ananda Daioshô Grande Mestre Ananda 

Shônawashu Daioshô Grande Mestre Shanavâsa 

Ubakikuta Daioshô Grande Mestre Upagupta 

↓ Daitaka Daioshô ↓ Grande Mestre Dhirtaka 

Mishaka Daioshô Grande Mestre Miccaka 

‡ Bashumitsu Daioshô ‡ Grande Mestre Vasumitra 

Butsudanandai Daioshô Grande Mestre Buddhanandi 

Fudamitta Daioshô Grande Mestre Buddhamitra 

Barishiba Daioshô Grande Mestre Pârshva 

Funayasha Daioshô Grande Mestre Punyashas 

↓ Anabotei Daioshô ↓ Grande Mestre Ashvaghosha 

Kabimora Daioshô Grande Mestre Kapimala 

‡ Nagyaharajuna Daioshô ‡ Grande Mestre Nâgârjuna 

Kanadaiba Daioshô Grande Mestre Kânadeva 

Ragorata Daioshô Grande Mestre Râhukata 

Sôgyanandai Daioshô Grande Mestre Sanghânandi 

Kayashata Daioshô Grande Mestre Gayashâta 

↓ Kumorata Daioshô ↓ Grande Mestre Kumârata 

Shayata Daioshô Grande Mestre Jayata 

‡ Bashubanzu Daioshô ‡ Grande Mestre Vasubandhu 

Manura Daioshô Grande Mestre Manorhita 

Kakurokuna Daioshô Grande Mestre Haklenayashas 

Shishibodai Daioshô Grande Mestre Simhabhikshu 

Bashashita Daioshô Grande Mestre Basiasita 

↓ Funyomitta Daioshô ↓ Grande Mestre Punyamitra 

Hannyatara Daioshô Grande Mestre Prajñâtâra 

‡ Bodaidaruma Daioshô ‡ Grande Mestre Bodhidharma 

Taiso Eka Daioshô Grande Mestre Dazu Huike 

Kanchi Sôsan Daioshô Grande Mestre Jianzhi Sengcan 

↓ Daii Dôshin Daioshô ↓ Grande Mestre Dayi Doaxin 

Daiman Kônin Daioshô Grande Mestre Daman Hongren 

‡ Daikan Enô Daioshô ‡ Grande Mestre Dajian Huineng 

Seigen Gyôshi Daioshô Grande Mestre Qingyuan Xingsi 

Sekitô Kisen Daioshô Grande Mestre Shitou Xiqian 

↓ Yakusan Igen Daioshô ↓ Grande Mestre Yaoshan Weiyan 

Ungan Donjô Daioshô Grande Mestre Yunyan Tansheng 

‡ Tôzan Ryôkai Daioshô ‡ Grande Mestre Dongshan Liangjie 

Ungo Dôyô Daioshô Grande Mestre Yunju Daoying 

Dôan Dôhi Daioshô Grande Mestre Tongan Daopi 

Dôan Kanshi Daioshô Grande Mestre Tongan Guanzhi 
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Ryôzan Enkan Daioshô Grande Mestre Liangshan Yuanguan 

↓ Taiyô Kyôgen Daioshô ↓ Grande Mestre Dayang Jingxuan 

Tôsu Gisei Daioshô Grande Mestre Touzi Yiqing 

‡ Fuyô Dôkai Daioshô ‡ Grande Mestre Furong Daokai 

Tanka Shijun Daioshô Grande Mestre Danxia Zichun 

Chôryô Seiryô Daioshô Grande Mestre Changlu Qingliao 

↓ Tendô Sôkaku Daioshô ↓ Grande Mestre Tiantong Zongjue 

Setchô Chikan Daioshô Grande Mestre Xuedou Zhijian 

‡ Tendô Nyojô Daioshô ‡ Grande Mestre Tiantong Rujing 

Eihei Dôgen Daioshô    

Koun Ejô Daioshô    

Tettsu Gikai Daioshô    

▲  ‡ Keizan Jôkin  ▲  Daioshô    

Linhagem: 

55.  Gasan Jôseki Daioshô 76.  Ban-En Honryû Daioshô 

56.  Taigen Sôshin Daioshô ‡ 77.  Tchikuô Seinon Daioshô 

57.  Baizan Monpon Daioshô 78.  Hakuô Dôtatsu Daioshô 

58.  Jotchû Tengin Daioshô 79.  Toku-un Kindô Daioshô 

59.  Motsugai Shô-ô Daioshô 80.  Sekihô Nôgyû Daioshô 

60.  Jitsuan Shôsan Daioshô 81.  Kôgan Tchi-on Daioshô 

↓ 61.  Kyûkô Yûkaku Daioshô ↓ 82.  Yôshû Jûgen Daioshô 

62.  Shûô Sôshun Daioshô 83.  Shûzan Enitchi Daioshô 

‡ 63.  Kakurin Shôbun Daiosh ‡ 84.  Keigan Sobyaku Daioshô 

64.  Jôan Shushû Daioshô 85.  Taku-ei Baizen Daioshô 

65.  Sankô Zonshin Daioshô 86.  Yôgan Honteki Daioshô 

66.  Gyôshi Taikaku Daioshô 87.  Kôki Ryôyû Daioshô 

67.  Shôgan Montai Daioshô 88.  Butsuzan Kanryô Daioshô 

↓ 68.  Taiô Geimon Daioshô 89.  Getsu-en Zenzan Daioshô 

69.  Kaishitsu Bun-Etsu Daioshô ↓ 90.  Baizui Getsujô Daioshô 

‡ 70.  Gyokugan Rinkaku Daioshô 91.  Shingetsu Enjô Daioshô 

71.  Shô-ô Mon-Eki Daioshô ‡ 92.  Baigetsu Ryôshû Daioshô 

72.  Hôgan Donshû Daioshô ‡ 93.  Shôun Shûki Daioshô 

73.  Buzan Ryôsatsu Daioshô ‡ ▲   Shôun Shûki Daioshô 

74.  Tenshin Seizon Daioshô ‡ ▲   Shôun Shûki Daioshô 

↓ 75.  Kanzan Shûetsu Daioshô  
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∆   Sandôkai 
(Identidade do Relativo e do Absoluto) 

 
   Chikudo dai sen no shin, 

 tô zai mitsu ni ai fusu. 
Nin kon ni ridon ari,  

dô ni nan boku no so nashi. 
Rei gen myô ni kô ket-ta ri. 

Shiha an ni ruchû su. 
Ji o shû suru mo moto kore mayoi. 
Ri ni kanô mo mata satori ni arazu,  

   mon mon is-sai no kyô, 
ego to fu ego to, 

eshite sarani ai wataru, 
shikara zareba ku rai ni yot-te jû su,  

shiki moto shitsu zô o kotoni shi; 
 shô moto rak-ku o koto ni su,  
an wa jô chû no koto ni kanai,  

mei wa sei daku no ku o wakatsu,  
shidai no shô o-nozu kara fukusu,  
kono sono haha o uru ga gotoshi,  

hi wa nes-shi, kaze wa dôyô,  
mizu wa uru-oi chi wa ken go,  
manako wa iro, mimi wa onjô,  
hana wa ka, shita wa kan so, 
shikamo ichi ichi no hô ni oite,  

ne ni yot-te habunpu su, 
hon matsu sube karaku shû ni kisu beshi, 

sonpi sono go o mochi yu,  
mei chû ni atat-te an ari, 

an sô wo mot-te oukoto nakare,  
an chû ni atat-te mei ari, 

mei sô o mot-te miru koto nakare,  
mei an ono ono ai tai shite, 

hisu runi zen go no ayumi no gotoshi, 
   ban motsu onozu kara kô ari, 
masani yô to sho to wo iu beshi, 

jison sureba kan gai gas-shi,  
ri ô zureba senpo sasô, 

   koto o ukete wa sube karaku shû o esu beshi, 
mizukara kiku o ris-suru koto nakare, 

soku moku dô o ese zunba, 
ashi o hakobu mo izu kun zo michi o shiran, 

ayumi o susu mureba gon non ni arazu, 
mayôte sen ga no ko o hedat-tsu, 

tsu-tsu-shin de san gen no hito ni môsu, 
kô in muna shiku wataru koto nakare. 
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Hôkyôzanmai 
(Samadhi do Espelho Precioso) 

 
   Nyose no hô, 

bus-so mitsu ni fusu, 
nanji ima kore o etari 

yoroshiku yoku hôgo subeshi, 
   gin-na ni yuki o mori, 
meigetsu ni ro o kakusu, 
rui shite hitoshi karazu, 

konzuru tokinba tokoro o shiru, 
kokoro koto ni ara zareba raiki mata omomuku, 

dôzureba kakyû o nashi, 
tagaeba kocho ni otsu, 

hai-soku tomo ni hi nari, 
tai-kaju no gotoshi, 

tada monsai ni arawaseba, 
sunawachi zen-na ni zokusu, 
yahan shômei, tengyô furo, 

mono no tame ni nori to naru, 
mochiite shoku o nuku, 
ui ni arazu to iedomo, 
kore go naki ni arazu, 

hôkyô ni nozonde, 
gyôyô ai miru ga gotoshi, 
nanji kore kare ni arazu, 
kare masani kore nanji, 

yo no yôni no gosô gangu suru ga gotoshi, 
fuko furai, fuki fuju, 

baba wawa, uku muku, 
tsuini mono o ezu, 

go imada tadashi kara zaru ga yueni. 
jûri rik-kô, henshô ego,  

tatande san to nari, henji tsukite go to naru, 
chi sô no aji-wai no gotoku, 
kongô no cho no gotoshi, 

shôchû myôkyô, kôshô narabi agu, 
shû ni tsûji to ni tsûzu, kyôtai kyôro, 
shakunen naru to kinba kitsu nari, 

bongo subekarazu, tenshin ni shite myô nari, 
meigo ni zoku sezu, in-nen jisetsu, 

jakunen to shite shôcho su, 
sai niwa, muken ni iri, 

dai niwa hôjo o zes-su, gôkotsu no tagai, 
rir-ryo ni ôzezu, ima tonzen ari, 

shûshu o ris-suru ni yot-te, 
shûshu wakaru, sunawachi kore kiku nari, 

shû tsûji shu ki wamaru mo, 
shinjô ruchû, hoka jaku ni uchiugoku wa, 

tsunageru koma, fukuseru nezumi, 
senshô kore o kanashinde, 

hô no dando to naru, 
sono tendô nishitagat-te, 
shi o mot-te so to nasu, 

tendô sômes-sureba, kôshin mizukara yurusu, 
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kotetsu ni kanawan to yôseba, 
kô zenko o kanzeyo, 

butsudô o jôzuru ni nan-nan to shite, 
jik-kôju o kanzu     tora no kaketaru ga gotoku, 

uma no yome no gotoshi, 
geretsu aru o mot-te, hôki chingyo, 

kyôi aru o mot-te, rinu byak-ko, 
    gei wa gyôriki o mot-te, 

ite hyap-po ni atsu, senpô ai ou, 
gyôriki nanzo azukaran, 

bokujin masani utai, 
sekijo tat-te mou, jôshiki no itaru ni arazu, 

mushiro shiryo o iren ya, 
shin wa kimi ni bushi, 

ko wa chichi ni junzu junze zareba kô ni arazu, 
buse zareba ho ni arazu. 

