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TEMPLO ZU LAI
AINDA FECHADO POR
MEDIDA PREVENTIVA

Auspiciosidade a todos:
Já estamos no mês sete, ainda refletindo sobre as
mudanças em nossa rotina e projetando o futuro.
Neste cenário, a administração do Templo Zu lai
ainda observa as decisões das autoridades
públicas, sejam gestores políticos ou autoridades
sanitárias, para avaliar uma possível reabertura
do Templo em uma data ainda indeterminada,
quem sabe em um futuro próximo.
Temos recebido numerosas mensagens pelas
redes sociais, e-mails e ligações repetindo estas
indagações: “o Templo já está aberto?”, “qual a
data prevista para reabir-lo?”.
O Templo segue fechado para visitação pública
e não há uma data definida para a retomada das
atividades. E isso se deve a motivos simples: se o
Templo foi mantido fechado quando os números
de contágios ainda eram tímidos, não há razão
para reabri-lo agora que os índices estão
alarmantes.

LIVES

NOTÍCIAS

Enquanto isso, de mãos postas e elevando nossos
pensamentos aos budas e bodisatvas em oração e
prece, fazemos votos para que cada cidadão
brasileiro, não apenas nossos discípulos, faça com
rigor sua lição de casa, usando máscara
na
circulação em vias e transportes públicos, usando
constantemente álcool em gel ou água e sabão,
saindo de casa apenas quando for inevitável. Isso
não é tudo, mas o mínimo necessário para atuar
nesta luta pela conscientização da população e no
enfrentamento da pandemia. Sejamos todos
conscientes e cuidadosos conosco e com todos que
nos cercam.

Paz, saúde e prosperidade a todos!

NOVIDADES

OMITUO FO!

ORAÇÕES

ÁUDIOS

A HISTÓRIA
DO
BOLETIM TEMPLO ZU LAI
“PÃO DA MONJA”
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Os primeiros pães da história da
padaria do Templo Zu Lai foram
destinados às demandas da Fundação
Filhos de Buda, beneficiando
inicialmente 108 crianças em situação
de vulnerabilidade social.
Você possivelmente já ouviu falar do “Pão da Monja”. A
mestra Jue Cheng, que ficou famosa no Brasil como mestra
Sinceridade, foi a primeira abadessa do Templo e uma das
pioneiras na construção do primeiro templo budista do
Monastério Fo Guang Shan na América Latina. Uma de suas
principais características era o hábito de “colocar a mão na
massa” junto aos voluntários e trabalhadores envolvidos na
construção e, posteriormente, na rotina do Zu Lai.
E esse “colocar a mão na massa” não era apenas uma
metáfora no caso da mestra Sinceridade. Ela literalmente
juntava-se aos pedreiros na construção da nova sede do
Templo, misturando o cimento e ajudando a carregar tijolos.
E, antes da inauguração da nova sede, em outubro de 2003,
ao longo dos anos 90 (ainda com o Templo funcionando no
casarão da antiga chácara da família Chang), ela também
reunia as monjas na cozinha para preparar refeições e... pão.
Inicialmente, para oferecê-los aos primeiros frequentadores
do Templo.
Mas a nova sede – que ainda é considerada a maior
edificação budista do Brasil, teria, além de uma grande
cozinha e um espaçoso refeitório, outra novidade: uma
panificadora. Nos primeiros anos desta padaria, a mestra
Sinceridade, sempre liderando com seu carisma e alegria
cativante, junto com as monjas da época (que a auxiliaram na
implantação do Budismo Humanista no país), fizeram os
primeiros pães da história do Templo Zu Lai. Eles eram
destinados ao Projeto Filhos de Buda, no bairro Jardim Santa
Ângela, Cotia - SP.
Monjas fazendo pão: a abadessa mestra Miao You
confere o estoque de mantimentos e a mestra You
Chien confere o resultado (fotos 1 e 2). Juntas com a
mestra Ru Sheng (foto 3), revivem a tradição no mês
de junho. Os discípulos Cleumar e Fábio auxiliaram
no atendimento às demandas de discípulos.

Ainda em 2003, as experiências foram resultando
em receitas diversas, algumas inéditas, com grande
variedade de pães doces e salgados, com recheio ou
cobertura, além de salgados vegetarianos. Surgiu
assim uma panificadora completa que, mais tarde,
contaria com colaboradores profissionais, sendo
alguns deles antigos assistidos pela própria Fundação
Filhos de Buda. A missão passou a ser não apenas
atender a demanda interna, mas o público em geral,
que, antes da atual pandemia, tinha acesso à cafeteria
do interior do Templo e à cafeteria externa, defronte
à Estrada Fernando Nobre, e que está
temporariamente fechada.

Mestra Jue Cheng, a mestra Sinceridade, com seu
hábito de “colocar a mão da massa”, foi a
iniciadora da tradição do “pão da monja”.
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ORAÇÕES
E PRECES:
A NOVA SÉRIE DE LIVES DAS
QUINTAS,14:30, NO GRUPO “BUDISMO
HUMANISTA”, COM GRAVAÇÃO
INSERIDA ÁS 16H NO INSTAGRAM.

A mestra Zhi Cheng explicou que o Refúgio na Joia Tríplice é um poderoso
medicamento frente aos males causados pelos Oito Ventos, que são : lucro,
prejuízo, fama, difamação, elogio, repreensão, alegria e sofrimento .
As lives da série Dhammapada, apresentadas às
quintas,14:30, foram finalizadas. Desde o dia 26/06, a
mestra Zhi Cheng está conduzindo aulas sobre as
orações e preces recitadas no Templo Zu Lai, cujos
textos estão liberados para acesso em nosso site.
As gravações do dia 26/06 e 02/07 estão
disponíveis nos links e QR Codes abaixo.

Trecho do capítulo 6 da obra Budismo
Significados Profundos :
Ao tomarmos refúgio:

“recebemos o
amparo dos
Protetores do
Darma, seres
poderosos de
outros planos da
existência, que
juraram proteger
o Darma”

A proposta da live é que a mestra não apenas
apresente as orações e preces lendo, recitando ou
inserindo gravações com leituras das mesmas, mas
explique o contexto, as estrofes e os propósitos
destas súplicas por proteção e louvores.
Para montar sua primeira aula, a mestra traduziu
uma oração até então indisponível em português,
Oração para Refugiar-se na Joia Tríplice. E quanto às
explicações, baseou-se no capítulo 6 da obra
Budismo Significados Profundos, do Venerável
Mestre Hsing Yün.

QR Code
para acessar as
aulas 1 e 2 no
Instagram.

NOVIDADE
Esta live foi planejada originalmente para o grupo
Budismo Humanista, com público restrito no
Facebook, porém, passamos a compartilhar algumas
lives no Instagram.
Player para o grupo BH no Facebok.
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A HISTÓRIA DO
BUDISMO
MESTRE HUI LI CHEGA À 5ª AULA
O mestre segue aprofundando no
inesgotável enredo que cerca a vida do
príncipe Sidarta - o Buda Shakyamuni. As
mais recentes aulas da série foram
realizadas nos dias 27/06 e 04/07, às 10h.
Como citado no último boletim, por serem
públicas, as lives têm atingido uma audiência
surpreendente, com uma média de mil visualizações
por vídeo. Como as transmissões são mantidas
disponíveis após o término, as visualizações crescem
dia a dia.
Nestas aulas, o mestre faz explanações acerca da
iluminação do príncipe Sidarta, compartilhando com
o público sua declaração de libertação do ciclo de
nascimento e morte (frase abaixo) ao reconhecer as
causas dos renascimentos sucessivos, marcados pela
ignorância e apego ao “eu” e aos cinco sentidos como
causadores de ilusões e sofrimentos; expôs e explicou
o conceito de Seis Reinos de Existência como estados
de futuros renascimentos determinados pelo carma e
falou sobre impermanência e Causa e Condição,
dentre outros assuntos.

Natureza Búdica
Durante a aula, o mestre ressaltou que todos
nós temos natureza búdica, algo inerente aos
seres humanos; não é algo para ser
conquistado, como muitas pessoas acreditam,
mas para ser descoberto.
Ele explicou que “essa luz interna” está em
cada um de nós, encoberta por camadas de
apegos,
cobiça,
raiva,
ignorância
e
insaciedade. Assim, o processo de busca pela
iluminação implica em remoção dessas
camadas incrustradas na mente humana. Para
ter acesso a todos os ensinamentos, não deixe
de assistir as duas aulas.

“POR MUITO TEMPO NO SAMSARA, PELO
CONSTRUTOR DA CASA EU PROCUREI...
CONHEÇO-TE AGORA, CONSTRUTOR, E NÃO
CONSTRUIRÁS MAIS A CASA. QUEBRADAS ESTÃO
AS VIGAS E DESABOU A CUMEEIRA. MINHA
MENTE ESTÁ LIVRE” (DHAMMAPADA)
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Esta série está sendo transmitida
exclusivamente pelo Facebook
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CAFÉ COM
DARMA

Café com Darma: a partir
de julho, nas manhãs das
segundas, antes do
amanhecer.