Senkô mitsuyô wa, 
gu no gotoku ro no gotoshi, 
  tada yoku sôzoku suru o, 
  shuchû no shu to nazuku 
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Gojushichi Butsu 
(Cinquenta e sete Budas e Linhagem) 

 
▲  Bibashi Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Vipashyin Buddha 

▲  Shiki Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Shikhin Buddha 

▲  Bishafu Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Vishvabhû Buddha 

▲  Kuruson Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre Krakucchanda Buddha 

▲  ↓ Kunagonmuni Butsu Daioshô ▲ ↓  Grande Mestre Kanakamuni Buddha 

▲  Kashô Butsu Daioshô ▲  Grande Mestre  Kâshyapa Buddha 

▲  ‡ Shakamuni Butsu Daioshô ▲  ‡ Grande Mestre  Shakyamuni Buddha 

Makakashô Daioshô Grande Mestre Makâkâshyapa 

Ananda Daioshô Grande Mestre Ananda 

Shônawashu Daioshô Grande Mestre Shanavâsa 

Ubakikuta Daioshô Grande Mestre Upagupta 

↓ Daitaka Daioshô ↓ Grande Mestre Dhirtaka 

Mishaka Daioshô Grande Mestre Miccaka 

‡ Bashumitsu Daioshô ‡ Grande Mestre Vasumitra 

Butsudanandai Daioshô Grande Mestre Buddhanandi 

Fudamitta Daioshô Grande Mestre Buddhamitra 

Barishiba Daioshô Grande Mestre Pârshva 

Funayasha Daioshô Grande Mestre Punyashas 

↓ Anabotei Daioshô ↓ Grande Mestre Ashvaghosha 

Kabimora Daioshô Grande Mestre Kapimala 

‡ Nagyaharajuna Daioshô ‡ Grande Mestre Nâgârjuna 

Kanadaiba Daioshô Grande Mestre Kânadeva 

Ragorata Daioshô Grande Mestre Râhukata 

Sôgyanandai Daioshô Grande Mestre Sanghânandi 

Kayashata Daioshô Grande Mestre Gayashâta 

↓ Kumorata Daioshô ↓ Grande Mestre Kumârata 

Shayata Daioshô Grande Mestre Jayata 

‡ Bashubanzu Daioshô ‡ Grande Mestre Vasubandhu 

Manura Daioshô Grande Mestre Manorhita 

Kakurokuna Daioshô Grande Mestre Haklenayashas 

Shishibodai Daioshô Grande Mestre Simhabhikshu 

Bashashita Daioshô Grande Mestre Basiasita 

↓ Funyomitta Daioshô ↓ Grande Mestre Punyamitra 

Hannyatara Daioshô Grande Mestre Prajñâtâra 

‡ Bodaidaruma Daioshô ‡ Grande Mestre Bodhidharma 

Taiso Eka Daioshô Grande Mestre Dazu Huike 

Kanchi Sôsan Daioshô Grande Mestre Jianzhi Sengcan 

↓ Daii Dôshin Daioshô ↓ Grande Mestre Dayi Doaxin 

Daiman Kônin Daioshô Grande Mestre Daman Hongren 

‡ Daikan Enô Daioshô ‡ Grande Mestre Dajian Huineng 

Seigen Gyôshi Daioshô Grande Mestre Qingyuan Xingsi 

Sekitô Kisen Daioshô Grande Mestre Shitou Xiqian 

↓ Yakusan Igen Daioshô ↓ Grande Mestre Yaoshan Weiyan 

Ungan Donjô Daioshô Grande Mestre Yunyan Tansheng 

‡ Tôzan Ryôkai Daioshô ‡ Grande Mestre Dongshan Liangjie 

Ungo Dôyô Daioshô Grande Mestre Yunju Daoying 

Dôan Dôhi Daioshô Grande Mestre Tongan Daopi 

Dôan Kanshi Daioshô Grande Mestre Tongan Guanzhi 
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Ryôzan Enkan Daioshô Grande Mestre Liangshan Yuanguan 

↓ Taiyô Kyôgen Daioshô ↓ Grande Mestre Dayang Jingxuan 

Tôsu Gisei Daioshô Grande Mestre Touzi Yiqing 

‡ Fuyô Dôkai Daioshô ‡ Grande Mestre Furong Daokai 

Tanka Shijun Daioshô Grande Mestre Danxia Zichun 

Chôryô Seiryô Daioshô Grande Mestre Changlu Qingliao 

↓ Tendô Sôkaku Daioshô ↓ Grande Mestre Tiantong Zongjue 

Setchô Chikan Daioshô Grande Mestre Xuedou Zhijian 

‡ Tendô Nyojô Daioshô ‡ Grande Mestre Tiantong Rujing 

Eihei Dôgen Daioshô    

Koun Ejô Daioshô    

Tettsu Gikai Daioshô    

▲  ‡ Keizan Jôkin  ▲  Daioshô    

Linhagem: 

55.  Gasan Jôseki Daioshô 76.  Ban-En Honryû Daioshô 

56.  Taigen Sôshin Daioshô ‡ 77.  Tchikuô Seinon Daioshô 

57.  Baizan Monpon Daioshô 78.  Hakuô Dôtatsu Daioshô 

58.  Jotchû Tengin Daioshô 79.  Toku-un Kindô Daioshô 

59.  Motsugai Shô-ô Daioshô 80.  Sekihô Nôgyû Daioshô 

60.  Jitsuan Shôsan Daioshô 81.  Kôgan Tchi-on Daioshô 

↓ 61.  Kyûkô Yûkaku Daioshô ↓ 82.  Yôshû Jûgen Daioshô 

62.  Shûô Sôshun Daioshô 83.  Shûzan Enitchi Daioshô 

‡ 63.  Kakurin Shôbun Daiosh ‡ 84.  Keigan Sobyaku Daioshô 

64.  Jôan Shushû Daioshô 85.  Taku-ei Baizen Daioshô 

65.  Sankô Zonshin Daioshô 86.  Yôgan Honteki Daioshô 

66.  Gyôshi Taikaku Daioshô 87.  Kôki Ryôyû Daioshô 

67.  Shôgan Montai Daioshô 88.  Butsuzan Kanryô Daioshô 

↓ 68.  Taiô Geimon Daioshô 89.  Getsu-en Zenzan Daioshô 

69.  Kaishitsu Bun-Etsu Daioshô ↓ 90.  Baizui Getsujô Daioshô 

‡ 70.  Gyokugan Rinkaku Daioshô 91.  Shingetsu Enjô Daioshô 

71.  Shô-ô Mon-Eki Daioshô ‡ 92.  Baigetsu Ryôshû Daioshô 

72.  Hôgan Donshû Daioshô ‡ 93.  Shôun Shûki Daioshô 

73.  Buzan Ryôsatsu Daioshô ‡ ▲   Shôun Shûki Daioshô 

74.  Tenshin Seizon Daioshô ‡ ▲   Shôun Shûki Daioshô 

↓ 75.  Kanzan Shûetsu Daioshô  
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Chôka – Kaisan Reki-jû Fuguin 

Cerimônia para os Fundadores e Primazes Históricos 
  

    Daihi Shin Darani 
(Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

 
  Namu kara tan no, tora ya ya,  
Namu ori ya, boryo ki tchi 
Shifu ra ya, fuji sato bo ya,  
Moko sato bo ya, 
Mo ko kya runi kya ya,    
En, sa hara ha e shu tan no ton sha, 
Namu shiki ri toi mo,  
Ori ya, boryo ki chi, 
Shifu ra rin to bo, na mu no ra, 
Kin ji, ki ri, 
Mo ko ho do, sha mi sa bo, 
O to jo shu ben, o shu in,  
Sa bo sa to, no mo bo gya,  
Mo ha te tcho, to ji to, 
En, o bo ryo ki,  
Ru gya tchi, kya ra tchi, 
I kiri mo ko, fuji sa to, sa bo sa bo, 
Mo ra mo ra, mo ki mo ki, 
Ri to in ku ryo ku ryo, 
Ke mo to ryo to ryo, 
Ho ja ya tchi, mo ko ho ja ya tchi, 
To ra to ra, tchiri ni, 
Shifu ra ya,   
Sha ro sha ro, mo mo ha mo ra, 
Ho tchi ri, yu ki yu ki, 
Shi no shi no, ora san fura sha ri, 
Ha za ha zan, fura sha ya, 
Ku ryo, ku ryo, mo ra ku ryo, ku ryo, 
Ki ri sha ro sha ro, 
Shi ri shi ri, su ryo su ryo, 
Fuji ya, fuji ya, fudo ya, fudo ya, 
Mi tchiri ya,  Nora kin ji, tchiri shuni no,  
Hoya mono, somo ko,  
Shido ya, somo ko, 
Moko shido ya, somo ko, 
Shido yu ki, shifu ra ya, 
Somo ko,  Nora kin ji, somo ko,  
Mo ra no ra, somo ko, 
Shira su omo gya ya, 
Somo ko, sobo moko shido ya, 
Somo ko, shaki ra oshi do ya, 
Somo ko, hodo mogya shido ya, 
Somo ko, nora kin ji ha gyara ya, 
Somo ko, mo hori shin gyara ya, 
Somo ko, namu kara tan no tora ya ya,    
Namu ori ya, boryo ki tchi,  
Shifu ra ya, somo ko,  

Shite do modo ra, hodo ya, so mo ko.  
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Chôka Shidô Fuguin – Cerimônia da Câmara dos Mortos 

 

   Poema da Longevidade do Tathagata 

Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa (Verso XIII) 

(Myôhôrengekyô Nyorai Juryôhon Ge) 

 

   Desde que obtive a Iluminação, 

os kalpas pelos quais tenho passado, 

são infinitos milhões de miríades   

de kotis de anos asam-khyeya. 

 

Incessantemente prego a Lei e ensino 

incontáveis kotis de criaturas 

a entrar no Caminho de Buda. 

Tudo isto por kalpas incomensuráveis.     

 

A fim de salvar todos os seres, 

por métodos táticos, revelo Nirvana. 

Verdadeiramente ainda não estou extinto 

estou sempre aqui pregando a Lei. 

 

Estou aqui eternamente, 

usando poderes extraordinários 

de forma que todas as criaturas deludidas, 

embora eu esteja próximo não possam me ver. 

 

Quase todos me tendo como extinto, 

em toda a parte cultuando minhas relíquias, 

ardentemente querendo me ver 

e criando corações sedentos de esperança. 

 

Quando todas as criaturas, tendo acreditado e servido, 

justas de caráter e gentis de mente, 

desejando ver Buda de todo o coração, 

ainda que isto custe suas próprias vidas, 

Eu e toda a minha Sangha aparecemos juntos 

no Divino Pico do Abutre. 

 

Então direi a todos  

que minha existência é eterna neste mundo. 

pelo poder de métodos táticos, 

revelo o extinto e o não-extinto. 

 

Se em outros lugares houver seres honrados, 

aspirantes cheios de fé, 

novamente entre eles estou 

pregando a Lei Suprema. 

 

Você, sem conhecimento 

me toma como extinto. 

Observo todos os seres 

afundando no mar do sofrimento, 

 

Por esta razão não me revelo 

mas os faço aspirar. 
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Quando seus corações estiverem desejando ardentemente, 

apareço para pregar a Lei. 

 

Com poderes penetrantes, extraordinários, 

através de kalpas asam-khyeya, 

estou sempre no Divino Pico do Abutre 

e em qualquer outra morada. 

 

Quando todos, no final dos kalpas, 

pensarem que tudo está em chamas, 

saiba que tranquilo é o meu reino. 

Repleto de seres celestiais, 

 

Parques e muitos palácios adornados, 

com todas as espécies de jóias. 

Árvores preciosas repletas de flores e frutos 

onde todas as criaturas se deleitam. 

 

Todas as divindades tocando tambores celestiais 

fazendo música através da eternidade, 

Chovendo flores man-darava em Buda 

e em sua grande Assembléia. 

 

Minha Terra Pura jamais será destruída. 

Mesmo assim todos a enxergam como se consumida em chamas. 

Aflições, terrores e desgraças 

apoderam-se das vidas das criaturas errôneas. 

 

Devido ao seu carma negativo, 

através de kalpas asam-khyeya. 

Não compreendem os Três Tesouros. 

 

Mas todos os que acumulam méritos, 

são gentis e de natureza correta, 

todos estes vêem que existo 

e estou aqui esclarecendo a Lei. 

 

Em tempos, prego para toda esta multidão 

que a vida de Buda é eterna. 

Àqueles que vêem Buda em sua essência, 

prego que um Buda é raramente encontrado. 

 

É tal o poder de minha sabedoria 

que minha sagacidade é de um brilho irradiante. 

Minha vida é de incontáveis kalpas, 

resultado de méritos há muito cultivados. 

 

Vocês, de mente perspicaz, 

não tenham a menor dúvida. 

   Acabem com as dúvidas completamente, 

visto que as palavras de Buda 

são verdadeiras, não falsas. 

 

Como o médico de grande aptidão 

a fim de curar seus filhos insensatos, 
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embora ainda vivo, anunciasse sua morte. 

Eu, pai deste mundo, 

também não serei culpado de falsidade, 

 

Pai que cura toda miséria e aflição, 

   para o bem das pessoas deludidas, 

embora verdadeiramente vivo, 

anuncio minha extinção, 

 

receando que se sempre me vissem, 

deixariam tomar-se pela arrogância, 

seriam dissolutos e se prenderiam aos cinco desejos, 

caindo nos caminhos do mal. 

 

Eu, eternamente conhecendo todos os seres, 

aqueles que seguem e não seguem o Caminho, 

de acordo com os princípios corretos de salvação, 

esclareço a Lei a todos, 

 

  Sempre mantendo este pensamento: 

“Como posso fazer com que todos os seres 

  penetrem o Caminho Supremo e rapidamente 

realizem Iluminação?”   
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Myôhôren Gekyô Nyorai Juryô Honge 

妙法連華経如来寿量品偈 

 
   Ji ga toku bu(tsu) rai sho kyô sho kô shu  

Mu ryô hyaku sen man oku sai a sô gi 
Jô sep-pô kyô ke mu shu oku shu jô 

Ryô nyû o butsu dô      ni rai mu ryô kô 
I do shu jô ko hô ben gen ne han 

Ni jitsu fu metsu do jô jû shi sep-pô 
Ga jô jû o shi i sho jin zu riki 

Ryô ten dô shu jô sui gon ni fu ken 
Shu ken ga metsu do kô ku yô sha ri  
Gen kai e ren bo ni shô katsu gô shin  

Shu jô ki shin buku shitsu jiki i nyû nan  
Is-shin yok-ken butsu fu ji shaku shin myô  

Ji ga gyû shû sô gu shutsu ryô ju sen 
Ga ji go shu jô jô zai shi fu metsu 

I hô ben riki kô gen nu metsu fu metsu  
Yo koku u shu jô ku gyô shin gyô sha  

Ga bu o hi chû i setsu mu jô hô 
Nyo tô fu mon shi tan ni ga metsu do 
Ga ken sho shu jô motsu zai o ku kai 
Ko fu i gen shin ryô go shô katsu gô 
In go shin ren bo nai shutsu i sep-pô 

Jin zû riki nyo ze o a sô gi kô 
Jô zai ryô ju sen gyû yo sho jû sho 
Shu jô ken kô jin dai ka sho shô ji 
Ga shi do an non ten nin jô jû man 

On rin sho dô kaku shu ju hô shô gon  
Hô ju ta ke ka shu jô sho yu raku 

Sho ten kyaku ten ku jô sa shu gi gaku  
U man da ra ke san butsu gyû dai shu  

Ga jô do fu ki ni shu ken shô jin 
U fu sho ku nô nyo ze shitsu jû man  

Ze sho zai shu jô i aku gô in nen 
Ka a sô gi kô fu mon san bô myô  

Sho u shu ku doku nyû wa shitsu jiki sha  
Sok-kai ken ga shin zai shi ni sep-pô  

Waku ji i shi shu setsu butsu ju mu ryô  
Ku nai ken bus-sha i setsu butsu nan chi  

Ga chi riki nyo ze e kô shô mu ryô 
Ju myô mu shu kô ku shu gô sho toku  

Nyo tô u chi sha mot-to shi shô gi 
   Tô dan ryô yô jin butsu go jitsu fu ko 

Nyo i zen hô ben i ji ô shi ko 
Jitsu zai ni gon shi mu nô sek-ko mô  
Ga yaku i se bu gu sho ku gen sha 

   I bon bu ten dô jitsu zai ni gon metsu 
I jô ken ga ko ni shô kyô shi shin 

Hô itsu jaku go yoku da o aku dô chû  
Ga jô chi shu jô gyô dô fu gyô dô  
Zui ô sho ka do i ses-shu ju hô  
  Mai ji sa ze nen i ga ryô shu jô  

  Toku nyû mu jô dô soku jô ju bus-shin. 
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Nitchu Fuguin 
(Serviço do Meio-dia) 

 
∆   Butchô Sonshô Darani 

(Mantra do Vitorioso) 
 

  No bo bagya ba tei, tare roki ya, 
hara chi bishi shu daya bo daya,  
bagya ba tei tani ya ta,  
  on bishu daya bishu daya, 
sama sama san man da,  
haba sha soha ran da gyatchi gyaga no,  
sowa han ba, bishu tei,  abi shin sha to man,  
sogya ta hara hasha no a miri ta,  
bi sei ke maka man dara ha dai,  
a kara a kara, ayu san dara ni,  
shuda ya shuda ya, gyagya no bishu tei,  
u shu nisha bisha ya, bishu tei,  
saka sara ara shin mei,  
san soni tei, sara ba tada gya ta,  
baro gya ni, sata hara mita,  
hari hora ni sara ba tata gya ta,  
kiri ta ya, jishu tan no, jishu tchi ta,  
maka boda rei, ba zara gya ya,  
sugya ta no, bishu tei,  
sara ba hara da, haya tori,  
gyatchi hari bishu tei,  
hara tchini hara daya, a yoku shu tei,  
san ma ya, jishu tchi tei,  
mani mani maka mani,  
tatan da bota kutchi, hari shu tei,  
biso bo da, bodji shu tei  
  sha ya sha ya, bisha ya bisha ya,  
san mora san mora, sara ba bo da,  
jishu tchi te shu dei, ba jiri ba zara,  
kyara bei ba zara han ba,  
  to ma-ma, shari ran,  
sara ba sato ban nan shagya ya,  
hari bishu tei, sara ba gyachi hari shu tei,  
sara ba tata gya ta, shis-sha mei,  
san ma jin ba sa en to,  
sara ba tata gya ta, san ma jin ba sa,  
jishu tchi tei, bo jiya, bo jiya, bibo jiya bibo jiya,  
bo daya bo daya,  bibo daya bibo daya,  
san man da, hari shu tei, sara ba tata gya ta,  
   kiri ta ya, jishu tan no, jishu tchi tei   
   maka boda rei so wa ka. 
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Banka Fuguin 
(Serviço Vespertino) 

 
∆   Daihi Shin Darani 

(Mantra da Grande Mente de Compaixão) 
 
  Namu kara tan no, tora ya ya,  
Namu ori ya, boryo ki tchi 
Shifu ra ya, fuji sato bo ya,  
Moko sato bo ya, 
Mo ko kya runi kya ya,    
En, sa hara ha e shu tan no ton sha, 
Namu shiki ri toi mo,  
Ori ya, boryo ki chi, 
Shifu ra rin to bo, na mu no ra, 
Kin ji, ki ri, 
Mo ko ho do, sha mi sa bo, 
O to jo shu ben, o shu in,  
Sa bo sa to, no mo bo gya,  
Mo ha te tcho, to ji to, 
En, o bo ryo ki,  
Ru gya tchi, kya ra tchi, 
I kiri mo ko, fuji sa to, sa bo sa bo, 
Mo ra mo ra, mo ki mo ki, 
Ri to in ku ryo ku ryo, 
Ke mo to ryo to ryo, 
Ho ja ya tchi, mo ko ho ja ya tchi, 
To ra to ra, tchiri ni, 
Shifu ra ya,   
Sha ro sha ro, mo mo ha mo ra, 
Ho tchi ri, yu ki yu ki, 
Shi no shi no, ora san fura sha ri, 
Ha za ha zan, fura sha ya, 
Ku ryo, ku ryo, mo ra ku ryo, ku ryo, 
Ki ri sha ro sha ro, 
Shi ri shi ri, su ryo su ryo, 
Fuji ya, fuji ya, fudo ya, fudo ya, 
Mi tchiri ya,  Nora kin ji, tchiri shuni no,  
Hoya mono, somo ko,  
Shido ya, somo ko, 
Moko shido ya, somo ko, 
Shido yu ki, shifu ra ya, 
Somo ko,  Nora kin ji, somo ko,  
Mo ra no ra, somo ko, 
Shira su omo gya ya, 
Somo ko, sobo moko shido ya, 
Somo ko, shaki ra oshi do ya, 
Somo ko, hodo mogya shido ya, 
Somo ko, nora kin ji ha gyara ya, 
Somo ko, mo hori shin gyara ya, 
Somo ko, namu kara tan no tora ya ya,    
Namu ori ya, boryo ki tchi,  
Shifu ra ya, somo ko,  

Shite do modo ra, hodo ya, so mo ko.  
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Portal do Doce Néctar 
(KANROMON) 

 
     {Convite para a Manifestação dos Três Tesouros} 

  Honra Suprema aos Budas nas Dez Direções 

Honra Suprema ao Darma nas Dez Direções 

Honra Suprema à Sanga nas Dez Direções 

  Honra Suprema ao Mestre Original Shakyamuni Buda 

Honra Suprema a Grande Compaixão Avalokitesvara Bodisatva 

Honra Suprema a Ananda Sonja 

 

     {Súplica pela Mente da Iluminação Superior} 

▲  Isto igualmente com todos os seres. 

 

     {Voto para alimentar os espíritos famintos} 

  Acordando para a Mente de Iluminação Superior, 

Oferecemos estes alimentos especiais a todos os espíritos famintos nas 

Dez direções do espaço e do tempo, 

Estendendo para dentro e para fora, 

Preenchendo da menor partícula até o maior espaço. 

Todos espíritos famintos das dez direções, por favor, 

Venham aqui, se reúnam aqui. 

Compartilhando de suas infelicidades, 

Ofereço a todos estes alimentos e espero que satisfaçam 

Sua fome e sede. 

 

     {Reza para Compartilhar Alimentação} 

Rezo para que todos recebendo esta oferta retornem os méritos 

A todos os Budas e a toda criação através do espaço e do tempo. 

E, fazendo assim, que todos se tornem satisfeitos. 

 

     {Reza para Acordar para a Mente de Iluminação} 

Rezo também para que todos recebendo esta oferta 

Possam se libertar e se livrar de todos os sofrimentos 

Renascendo felizes, poderão brincar livremente 

Nos campos da Terra Pura através do espaço e do tempo. 

Acordando para a Mente de Iluminação Superior 

Que todos se tornem Budas Futuros, sem regressar. 

Aqueles que realizarem o Caminho primeiro, por favor, façam 

O voto de libertar todos os seres através do espaço e do tempo. 

 

     {Reza para atingir esses votos} 

Suplico que me protejam dia e noite e me dêem forças para 

Manter meus votos. 

 

     {Reza para transferir os méritos desta prática} 

Ao oferecer estes alimentos 

Rezo para que os méritos desta oferenda 

Sejam transferidos, com igualdade, a todas os seres 

Nos mundos do Darma da Verdadeira Realidade, 

À Iluminação Suprema e a todas as Sabedorias de Buda. 

 

     {Reza repetida para obter o Caminho iluminado} 

Rogo que todos realizem o Caminho de Buda 

E não convidem mais as misérias e os sofrimentos. 
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Possam todos os seres no mundo do Darma, 

Imbuídos deste Darma, simultânea e rapidamente 

Realizar o Caminho de Buda. 