Facebook.com/templozulai

O brasileiro, em geral, conserva dois antigos
hábitos matinais: ouvir rádio e tomar café. O café
pela manhã dá ânimo para começar o dia e reúne
a família em torno da mesa, como se celebrasse o
começo de um novo dia.
Nesses minutos, a força do hábito faz com que
milhões de brasileiros liguem o rádio para ouvir
as primeiras notícias do dia, a previsão do tempo
ou uma frase de otimismo antes dos deveres. Hoje
em dia, o streaming reforça as rádios FMs e web
rádios e também oferece podcast, que, com um
bom conteúdo, desempenha o mesmo papel:
compor a trilha sonora dos primeiros minutos do
dia, informando ou fazendo refletir, enquanto os
primeiros raios do sol atravessam as nuvens.
O Templo Zu Lai não dispõe de uma estação de
Rádio ou TV, mas devido as facilidades que a
internet proporciona, pretende estar com você,
discípulo ou simpatizante do Templo, e de sua
família, através de streaming. Assim que você
acordar, ou já na mesa do café da manhã, haverá
uma transmissão disponível. Será uma nova
experiência para todos nós.

A proposta é levar uma mensagem
positiva, de viva voz baseada no Budismo
Humanista e, seguindo o exemplo do
Venerável Mestre Hsing Yün, o potencial das
mídias tradicionais e das mídias sociais.
Sugestões para enriquecer e aperfeiçoar o
projeto podem ser enviadas In Box no
Facebook
ou
através
do
e-mail
imprensa@templozulai.org.br .

Coloque seu celular ou tablet na
horizontal: no “Café com Darma”, a
abadessa do Templo Zu Lai ou uma das
mestras, levará sua mensagem de
encorajamento, orientação e alívio por
aproximadamente 5 minutos.

No “Café com Darma”, a abadessa do Templo
Zu Lai ou uma das mestras, com apoio de
discípulos residentes, levará sua mensagem de
encorajamento,
orientação
e
alívio
por
aproximadamente 5 minutos, às segundas, nos
primeiros instantes do dia através de uma live,
sendo que o conteúdo estará disponível durante a
mandrugada e por toda manhã.

“Diante do desespero, devemos ter esperança até o fim, assim como
acontece em um campo de batalha: um exército luta por seu país
até o último homem. Na natureza, podem as cinzas frias voltarem a arder,
e da madeira morta ainda brotar vida” – Venerável Mestre Hsing Yün
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CURIOSIDADES SOBRE O BUDISMO
E O TEMPLO ZU LAI:
Envie sua pergunta para
imprensa@templozulai.org.br

QUAL O SIGNIFICADO
DA LUZ NO BUDISMO?
A luz sempre foi um símbolo auspicioso entre os
povos de diferentes épocas e de diferentes
crenças. Mesmo na Ciência e na Filosofia, além da
religião, a expressão “luz” remete à sabedoria,
clareza mental, elevada espiritualidade ou visão da
verdade. Daí vem o termo “lucidez” para designar
um bom estado de consciência.
Essa luz, independente do uso, opõe-se
metaforicamente à “escuridão” ou trevas, seja as da
ignorância, do sofrimento ou da perversidade.
No budismo, todas as fontes de luz (lamparinas,
velas etc.) e a cor amarelo-dourado representam a
própria iluminação, resultado último de nossas
práticas espirituais ou, pelo menos, de estados
crescentes ou momentâneos de lucidez, que são
graus menores de iluminação ou “clarões mentais”
repentinos, popularmente chamados de “insights”
(literalmente, “luz interna” em inglês).
Estes “clarões” mentais súbitos, embora não
sejam a libertação definitiva do ciclo de nascimento
e morte, permitem vislumbrar respostas a
intricados dilemas ou uma verdade muito profunda
em dado momento das nossas vidas.

No budismo, a presença da luz ou imagens
douradas em altares remete ao estado de iluminação.
(estátua da Bodisatva Guan Yin, no Centro de
Meditação da Liberdade).

Não se esqueça das
“Três Boas Atitudes”:

Faça boas ações!
Diga boas palavras!
Tenha boas intenções!
Todos os dias são bons dias
para praticá-las.
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PÁGINA DE ENSINAMENTOS
Nova transcrição do
aconselhamento matinal do
Venerável Mestre Hsin Bau,
atual abade do Monastério
Fo Guang Shan (texto 1), e uma
transcrição do jornal Merit Times:

O PROGRESSO PESSOAL
É COMO SOLTAR PIPA

COMO VOCÊ SE VÊ?
Certa vez, um jovem fez a seguinte pergunta ao
seu mestre:
- Mestre, alguns me acham um gênio, mas outros já
me chamaram de burro. O que o senhor acha disso?
O mestre fez uma pergunta de volta:
- E você, como você se vê?

“Você possivelmente já soltou pipa na infância ou
olhou para o céu e viu pipas voando muito alto e bem
longe.
Raramente pensamos que, para as pipas chegarem
lá no alto, elas não apenas enfrentaram o vento para
subir, mas precisaram dele.
Assim é a nossa vida quando enfrentamos
adversidades: apesar de enfrentarmos os ventos das
preocupações, precisamos ter a mesma habilidade
usada com as pipas, subir manobrando no vento para
alcançar as alturas. E é esse vento contrário que nos
dá a capacidade de voar e nos mantermos no alto.
Adversidades são a força motriz para o sucesso,
mantenha o pensamento positivo e vá em frente: toda
dificuldade traz uma possibilidade de crescimento.”