 

     {Darani convidando a manifestação de todos Deuses e Demônios} 

(Honra Suprema ao Tathagata sem apegos) 

▲  Nô bô bohori gyari tari tatâ gya taya 

 

     {Darani de esmagar os portais do inferno e abrir as gargantas dos espíritos} 

     (Honra Suprema ao Tathagata infinito) 

▲  On boho tei-ri gya tari tatâ gya taya 

 

     {Darani de purificação do alimento com a radiância de inúmeras virtudes} 

 (Honra Suprema aos Budas e a Avalokitesvara Bodisatva. Por favor, nutram, nutram) 

▲  Nô maku saraba tatâ gyata baro-kitei on san barâ san barâ un 

 

     {Darani de colocar o gosto do doce néctar do darma} 

     (Honra Suprema ao inconcebível corpo Buda. Permita que o néctar do Darma jorre)  

▲  Nô maku soro baya tatâ gya taya ta-nyata on soro-soro hara-soro hara-soro sowaka 

 

     {Darani de alimentar todos os espíritos} 

     (Honra Suprema a todos Budas girando a roda da água da Compaixão) 

▲  Nô maku san man da bota nan ban (repetir 14 ou 21 vezes) 

 

     {Dharani para convidar os Budas das cinco famílias} 

     {Convidando as Manifestações dos Budas da Família Padma} 

     (Honra Suprema a todos os Budas nas esferas de fé, removendo toda a ganância. Fortuna e 

Sabedoria abundantes.) 

 Namu Tahô Nyorai nôbo bagya batei hara bota aratan nôya tatâ gya taya joken tongô fuku 

chien man. 

 

     {Convidando as manifestações dos Budas da família Ratna} 

     (Honra Suprema a todos os Budas nas esferas de vida, esmagando a não beleza. Perfeita 

aparência de corpo e mente se manifestando). 

Namu Myôshiki Shin Nyorai nôbo bagya batei soro baya tatâ gya taya ha-shûro gyô en man sô ko.  

 

     {Convidando as manifestações dos Budas da família de Buda} 

     (Honra Suprema a todos os Budas nas esferas de Buda. Corpos repletos dos Darmas infinitos e 

prazer na existência.) 

  Namu Kanro Ou Nyorai nôbo bagya batei ami ritei aran jaya tatâ gya taya kan pô shin jin ryô 

juke-raku. 

 

     {Convidando as manifestações dos Budas da família Vrajna} 

     (Honra Suprema a todos os Budas nas esferas de estudo.  Gargantas abertas, comer e beber 

completamente satisfeitos.) 

Namu Kôhaku Shin Nyorai nôbo bagya batei bihora gya taraya tatâ gya taya in kô kôdai on jiki jû 

bô. 

 

     {Convidando as manifestações dos Budas da família Carma} 
     (Honra Suprema a todos os Budas nas esferas sociais.  Todos os sofrimentos são iluminados.)  

Namu Rifui Nyorai nôbo bagya batei. aba-en gya raya 

tatâ gya taya kufu shi-tsu-jô riga kishu. 

 

     {Darani para Acordar para a Mente de Iluminação} 

Oficiante: On bôji shit-ta boda hada yami 
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Todos: ▲  On bo-o-ji shi-itta boda hada yami 

 

Oficiante: Agora acordei para a mente de iluminação suprema. 

Todos: ▲  Agora acordei para a mente de iluminação suprema. 

 

     {Darani de Dar os Preceitos de Samadhi Bodisatva} 

Oficiante: On san maya satoban. 

Todos: ▲  On san maya satoban 

 

Oficiante: Sou os Budas e os Budas são em mim. 

Todos: ▲  Sou os Budas e os Budas são em mim. 

 

     {Darani Raiz Secreto para a Morada na Grande Torre das Jóias} 

  Nô-maku saraba tatâ gya tanan on bihora gya rabei mani hara bei tatâ gya tani tara shani mani 

mani sohara bei bimarei shagya ra gen birei 

Un nun jin bara jin bara boda biro kitei kugya 

Chishut-ta gya rabei sowaka on mani baji rei un on mani darei un bat-ta. 

 

     {Darani de Iniciação ao Mantra da Radiância dos Budas}  

  On abogya bei-rosha-nô maka-bodara ma-nihan do-ma jin-      bara hara-bari ta-      ya un. 

 

     {Hak-ken Guedatsu Darani} (normalmente não lido) 

Oficiante:  On basara bokisha boku. 

 

     {Poema de Transferência dos Méritos} (Dedicatória)  
  Através dessa prática quero agora demonstrar minha gratidão aos meus pais, mestres e todos os 

seres que tem feito tanto por mim.  

 

   Possam aqueles que praticam nesta esfera continuar suas vidas com plenitude de bens e 

felicidades. 

   Possam aqueles que já se foram estar livres de todo o sofrimento e encontrar a verdadeira Paz. 

   Possam todos os seres nos três mundos receber as quatro bem aventuranças. 

   Possam aqueles que estão sofrendo nos três caminhos atormentados pelas oito dificuldades se 

arrepender e ficar curados de todos os males. 

   Possam todos se libertar do    samsara e nascer na Terra Pura. 

 

Dedicatória (somente Ino):  

Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente,  

para que, junto com todos os seres, realizemos o Caminho de Buda – a. 

 

Todos: 

   Todos os Budas através do espaço e do tempo,  

   Todos os Bodisatvas, Mahasatvas 

 Maha  Prajna  Para  mi  ta 

 1a reverência   2a reverência    3a reverência 
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∆  Kanromon 

甘露門 

(Portal do Doce Néctar) 
 

{ BU SHO SAN BO } 
  Namu jip-pô Butsu. 

Namu jip-pô Hô. 
Namu jip-pô Sô. 

  Namu honshi Shakamuni Butsu. 
Namu dai-zu dai-hi kyûku Kanzeon Bosâ. 

Namu keikyô Anan Sonja. 
 

{CHO JO HOTSU GAN} 

▲  Zesho shutô 
  Hos-shin shite ik-kino jô jiki- o buji shite, amaneku jip-pô, 

gûjin kokû, shûhen hok-kai, mijin sec-chû, 
shou koku dono is-sai no gaki ni hodoko su, 

 
Senmô kuon, san sen chishu, nai shikô yano shoki jin tô, 

kou kitat-te koko ni atsumare, ware ima himin shite, 
amaneku nanji ni jiki-o hodoko su, negawaku wa nanji kâ-kaku, waga kono jiki o ukete, 

tenji mot-te jin kokû kai-no sho-Butsu gyû shô, 
 

Is-sai no ujô ni kuyô shite, nanji to-ujô-to, 
Amaneku mina bô man sen koto-o, mata negawaku wa nanji gami, 

 
Kono shu-jiki ni jô jite, ku o hana-rete ge das-shi, 

ten ni shô jite raku o uke, jip-pô no jô domo, 
 

Kokoroni shitagat- te yu ô shi, bodai shin o has- shi, 
bodai dô o gyô ji, tô-rai ni sa-Bû shite, nagaku tai ten naku, saki ni dô o uru mono wa, 

chikat-te ai do das-sen koto o, 
 

Mata negawaku wa nanji ra, chûya gô jô ni, ware o yô goshite, waga shogan o manzen 
koto o, negawaku wa kono jiki o hodoko su 

shoshô no kudoku, amaneku mot-te hok-kai no ujô ni eseshite,  
 

Moro-moro no ujô to byô dô gû naran moro-moro no ujô to tomoni onajiku kono fuku o 
mot-te, koto-goto ku mot-te shin nyo hok-kai, mujô bodai, is-sai chi-chi ni ekô shite, 

 
Negawaku wa sumiyakani jô bûs-shite, 

yoka o manê-koto nakaran. 
Hok-kai no ganjiki negawaku wa kono hô ni jô jite, toku jô bûs-suru koto o en. 

 
{ UN SHU KI JIN CHO SHO DARANI } 
▲   Nô bô bohori gyari tari tatâ gya taya 

 
{ HA JI GOKU MON KAI IN KO DARANI } 

▲   On boho tei-ri gya tari tatâ gya taya 
 

{ MU RYO I TOKU JI ZAI KO MYO KA JI ON JIKI DARANI } 
▲  Nô maku saraba tatâ gyata baro-kitei on san barâ san barâ un 

 
{ MO KAN RO HO MI DARANI } 

▲  Nô maku soro baya tatâ gya taya ta-nyata on soro-soro hara-soro hara-soro sowaka 
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{BIRUSHA NA ICHI JI SHIN SUI RINKAN DARANI} 

(repetir 14 ou 21 vezes) 
▲  Nô maku san man da bota nan ban  

 
{ GO NYORAI HO GO CHO SHO DARANI } 

  Namu Tahô Nyorai nôbo bagya batei hara bota aratan nôya tatâ gya taya joken tongô 
fuku chien man. 

         Namu Myôshiki Shin Nyorai nôbo bagya batei soro baya tatâ gya taya ha-shûro gyô 
en man sô ko. 

  Namu Kanro Ou Nyorai nôbo bagya batei ami ritei aran jaya tatâ gya taya kan pô shin 
jin ryô juke-raku. 

      Namu Kôhaku Shin Nyorai nôbo bagya batei bihora gya taraya tatâ gya taya in kô 
kôdai on jiki jû bô. 

     Namu Rifui Nyorai nôbo bagya batei. aba-en gya raya 
tatâ gya taya kufu shi-tsu-jô riga kishu. 

 
 

{ HOTSU BODAI SHIN DARANI } 
Oficiante: On bôji shit-ta boda hada yami 

Todos: ▲  On bo-o-ji shi-itta boda hada yami 
 

{ JU BOSATSU SAN MA YA KAI DARANI } 
Oficiante: On san maya satoban 
Todos: ▲  On san maya satoban 

 
{ DAI HÔ RÔ KAKU ZEN JÛ HI MITSU KON PON DARANI } 

  Nô-maku saraba tatâ gya tanan on bihora gya rabei mani hara bei tatâ gya tani tara 
shani mani mani sohara bei bimarei shagya ra gen birei 

Un nun jin bara jin bara boda biro kitei kugya 
Chishut-ta gya rabei sowaka on mani baji rei un on mani darei un bat-ta. 

 
{ SHO BUTSU KO MYO SHIN GON KAN CHO DARANI } 

▲  On abogya bei-rosha-nô maka-bodara ma-nihan do-ma jin-     bara hara-bari ta-    
ya un 

 
{ HATSU KEN GE DATSU DARANI } 

Doshi:  On basara bokisha boku 
 

{ EKO GE } 
(Mokugyou toca) 

  Î sû shû an shû sen gen;    Hô tô bû mô kî rô tê 
  Son shâ fû râ jû mû kyû;    Mô shâ rî kû san nan yô 
  Sû in san yû shî an shî;    San zû hâ nan kû shû san 

  Kyû mô kui kô sen nan sû;    Jin shû rin nui     san jin zû. 
 
Ekô - Dedicatória (somente Ino) 

 

Nega-wa ku wa kono kudoku wo motte. Amaneku issai ni oyoboshi. 

Warera to shujô to mina-to-moni Butsudô wo jôzen koto-wo. 
 

Todos:      Ji ho san shi  I shi fu 
Shi son Bu sa mo ko sa 

Moko  hoja  ho  ro    mi 

  1a reverência   2a reverência    3a reverência 
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Honzon Jôgu – Cerimônia Geral 
 

∆    Maka Hannya Haramita Shingyô 
(Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa) 

 
  Kan-ji Zai Bo-satsu gyo 

Jin Han-nya Ha-ra-mi-ta ji.  Sho ken    go on kai ku. 
Do is-sai ku yaku. 

Sha-ri-shi. Shiki fu i ku.  Ku fu i shiki. 
Shiki soku ze ku.  Ku soku ze shiki 
Ju so gyo shiki.  Yaku bu nyo ze. 

 
Sha-ri-shi.  Ze sho ho ku so. 

Fu-sho fu-metsu.  Fu-ku fu-jo. 
Fu-zo fu-gen.  Ze-ko ku chu. 

Mu-shiki mu ju so gyo shiki. Mu-gen ni bi zes-shin ni. 
Mu-shiki sho ko mi soku ho. Mu-gen kai nai shi mu-i-shiki-kai. 

Mu mu-myo yaku mu mu-myo jin. 
Nai-shi mu-ro-shi.  Yaku mu-ro-shi jin. 

Mu-ku shu metsu do.  Mu-chi yaku mu-toku. 
I mu-sho-tok-ko. 

 
Bo-dai Sat-ta. 

E Han-nya Ha-ra-mi-ta      ko. 
Shin mu kei-ge.  Mu-kei-ge ko. 

Mu u ku-fu.  On-ri is-sai ten-do mu-so. 
Ku-gyo ne-han.  San-ze-sho-butsu. 

E Han-nya Ha-ra-mi-ta      ko. 
Toku a-noku ta-ra-san-myaku-san-bo-dai. 

Ko chi Han-nya Ha-ra-mi-ta. 
Ze dai-jin-shu.  Ze dai-myo-shu. 
Ze mu jo-shu.  Ze mu to-do-shu. 
No-jo is-sai-ku.  Shin-jitsu fu-ko. 

Ko setsu Han-nya Ha-ra-mi-ta shu. 
Soku setsu shu watsu. 

Gya-tei gya-tei.      Ha-ra gya-tei. 
Hara so gya-tei.      Bo-ji sowa-ka. 

Han-nya shin-gyo. 
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∆  Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa 

(Maka Hannya Haramita Shingyô) 

 

 Quando Kanzeon Bodisatva praticava em profunda Sabedoria Completa 

claramente observou    o vazio dos cinco agregados 

assim se libertando de todas as tristezas e sofrimentos. 

Oh! Sarishi!  Forma não é mais que vazio.  Vazio não é mais que forma. 

Forma é exatamente vazio.  Vazio é exatamente forma. 

Sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento assim também o são. 

Óh ! Sarishi!  Todos os fenômenos são vazio-forma, 

não nascidos, não mortos, não puros, não impuros, 

não perdidos, não encontrados.  Assim é tudo dentro do vazio. 

Sem forma, sem sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento; 

sem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, mente, 

sem cor, som, cheiro, sabor, tato, fenômeno. 

sem mundo de visão, sem mundo de consciência, 

sem ignorância e sem fim à ignorância, 

sem velhice e morte e sem fim à velhice e morte, 

sem sofrimento, sem causa, sem extinção e sem caminho, 

sem sabedoria e sem ganho, sem nenhum ganho. 

Bodisatva devido à Sabedoria Completa.   

Coração-Mente sem obstáculos, sem obstáculos, logo, sem medo, 

distante de todas as delusões, isto é Nirvana.   

Todos os Budas dos Três Mundos devido à Sabedoria Completa    

obtém ANOKUTARA SAN MYAKU SAN BODAI. 

Saiba que Sabedoria Completa 

é expressão de grande divindade, expressão de grande claridade,  

expressão insuperável, expressão inigualável, 

com capacidade de remover todo o sofrimento. 

Isto é verdade não é mentira! 

Assim, invoque e expresse a Sabedoria Completa,   

invoque e repita:  

Gya-tei, gya-tei      Ha-ra gya-tei 

Hara-so gya-tei      bo ji sowa-ka 

Han-nya shin-gyô.  
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Verso de Arrependimento (Sangue-mon) 

 

Ga shaku sho zô sho aku gô 

Kai yû mu shi ton jin tchi 

Jû shin ku i  shi sho shô 

Is-sai ga kon kai san gue 

 

Todo carma negativo alguma vez cometido por mim 

Devido a minha ganância, raiva e ignorância sem início 

Nascido de meu corpo, boca e mente 

Agora, de tudo eu me arrependo. 

 

 

Quatro Votos do Bodisatva (Shigu-seigan-mon) 

 

Shu-jô mu-hen sei-gan do. 

Bon-nô mu-jin sei-gan dan. 

Hô-mon mu-ryô sei-gan gaku. 

Butsu-dô mu-jô sei-gan jô. 

 

Seres são inumeráveis, faço voto de liberta-los. 

Delusões são inexauríveis, faço voto de extingui-las. 

Os portais do Darma são incontáveis, faço voto de penetra-los. 

O Caminho de Buda é insuperável, faço voto de realiza-lo. 
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Três Refúgios (Sankie Mon - Ti-sarana) 
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Verso dos Três Refúgios (San-kie Mon - Ti-sarana) 

Retorno e me abrigo em Buda. 

Retorno e me abrigo no Darma. 

Retorno e me abrigo na Sanga. 

Namu kie Butsu. 

Namu kie Hô. 

Namu kie Sô. 

Buddham saranam gacchami. 

Dhammam saranam gacchami. 

Sangham saranam gacchami. 

San-ki-rai Mon (Oração dos Três Refúgios) 

Mizukara hotoke ni kie shi tatematsuru. 
Masa ni negawaku wa shujô to tomo ni, 
daidô o taige shite, mujo i o okosan. 

Mizukara hô ni kie shi tatematsur. 
Masa ni negawaku wa shuhô to tomo ni, 
fukaku kyôzô ni irite, 
chie umi no gotoku naran. 

Mizukara sô ni kie shi tatematsuru. 
Masa ni negawaku wa shujô to tomo ni, 
daishu o tôri shite, issai muge naran. 

Tomo refúgio em Buda. 

Que todos os seres possam realizar o Grande Caminho,  

decidindo despertar. 

Tomo refúgio no Darma. 

Que todos os seres possam mergulhar profundamente nos Sutras,  

sabedoria como um oceano. 

Tomo refúgio na Sanga. 

Que todos os seres possam apoiar a harmonia da Comunidade,  

livre de obstáculos. 

 

Verso da Abertura do Sutra (Kaikyô gue  開経偈)  

(leitura em chinês - kanbun) 

Mu jô jin jin mi myô hô 

Hyaku sen man gô nan sô gû 

Ga kon ken mon toku jû ji 

Gan gue nyo rai shin jitsu gui. 
 

O Darma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, 

É raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. 

Agora podemos vê-lo, ouví-lo, compreendê-lo. 

Que possamos completamente clarificar  

O verdadeiro significado dos ensinamentos do Tatagata.  
 

 (leitura em japonês - wakun) 

Mu-jô jin jin mi-myô no hô wa. 

Hyaku sen man gô ni-mo ai ou koto gata-shi. 

Ware ima ken mon juji suru koto wo etari. 

Nega waku wa nyorai shin-jitsu no-gui wo guesen. 
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Nyorai Jû Go (Jû Butsu Myo) 

   Na-mu Nyo-rai 

Ou-gu 

Shou-hen-chi 

Myou-gyou-soku 

Zen-ze 

Se ken-ge 

Mu-jou-shi 

Chou-go jou-bu 

Ten-nin-shi 
   Bu(tsu)    se son. 

 

 
 

Verso do Banho  
(Nyûyoku no ge) 

入浴の偈 

Banhando o corpo, 

que todo os seres 

possam ser limpos de corpo e mente, 

puros e brilhantes por dentro e fora. 

 
 

Meisho no gue 

 

San zu hachi nan 

Sok-ku jô san 

Hok-kai shujô 

Mon sho godô. 
 

Bonsho no gue 

Verso do Tocar o Grande Sino 

A vida é sofrida 

E o seu sabor é amargo 

Todos vivem num sonho. 

Ouçam a minha voz! 

 

 

Verso do Final do Dia 

Permita-me respeitosamente lhe lembrar, 

Vida e morte são de extrema importância. 

O tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. 

Cada um deve se esforçar para despertar – despertar. 

Cuidado, não desperdiça sua vida. 

 

Tsutsu shinde daishi ni mossu 
Shoji jidai mujo jinsoku 

Ono ono yoroshiku 
Seikaku subechi 

Tsutsu shinde hoitsunaru koto nakare. 
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Cerimônia no Kannon-dô 
 

   Enmei Jukku Kannon Gyô (Verso das Dez Frases da Eterna Compaixão 

  Kanzeon. Namu butsu. Yô Butsu u in. Yô Butsu u en. 

  Bup-pô sô en. Jô raku ga jô. 

Chô nen. Kanzeon. Bo nen. Kanzeon. 

Nen nen    jû shin ki. Nen nen    fu ri shin. 
 

  Kanzeon! Honra ao Buda! Em Buda, a origem direta e indireta. 

  Somos um com Buda.  Somos um com Buda, Darma, Sanga. 

Alegria, pureza, samadhi. 

De manhã nossa mente é Kanzeon. À noite nossa mente é Kanzeon. 

Nen, nen - pensamentos  ()  surgem da Mente.  

Nen, nen - não  ()  separados da Mente. 

 

   Fudô-myô Darani  (Mantra de Fudô-myô) 

    Nô maku san man dâ bâ zara dâ sen dâ mâ karo shâ dâ  

() sowa taya un  ()  tara tâ kan-man  (3, 7 ou 21 vezes). 

Versão curta 

    Nô maku san  () man dâ bâ  ()  zara dâ kan  (3, 7 ou 21 vezes) 

 

   Jizô Konpon Darani  (Mantra de Jizô Bodisatva) 

    Om ka ka kabi  () san ma ei ()  sowa ka (3, 7 ou 21 vezes) 

 

   Sha Ri Rai Mon 

  Is shin chô rai man toku en man.     Shâ kâ nyô rai shin jin shâ rî 

Hon jî hos-shin hok-kai tô bâ. Gâ tô rai kyô î ga gen shin 

Nyû gâ gâ nyû Butsu gâ jî kô. Gâ shô Bô-dai î Butsu jin riki 

Rî yaku shû jô    Hotsu Bô-dai shin. Shû bô-satsu gyô dô nyû en jaku 

  Byô dô dai chî kon jô chô rai 

 

  Homenagem às relíquias do Buda do mérito completo. 

  Homenagem ao corpo de verdade que é a verdade ele mesmo e uma stupa para o mundo do Darma para o 

benefício do nosso presente corpo. 

Através dos méritos de Buda, a verdade entra em nós e nós penetramos na verdade. 

Através do poder excelente de Buda, nós percebemos a verdade.  

Possamos fazer apenas o bem para todas as coisas vivas para que nós possamos possuir a verdadeira mente.  
 

Possamos executar apenas boas ações para que nós entremos no mundo pacífico que é sem mudança e 

grande sabedoria. 

  Possamos homenagear ao Buda eternamente. 

 

   Dai-koku Son-ten Darani 

   On maka kya ()  ra ya ()  sowa ka (3, 7 ou 21 vezes) 

 

Kanzeon Bosatsu Darani (Mantra de Kannon Bodisatva) 

  On a ro  () ri kya   ()  sowa ka   (3, 7 ou 21 vezes) 
 

Fu-ekô (Dedicatória Universal) 

Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, 

Para que, junto com todos os seres, realizemos o Caminho de Buda. 

 

Nega-wa ku wa kono kudoku wo motte. Amaneku issai ni oyoboshi. 
Warera to shujô to mina-to-moni Butsudô wo jôzen koto-wo. 
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Shushôgui 

O Significado da Prática-Iluminação 

 

1. Introdução Geral 

  O completo esclarecimento do significado do nascimento-e-morte – eis a mais importante de 

todas as questões para os budistas. Se há Buda dentro do nascer-morrer, não há nascer-morrer. 

Simplesmente compreenda que nascimento-e-morte são em si mesmo Nirvana; não existindo 

nascimento-e-morte a ser odiado, nem Nirvana a ser desejado. Então, pela primeira vez, você estará 

livre do nascimento e da morte. Tomar conciência deste problema é de importância suprema. 

  Nascer como ser humano é algo raro; ainda mais raro é entrar em contato com o Dharma-

budista.  Pelas nossas virtudes do passado, entretanto, fomos capazes não apenas de nascer humanos 

mas também de encontrar o Budismo. Dentro do campo de nascimento-e-morte, então, nossa vida 

atual deve ser considerada a melhor e a mais excelente de todas. Não desperdicem seus preciosos 

corpos humanos à toa, abandonando-os aos ventos da impermanência. 

Não se pode confiar na impermanência. Não sabemos quando nem onde nossa vida transiente 

terminará. Nossos corpos não nos pertencem; e a vida, à mercê do tempo, continua sem parar nem 

por um momento. Assim que a face da juventude desaparece, não é possível encontrar nem mesmo 

traços dela. Quando pensamos cuidadosamente, descobrimos que o tempo, uma vez perdido, nunca 

volta. Frente à impermanência, nem reis, ministros de estado, parentes, servos, mulher e filhos e 

jóias raras podem nos socorrer.  Devemos entrar no reino da morte a sós, acompanhados apenas 

pelo nosso bom e mau Carma. 

Vocês devem evitar se associar àquelas pessoas deludidas neste mundo que são ignorantes da lei da 

causalidade e retribuição kármica. Elas não sabem da existência dos três estágios do tempo e são 

incapazes de distinguir o bem do mal.  A lei da causalidade, entretanto, é ao mesmo tempo clara e 

impessoal: os que fazem o mal inevitavelmente caem (no inferno), os que fazem o bem 

inevitavelmente ascendem (ao céu).  Se assim não fosse, os vários Budas não teriam surgido neste 

mundo, nem teria Bodidharma ido para a China. 

A retribuição de bem e mal ocorre em três diferentes períodos no tempo: primeiro, a retribuição 

experimentada na vida presente; segundo, a retribuição na vida seguinte a esta; terceiro, a 

retribuição em vidas subseqüentes. 

Esta é a primeira coisa que deve ser estudada e compreendida quando praticar o Caminho.      

Caso contrário, muitos de vocês cometerão erros e manterão pontos de vista falsos. 

Não apenas isso, cairão nos mundos maus, passando por longos períodos de sofrimento. 

  Compreenda que nesta vida você só tem uma vida, não duas ou três.  Quão lamentável se, 

mantendo pontos de vista falsos, ficamos sujeitos às conseqüências das ações errôneas.   

Pensando que não estamos fazendo o mal, quando de fato o estamos fazendo,    erradamente 

imaginando que não haverá quaisquer conseqüências do mal.    Não podemos evitar a retribuição 

kármica. 

 

2. Liberação pelo Arrependimento 

  Os Budas e ancestrais devido à sua ilimitada misericórdia, deixaram abertos os grandes portais 

da compaixão, a fim de que todos os seres - tanto humanos quanto celestiais - possam assim realizar 

a iluminação. Embora a retribuição kármica por atos maus deva surgir em um dos três estágios do 

tempo, o arrependimento abranda seus efeitos, trazendo alívio e pureza. 

  Assim, vamos nos arrepender em frente ao Buda com toda sinceridade. O poder-mérito de 

arrependimento ante ao Buda não apenas nos salva e purifica, mas também encoraja o crescimento 

da pura fé sem dúvida, e o esforço correto em nós mesmos. Quando a pura fé aparece transforma a 

nós mesmos e ao outro, seus benefícios se estendendo a todas as coisas, tanto animadas quanto 

inanimadas. 
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A essência do ato de arrependimento é o seguinte: "Mesmo que o acúmulo de carma negativo tenha 

sido tão grande no passado que forme um obstáculo na prática do caminho, rogamos a todos os 

Budas iluminados e misericordiosos que nos libertem da retribuição kármica, eliminando todos os 

obstáculos à prática do caminho. Que os seus méritos possam preencher    e reger sobre o reino 

ilimitado do Darma, para que compartilhem conosco sua compaixão. Os Budas e ancestrais foram 

uma vez como nós, no futuro seremos como eles. 

   “Todo o meu Carma negativo do passado, nascido da ganância, raiva e ignorância sem início; 

produtos de meu corpo, fala e mente, de tudo agora eu me arrependo." Se nos arrependemos desta 

forma deveremos sem dúvida, receber a invisível ajuda dos Budas e ancestrais.    Mantendo isso 

em mente e agindo de maneira correta,    fazemos abertamente nosso arrependimento em frente ao 

Buda.  O poder daí advindo cortará as raízes de nosso Carma negativo. 

 

3. Ordenação e Iluminação 

   Em seguida, devemos profundamente venerar os Três Tesouros de Buda, Darma e Sanga. 

Devemos fazer o voto de fazer ofertas e honrar os Três Tesouros até mesmo em vidas e corpos 

futuros.  Os Budas e ancestrais tanto na Índia como na China corretamente transmitiram esta 

veneração de Buda, à Lei e à Comunidade Budista. 

  Pessoas sem sorte e pouca virtude são incapazes de ouvir sequer o nome dos Três Tesouros, 

quanto mais se refugiar neles. Não ajam como esses que, compelidos pelo medo, em vão se 

refugiam em divindades das montanhas e espíritos ou adoram altares não-Budistas, porque é 

impossível ganhar alívio do sofrimento dessa forma. Ao contrário, rapidamente se refugiem nos 

Três Tesouros de Buda, Darma e Sanga, e encontrarão não somente a libertação do sofrimento mas 

eles os levarão à realização da iluminação. 

Refugiar-se nos Três Tesouros significa possuir uma fé pura.  Quer seja durante a vida do Tathagata 

ou após, colocamos as mãos juntas em gassho e, de cabeça baixa, cantamos o seguinte:  

“Refugiamo-nos em Buda. Refugiamo-nos na Lei, o Darma.  Refugiamo-nos na Comunidade 

Budista.  Refugiamo-nos em Buda porque ele é nosso grande mestre.  Refugiamo-nos na Lei porque 

é bom remédio.  Refugiamo-nos na Comunidade Budista porque é composta de excelentes amigos.”  

É somente através do refúgio nos Três Tesouros que alguém se torna discípulo de Buda e se 

qualifica a receber todos os outros preceitos.   

O mérito de se refugiar nos Três Tesouros inevitavelmente aparece quando há uma comunicação 

espiritual de solicitação e resposta.  Quando há uma comunicação espiritual de solicitação e 

resposta, todos se refugiam, quer se encontrem existindo como seres celestiais ou humanos, 

moradores dos infernos, espíritos famintos, ou animais.  Como resultado, o mérito assim acumulado 

inevitavelmente aumenta através dos vários estágios da existência, conduzindo finalmente à mais 

alta e suprema iluminação.  O mérito do refúgio nos Três Tesouros é o mais honrado, de um valor 

insuperável e de incomensurável profundidade. Saiba que mesmo o próprio Honrado do Mundo já 

testemunhou este fato.  Logo, todas as criaturas deveriam assim se refugiar. 

Em seguida devemos receber os Três Preceitos Puros.  O primeiro é o de não fazer o mal; o segundo 

de fazer o bem e o terceiro de conferir abundantes benefícios a todas criaturas vivas.  Então 

aceitamos as Dez Grandes Proibições: Primeiro: não matar; Segundo: não roubar; Terceiro: não 

praticar atos sexuais impróprios; Quarto: não mentir; Quinto: não se intoxicar; Sexto: não falar dos 

erros dos outros; Sétimo: não se elevar nem rebaixar os outros; Oitavo: não ser avarento com o 

Darma nem com os bens; Nono: não ser levado pela raiva; Décimo: não falar mal dos Três 

Tesouros.  Todos os Budas recebem e observam estes Três Refúgios, os Três Preceitos Puros e as 

Dez Graves Proibições. 

Recebendo estes preceitos a pessoa realiza a suprema sabedoria Bodhi, a sólida e indestrutível 

iluminação dos vários Budas nos três estágios do tempo.  Há alguma pessoa sábia que não procure 

alegremente este objetivo?  O Honrado do Mundo claramente mostrou a todos os seres que quando 

eles recebem os preceitos de Buda, entram no campo dos vários Budas - verdadeiramente se 

tornando suas crianças e realizando a mesma grande iluminação. 
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  Todos os Budas existem neste campo, percebendo tudo claramente sem deixar pegadas.  

Quando seres comuns fazem deste o seu campo deixam de distinguir entre sujeito e objeto.    

Nessa hora tudo no universo - tanto terra, grama, árvore, muro, tijolo, ou pedregulho – realizam a 

obra dos Budas, funcionando como manifestação de iluminação.  Aqueles que recebem os efeitos 

dessa manifestação realizam iluminação sem o perceber.    Este é o mérito da não-intenção, o 

mérito do não-artifício.    É acordar para a mente Bodhi. 

 

4. Fazendo os Votos de Beneficiar Todos os Seres. 

   Acordar a mente Bodhi significa fazer o voto de não atravessar para a outra margem antes que 

todos os seres o tenham feito.  Tanto leigo como monge, vivendo no mundo de seres celestiais ou 

humanos, sujeito à dor ou prazer, todos rapidamente devem fazer este voto. 

   Embora de aparência humilde, uma pessoa que tenha acordado para a mente Bodhi já é um 

professor de toda humanidade. Até mesmo uma menina de sete anos pode se tornar uma professora 

nas quatro classes de budistas e ser a mãe compadecida de todos os seres, pois homens e mulheres 

são completamente iguais. Este é um dos mais altos princípios do Caminho. 

Após ter acordado para a mente Bodhi, mesmo vagabundear pelos seis planos da existência e pelas 

quatro formas de vida se torna uma oportunidade para praticar o voto altruísta. Logo, mesmo que 

até agora vocês tenham passado o tempo em vão, devem rapidamente fazer esse voto, enquanto é 

tempo.  Embora vocês tenham adquirido mérito suficiente para realizar o Caminho de Buda, vocês 

devem colocá-lo à disposição de todos os seres a fim de que eles realizem o Caminho. Há alguns 

que praticam durante aeons incontáveis sacrificando sua própria Iluminação a fim de que todos os 

seres se beneficiem, ajudando-os primeiramente a cruzar para a outra margem. 

Há quatro espécies de sabedoria que beneficiam outros: doações, palavras amáveis, ações bondosas 

e identificação, todas sendo práticas do Voto de um Bodhisatva.  “Doação” significa não cobiçar.  

Embora seja verdade que em essência nada pertence ao ser, isto não deve nos restringir de fazer 

ofertas. O tamanho da oferta não importa: é a sinceridade com a qual é dada.  Logo, a pessoa deve 

estar pronta a compartilhar até mesmo uma frase ou verso do Darma, pois isto se torna a semente do 

bem, tanto nesta vida como na próxima. Este também é o caso ao dar de seus tesouros pessoais, seja 

uma só moeda ou uma folhinha de grama, pois a lei é o tesouro e o tesouro é a lei.  Sem esperar 

recompensa ou agradecimentos, devemos compartilhar com os outros.  Fornecer um barco 

transportador ou uma ponte também são atos de doação, assim como ganhar seu sustento e produzir 

bens. 

O significado de “palavras amáveis” é o de que ao observar todos os seres a pessoa se enche de 

compaixão por eles, dirigindo-se a eles afetuosamente.  Isto quer dizer, falar com um sentimento de 

doçura e vê-los como seus próprios filhos.  O virtuoso deve ser elogiado e o sem virtude apiedado.  

Palavras amáveis são a fonte para superar o ódio de amargos inimigos e cultivar a harmonia entre os 

amigos.  Ouvir diretamente palavras amorosas ilumina a face e aquece o coração.  Uma impressão 

ainda mais profunda é feita ao ouvir palavras amáveis que foram ditas na sua ausência.  Lembre-se 

de que palavras amáveis possuem o poder de mover os céus. 

“Ações Bondosas” significa encontrar meios de ajudar os outros, sem se importar com sua posição 

social. Aqueles que ajudaram a tartaruga aprisionada ou o pássaro ferido não esperavam nada em 

retorno por sua ajuda; eles simplesmente agiram por benevolência. Os tolos pensam que seus 

interesses próprios irão sofrer se colocarem o beneficio alheio em primeiro lugar. Entretanto estão 

errados. Benevolência é como um círculo, beneficiando igualmente a nós mesmo e aos outros. 

   “Identificação” significa não-diferenciação - não fazer diferença entre o ser e os outros. Por 

exemplo, é como o humano Tathagata que viveu a mesma vida que todos nós humanos.     

Identificamos os outros conoscos mesmos e identificamos a nós mesmo com os outros. Nestes 

momentos, o si-mesmo e o outro se tornarão um. Identificação é como o oceano, que não declina 

nenhuma água, sem importar qual sua origem, todas as águas se juntando para formar o mar. 
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Quietamente reflitam sobre o fato de que os ensinamentos precedentes são a prática de um 

Bodhisatva.    Não a tratem levemente.    Venerem e respeitem seus méritos, que permitem 

libertar todos os seres. 

 

5. Prática e Gratidão Constantes. 

   A oportunidade de acordar para a mente-Bodhi é, em geral, reservada a seres humanos vivendo 

neste mundo. Agora que tivemos a boa fortuna não apenas de nascer neste mundo mas também de 

entrar em contato com o Buda Shakyamuni, como podemos não ser cheios de felicidade! 

   Quietamente considerem o fato de que se este fosse um tempo em que a lei verdadeira ainda 

não tivesse se espalhado pelo mundo seria impossível para nós entrar em contato com ela mesmo 

que desejássemos sacrificar nossa vidas para o fazer.  Quão afortunados por haver nascido no tempo 

presente, quando podemos realizar tal encontro!  Escute o que o Buda disse: "Quando você encontra 

um mestre que expõe a suprema sabedoria - Bodhi, não considere seu nascimento, não olhe sua 

aparência, não desgoste de suas faltas, ou se preocupe com o seu comportamento.  Ao contrário, em 

respeito por sua grande sabedoria, reverentemente se prostre em frente a ele três vezes ao dia - 

manhã, meio-dia e entardecer - não dando a ele qualquer causa de preocupação." 

Nós agora somos capazes de entrar em contato com o Buda Shakyamuni e ouvir seus ensinamentos 

graças à bondade compadecida resultante da prática constante de cada um dos Budas e ancestrais. 

Se os Budas e ancestrais não houvessem diretamente transmitido a Lei, como teria ela chegado até 

nós?  Devemos ser gratos por uma simples frase ou parte da Lei, ainda mais pela grande bem-

aventurança surgida do mais alto e supremo ensinamento - O Olho e Tesouro da Lei Verdadeira. O 

ferido pássaro não se esqueceu da bondade a ele demonstrada, premiando seus benfeitores com 

quatro anéis de prata.  A tataruga aprisionada não esqueceu da sua libertação, mas demonstrou sua 

gratidão com o selo de Yubu. Se até mesmo animais demonstram sua gratidão pela bondade 

demonstrada, como podem seres humanos falhar em fazer o mesmo? 

O verdadeiro caminho de exprimir esta gratidão não pode ser encontrado em nada mais do que 

nossa prática Budista diária.  Isto quer dizer, devemos praticar sem egoísmo, estimando cada dia de 

vida. 

O tempo voa mais rápido do que uma flecha; a vida é mais transiente do que o orvalho. Não importa 

quão talentoso você possa ser, é impossível trazer de volta até mesmo um dia do passado. Viver 

cem anos sem propósito é comer o fruto amargo do tempo, tornar-se um lamentável saco de ossos. 

Mesmo que você se tenha permitido ser um escravo de seus sentidos por cem anos, se você se 

entregar ao treinamento Budista por um só dia, você ganhará cem anos de vida neste mundo e 

também no outro. Cada dia da vida deve ser estimado; o corpo deve ser respeitado. É através de 

nosso corpo e mente que somos capazes de praticar o caminho; esta a razão pela qual devem ser 

amados e respeitados. É através de nossa própria prática que a prática dos vários Budas aparece e o 

seu grande Caminho    nos alcança. Logo, cada dia de nossa prática é o mesmo que os deles; a 

semente da realização do Caminho de Buda. 

   Todos os vários Budas não são nada mais do que o próprio Shakyamuni Buda.  O Buda 

Shakyamuni é nada mais além do fato de que “a mente é o Buda”.  Quando os Budas do presente, 

passado e futuro realizam a Iluminação, eles nunca falham em se tornar o Buda Shakyamuni. Este o 

significado da mente ser o Buda.    Estude esta questão cuidadosamente, pois é desta forma    

que você pode exprimir sua gratidão aos Budas. 
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Fukanzazengui 

Regras Universais do Zazen 
(Manual de meditação do mestre Eihei Dogen – Japão, 1200-1253 d C) 

Agora, quando procuramos a fonte do Caminho, descobrimos que é universal e absoluta. 

Torna-se desnecessário distinguir entre prática e iluminação. O ensinamento supremo é livre, então 

por que deveríamos estudar os meios de atingi-lo? Sem dúvida, o Caminho está bem longe da 

delusão. Porque, então, preocupar-se com os meios de eliminá-la? 

O Caminho está completamente presente onde você está, então qual a necessidade de prática 

e de iluminação? Contudo, se houver a menor diferença entre você e o Caminho, o resultado será 

uma separação maior ainda que aquela entre o céu e a terra. Se surgir o menor pensamento dualista, 

você perderá sua mente-Buda. Por exemplo, algumas pessoas se orgulham de sua compreensão, e 

acreditam que estão ricamente dotadas com a sabedoria de Buda. Crêem que já alcançaram o 

Caminho, iluminaram suas mentes e conquistaram o poder de tocar os céus. Imaginam que estão 

andando no reino da iluminação. Mas o fato é que quase perderam o Caminho absoluto, que está 

além da própria iluminação. 

Devemos prestar atenção ao fato que até mesmo Shakyamuni Buda praticou zazen durante 

seis anos. Veja Bodidarma, que transmitiu a mente-Buda: ainda podemos sentir o eco dos nove anos 

em que ficou sentado de face para a parede praticando zazen, no templo Shaolin.  Já que estes 

antigos sábios eram tão diligentes, como podem os praticantes dos dias atuais deixar de praticar 

zazen? Devemos parar de correr atrás de palavras e de letras e aprendermos a nos retirar e refletir 

sobre nós mesmos. Quando assim fazemos, nosso corpo e mente são naturalmente abandonados, e 

nossa natureza-Buda original se manifesta. Se almejamos realizar a sabedoria de Buda, devemos 

começar a praticar imediatamente. 

Para fazer zazen, é desejável um local calmo. Devemos ser moderados no comer e no beber, 

abandonando todo relacionamento deludido. Deixando tudo de lado, não pensemos nem no bem, 

nem no mal, nem no certo, nem no errado. Assim, tendo cessado a agitação da mente, abandonamos 

até mesmo a idéia de nos tornar Buda. Isto é verdadeiro não só para o zazen, mas para todas as 

nossas ações cotidianas, sem apego ao sentar ou ao deitar. 

Geralmente, colocamos um acolchoado quadrado no chão, onde vamos sentar, e sobre ele 

uma almofada redonda. Podemos sentar na posição de lótus ou na de meio-lótus. Na primeira, 

colocamos o pé direito sobre a coxa esquerda, e em seguida o pé esquerdo sobre a coxa direita. Na 

segunda, apenas colocamos o pé esquerdo sobre a coxa direita. As roupas devem ser folgadas, mas 

bem arrumadas. Em seguida, colocamos o dorso da mão direita sobre o pé esquerdo e o dorso da 

mão esquerda sobre a palma direita, com as pontas dos polegares se tocando levemente. Devemos 

nos sentar perfeitamente eretos, nem inclinados à direita, nem à esquerda, nem para frente, nem 

para trás. As orelhas devem estar alinhadas com os ombros e o nariz alinhado com o umbigo. A 

ponta da língua deve ser colocada no céu de boca, e os lábios e dentes devem ficar fechados. 

Mantendo os olhos entreabertos, respiramos suavemente pelas narinas. Finalmente, tendo regulado 

corpo e mente, fazemos uma respiração profunda, movendo nosso corpo para a esquerda e para a 

direita e então, devemos ficar imóveis, sentados tão firmes quanto uma rocha. Existe o shiryô – o 

pensar, existe o fushiryô – o não-pensar e existe o hishiryô – o inconcebível antes do pensar e não-

pensar. Esta é a verdadeira base do zazen. 

Zazen não é “meditação passo a passo”. Pelo contrário, é simplesmente a prática fácil e 

agradável de Buda, a realização da sabedoria de Buda. É a realização do “koan” na vida diária. A 

verdade aparece, não mais havendo delusão. Se compreendermos isto, estaremos completamente 

livres, como um dragão na água, ou um tigre recostado na montanha. A Lei Suprema aparecerá por 

si mesma, e estaremos completamente livres de todo cansaço e confusão. 

Ao terminarmos o zazen, devemos mover o corpo devagar e nos levantar com calma. Não 

nos devemos mover bruscamente. 

Pela virtude do zazen, é possível transcender a diferença entre o comum e o sagrado e obter 

a capacidade de morrer em zazen ou de pé. Além do mais, é impossível para nossa mente 

discriminatória compreender como os Budas e Ancestrais do Darma comunicaram a essência do 
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Zen a seus discípulos, com o levantar de um dedo, com uma vara, jogando uma agulha ou batendo 

com o martelo de madeira; ou como eles transmitiram a iluminação levantando o hossu, o punho, o 

bastão ou com um grito. Tampouco, este assunto pode ser compreendido através de poderes 

sobrenaturais ou de uma visão dualista de prática e iluminação. Zazen é a prática além dos mundos 

subjetivos e objetivos, além do pensamento discriminatório. Assim, nenhuma discriminação deverá 

ser feita entre o inteligente e o não-inteligente. Praticar o caminho com todo o coração é, em si 

mesmo, iluminação. Não existe separação entre a prática e a iluminação, ou entre o zazen e a vida 

cotidiana. 

Os Budas e Ancestrais do Darma, tanto neste país, quanto na Índia e na China, todos 

preservaram cuidadosamente a mente-Buda e incentivaram assiduamente o treinamento Zen. 

Devemos, pois, nos dedicar exclusivamente, e sermos completamente absorvidos pela prática do 

zazen. Apesar de ser dito que existem inúmeras maneiras de se compreender o Budismo, devemos 

praticar somente o zazen. Não há motivo para abandonarmos nosso assento de meditação e 

fazermos viagens inúteis a outros países. Se nosso primeiro passo for errado, inevitavelmente 

tropeçaremos. 

Já tivemos a boa fortuna de nascer com um corpo precioso, então, não devemos desperdiçar 

nosso tempo à toa. Agora que sabemos qual é a coisa mais importante no Budismo, como podemos 

ficar satisfeitos com o mundo transitório? Nossos corpos são como o orvalho sobre a relva, e nossas 

vidas como o clarão de um raio, que desaparece num instante. 

Sinceros praticantes Zen, não se espantem com o Verdadeiro Dragão, nem gastem muito 

tempo inutilmente apalpando apenas uma pequena parte do elefante. Dediquem seus esforços ao 

caminho que leva diretamente à natureza-Buda. Respeitem aqueles que alcançaram o conhecimento 

completo, que estão sem intenção de intenção. Tornem-se um com a sabedoria dos Budas e assim, 

sucessores legítimos da iluminação dos Ancestrais. Praticando desta maneira, certamente serão 

capazes de compreender tudo isto. Então, a casa do tesouro naturalmente se abrirá e vocês poderão 

se servir à vontade.  

- Fukanzazengi traduzido pelo Grupo de Publicações, Zendo Brasil 
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Invocação das Refeições 

Gyôhatsu Nenju  

(para sentar) 

 

Verso ao Ouvir o Sinal para a Refeição (Montsui no gue) 

  Buda nasceu em Kabira (Kapilavastu) 

Iluminou-se em Makada (Magadha) 

Ensinou em Harana (Varanasi) 

Morreu em Kutchira (Kushinagara) 

 

Verso para Abrir os Oryôkis (Tenpatsu no gue) 

Abrimos agora as tigelas de Buda 

Que, juntamente com todos os seres,  

possamos realizar o vazio das Três Rodas:  

o doador, aquele que recebe a oferta e a oferenda mesma. 



 

Dez Nomes de Buddha (Jûbutsu Myô) 

(Somente Ino) 

  Reverenciando os Três Tesouros  

Honrando o Selo da Sabedoria 

Recitamos todos juntos (com a Venerável – quando há professor presente)  

Todos 

  Ilimitado Dharmakaya Vairochana Buda 

  Completo Sambogakaya Lochana Buda 

  Manifesto Nirmanakaya Shakyamuni Buda 

  Futuro Maitreya Buda 

  Todos os Budas através do espaço e do tempo 

  Sutra Mahayana da Flor de Lótus 

  Bodhisatva da Grande Sabedoria Manjusri (Monju Bosatsu) 

  Bodhisatva da Grande Prática Samantabhadra (Fuguen Bosatsu) 

  Bodhisatva da Grande Compaixão Avalokiteshvara (Kanzeon Bosatsu) 

  Todos os Bodhisatvas Mahasatvas 

  Maha Prajna Paramita     
 

Verso da Oferta de Alimento (Sejiki gue) 

Manhã (somente Shuso ou Ino)         
Que este alimento de Dez Méritos 

Nos dê saúde física e mental 

Para prosseguirmos na Prática Pura.    

Almoço (somente Shuso ou Ino) 

Que as três virtudes e seis sabores  

Sejam ofertadas  

A todos no mundo do Darma 

E igualmente a todas as formas de vida.   



 

Verso das Cinco Reflexões (Gokan no gue) 

  Primeiro, refletimos sobre o esforço que nos trouxe esta comida e consideramos como chega até 

nós. 

Segundo, refletimos sobre a nossa virtude e prática e se somos dignos de receber isto, 

Terceiro, reconhecemos que a ganância é o obstáculo para a libertação 

Quarto, consideramos esta refeição como um remédio para manter as nossas vidas. 

Quinto, para alcançarmos a Iluminação, agora recebemos esta comida. 
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Verso do Alimento para os Espíritos Famintos (Saba gue) 

(almoço - ao fazer oferta) 

Oh! Espíritos famintos, fazemos esta oferta, 

Este alimento é para todos, nas Dez Direções. 

 

Verso de Levantar a Tigela de Buddha (Keihatsu no gue) 

Em todas as refeições  

Primeiro, para os Três Tesouros 

Em seguida, para os Quatro Benfeitores (nossos pais e mestres) 

Finalmente, para todos os seres nos Seis Reinos. 

 

A primeira porção é para extinguir o mal; 

A segunda é para cultivar o bem 

A terceira é para libertar todos os seres, 

Para que, junto com todos os seres do Universo, realizemos o Caminho de Buda.  



 

Verso da Água da Lavagem (Sessui no gue) 

(após lavar oryôki) 

A água com que lavamos a tigelas 

Tem o sabor de néctar celestial. 

A oferecemos aos espíritos famintos 

Para que possam ficar saciados. 

Om makurasai so wa ka 

 

Verso da Pureza enquanto Vivendo no Mundo (Sho sekai bon no gue) 

(somente Ino) 

  Como a flor de lôtus na água lodosa, neste mundo efêmero, a mente é pura e vai além. Assim, 

reverenciamos o Buddha. 
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Gyouhatsunenju 行鉢念誦 

Invocação das Refeições 
 
(Montsui no ge) 

   Bus-shô Kabira 
Jôdô Makada 
Sep-pô Harana 
Nyûmetsu Kutchira 
 
(Tenpatsu no ge) 
Nyorai Ôryôki 
Gakon toku futen 
Gangu is-sai shu 
Tôsanrin kû-ja-ku. 


 

(Jûbutsu Myô) 

(Ino:     Nyan ni san pô, ansu inshi. 
Nyan pin son- (dai-)shû nyan) 

   Shin-jjn Pa-shin Bi-ru-sha no fu. 

   En-mon Hôshin Rusha no fu. 

   Sen-pai Kashin Shikya-muni-fu. 

   Tô-rai Asan Miru-son-bu. 

   Jî Hô San Shî I-shî Shî Fu. 

   Dai-jin Myô Ha-rin Ga-kin. 

   Dai-shin Bun-ju-shuri Bu-sa 

   Dai-jin Fu-en Bu-sa. 

   Dai-hi Kan-shi-in Bu-sa. 

   Shi Son Bu-sa Mo-ko-sa. 

   Mo-ko Ho-ja Ho-ro-mi.        
(Sejiki ge) 
 (Shuso/Ino – Café da Manhã:   Shu-yû juri nyo-i an jin 
Kohô bu-hen kyû kin jôra.) 
(Almoço:   Santeru-mi. Shifugi sun. 
Hak-kai u-jin, fu-zun kyun-nyô.) 


Gokan no Ge 五観の偈 

   Hitotsu niwa kô no ta-shô wo hakari, ka no rai-sho wo hakaru. 
Futatsu niwa onore ga tokugyô no, zen ket-to hakat-te ku ni ôzu. 
Mitsu niwa shin no fusegi, toga wo hanaruru koto wa, ton-tô wo shû tosu. 
Yotsu niwa masa ni ryô yaku wo koto to suru wa, gyô-ko o ryô-zen ga tamenari. 
Itsutsu niwa jôdô no tame no yue-ni ima kono jiki wo uku. 
 
Saba ge (Almoço)  Jiten ki jin shu, Go kin su ji-kyû, 
Suji hen ji-hô, Ishiki jin kyû.) 

(Keihatsu no ge) 
Jô-bun san-pô, Chû-bun shion, 
Ge-kyû roku-dô, Kai dô kuyô, 
Ik-ku i dan is-sai aku, Niku i shu is-sai zen 
San ku i do sho shu jô, Kai gu jô butsu dô. 
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(Sessui no ge) 
Ga shi sen pas-sui, Nyo ten kan-ro mi 
Se yo ki jin shu, Shi-ryô toku bô man 
On-ma kurasai so wa ka. 

 

(Sho sekai bon no ge) 

(Ino:  Shishi kai jiki kun. Jiren ka fu-ja shî. 
Shin shin jin chô i-hi. Ki shu-rin bu jô son.) 
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Os Três Preceitos de Ouro 

Mahayana Teravada 

1. Não fazer o mal. Abster de fazer o mal 

2. Fazer o bem. Cultivar o bem 

3. Fazer o bem a todos os seres Purificar a próprio coração,  

Este é o ensinamento dos Budas. 
(Dhammapada 183) 

 
Os Dez Preceitos Maiores (Jik-kai):  

1.   Fu ses-shô kai: Afirmar a vida. Não matar. 

2.   Fu chû-tô kai: Ser doador. Não roubar. 

3.   Fu ja-in kai: Honrar o corpo. Não abusar da sexualidade. 

4.   Fu mô-go kai: Manifestar a verdade. Não mentir. 

5.   Fu ko-shu kai: Proceder com clareza. Não entorpecer a mente. 

6.   Fu setsu-ka kai: Enxergar a perfeição. Não falar dos erros e falhas dos outros. 

7.   Fu ji-san kita kai: Manifestar que o próprio ser e os outros são Uno. Não se elevar e rebaixao o outro, 

nem se rebaixar e elevar o outro. 

8.   Fu ken hôzai kai: Doar generosamente. Não ser avarento. 

9.   Fu shin-i kai: Atualizar a harmonia. Não ser raivoso. 

10. Fu bô san-bô kai: Experienciar a intimidade das coisas. Não difamar os Três Tesouros. 

- adaptado da versão do Zen Mountain Monastery, Daido Loori Roshi 

 

As Seis Paramitas (Rop-paramitsu): 

1. Dana, Fuse: Doação ou Generosidade;  

2. Sila, Jikai: Moralidade, ou viver de acordo com os Preceitos Budistas;  

3. Ksanti, Nin-niku: Paciência ou Tolerância e Respeito;  

4. Virya, Shôjin: Esforço, ou Persistência;  

5. Jhana, Zenjô: Meditação ou Concentração; e  

6. Prajna, Chi-e: Sabedoria.  

 

O Caminho de Oito Aspectos (Has-shôdô): 

1. Samma-ditthi, Shôken: Visão Correta; 

2. Samma-sankappa, Shô-shiyui: Pensamento Correto; 

3. Samma-vaca, Shôgo: Fala Correta; 

4. Samma-kammanta, Shôgô: Ação Correta; 

5. Samma-ajiva, Shômyô: Meio de Vida Correto; 

6. Samma-vayama, Shôshôjin: Esforço Correto; 

7. Samma-sati, Shônen: Atenção Correta; 

8. Samma-samadhi, Shôjô: Concentração (ou Meditação) Correta. 
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Takkesague (Verso da Okesa [Manto]) 

 

Ryaku Chôka (Chôka Curta) 1 

     a. Hô-on Fuguin (Retribuição das Bênçãos) 

Poema do Portal Universal de Kanzeon Bodisatva  

                   (Myôhôrengekyô Kanzeonbosatsu Fumonbonge) 

              Shô Sai Myô Kichi Jô Darani  

                   (Mantra para a Prevenção de Desastres) 

Dedicatória 1A 

     b. Banrei Fuguin (Para Todos os Mortos) 

Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

         Dedicatória 1B 

 

Ryaku Chôka (Chôka Curta) 2 

     a. Sodô Fuguin (Cerimônia para os Ancestrais) 

 Identidade do Relativo e do Absoluto (Sandôkai) 

 Samadhi do Espelho Precioso (Hokyôzanmai) 

 Cinquenta e sete Budas e Linhagem (Gojûshichi Butsu) 

         Dedicatória 2A 

     b. Banrei Fuguin (Para Todos os Mortos) 

Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

         Dedicatória 2B 

 

Ryaku Chôka (Chôka Curta) 3 

     a. Hô-on Fuguin (Retribuição das Bênçãos) 

Poema da Longevidade do Tathagata  

                   (Myôhôrengekyô Nyorai Juryôhon Ge) 

         Dedicatória 1A 

     b. Banrei Fuguin (Para Todos os Mortos) 

Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

         Dedicatória 1B 

 

Ryaku Chôka (Chôka Curta) 4 

     a. Hô-on Fuguin (Retribuição das Bênçãos) 

 Maka Hannya Haramita Shingyô  

                   (Sutra do Coração da Grande Sabedoria Completa) 

         Dedicatória 1A 

     b. Banrei Fuguin (Câmara dos Mortos) 

Daihi Shin Darani (Mantra da Grande Mente de Compaixão) 

         Dedicatória 1B 

 

Ryaku Chôka (Sesshin) 

     Sodô Fuguin (Cerimônia para os Ancestrais) 

 Identidade do Relativo e do Absoluto (Sandôkai) 

 Samadhi do Espelho Precioso (Hokyôzanmai) 

 Cinquenta e sete Budas e Linhagem (Gojûshichi Butsu) 

     Dedicatória 2A 