O jovem ficou desconcertado com a inesperada
pergunta...
O mestre prosseguiu:
- Um quilo de arroz pode ser visto como ingrediente
para um mingau em um restaurante, como
ingrediente para bolinhos em uma confeitaria ou
como um banquete para um mendigo esfomeado.
Mas, essencialmente, o arroz segue sendo arroz.
O jovem compreendeu a mensagem: o mais
importante não é o que os outros pensam a nosso
respeito, mas quem realmente somos. Qual é a nossa
verdadeira essência?
(Fonte: Jornal Merit Times - publicação de
circulação diária, editada pelo Monastério Fo
Guang Shan, fundado pelo
Venerável Mestre Hsing Yün)

“Toda dificuldade traz uma possibilidade
de crescimento”
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Receita para o Coração: Os amigos errados
Os antigos diziam: “O aprender sem amigos nos torna sós e
incultos”. Os virtuosos baseiam suas amizades em princípio,
enquanto os vis, em vantagens. As pessoas vinculam-se a seus
amigos de acordo com as circunstâncias. O confucionismo
considera a “amizade” como uma das cinco regras morais
básicas da vida, o que significa que ela também deve se guiar
pela ética. Amigos são mesmo parte importante da vida. Como
diz o ditado chinês: “Contamos com nossos pais quando
estamos em casa, mas dependemos dos amigos quando
estamos fora dela”. A nossa perspectiva de futuro está
intimamente relacionada ao grau de integridade de nossos
amigos.
O Sutra Foshuo Bei afirma: “Há quatro tipos de amigos: os
que são como flores e os que são como pratos de balança, os
que são como as montanhas e os que são como a terra”. Os
amigos que são como flores e os que são como pratos de
balança não são os amigos corretos. Os que são como flores o
irão agradar somente quando quiserem alguma coisa de você.
Quando não for mais útil, eles o abandonarão. Os amigos que
são como pratos de balança o irão bajular nos bons tempos, mas
quando você estiver por baixo na vida, eles o irão olhar de cima.
Os amigos devem ser como as montanhas e como a terra, pois
estarão sempre à sua disposição e o irão apoiar em todas as
dificuldades.
As pessoas devem procurar por estas três qualidades em
seus amigos: honestidade, sensatez e conhecimento. Mas há
vários tipos de amigos: aqueles para sair e se divertir, amigos
para fazer negócios, para compartilhar situações difíceis e,
ainda, amigos com quem ser superficial. Em função dos amigos,
a vida de algumas pessoas muda para melhor. Inversamente,
por causa de seus amigos, outras se enredam em situações
terríveis. Por isso, precisamos ser cautelosos ao fazer amizades.
Amigos não devem sentir inveja das realizações ou dos talentos
um do outro. Há muitos casos de bons amigos que se tornaram
inimigos por causa da inveja.
Ao contrário, amigos devem apoiar e ajudar uns aos outros a
alcançar o sucesso. Honestidade, cooperação, compreensão e
confiança é o que há de mais importante na amizade. Devemos
ser amigos daqueles que estão dispostos a apontar nossas falhas
e não dos que nos bajulam o tempo todo com elogios vazios.
Afortunados são os que têm alguns poucos amigos firmes, leais,
incentivadores e dedicados. É melhor não ter nenhum, do que
se envolver com pessoas interesseiras, falsas ou aproveitadoras.

QUANDO SOMOS MOLDADOS POR MÁS
INFLUÊNCIAS:

“Estar na companhia de maus amigos é como
passar muito tempo em um mercado de peixes:
emana-se seu mau cheiro sem que se dê conta”.

Os antigos davam muita importância ao valor moral no
momento de escolher um amigo. Como ensina o confucionismo:
“Aquele que lida com cinabre mancha-se de vermelho; aquele que
liga com tinta nanquim mancha-se de preto”. Um outro ditado diz:
“Estar na companhia de bons amigos é como permanecer numa
sala repleta de orquídeas: depois de algum tempo, emana-se sua
fragrância sem que se perceba”.
Estar na companhia de maus amigos é como passar muito
tempo em um mercado de peixes: emana-se seu mau cheiro sem
que se dê conta. Amigos devem encorajar-se mutuamente a ser
gentis e compassivos e a dizer não a parcerias criminosas. Se
fizermos amizades equivocadas, nossa vida será repleta de perigos.
Não é melhor sermos cuidadosos?

Extraído da página 22
da obra:
“Receita para o
Coração
-Entre a Ignorância
e a Iluminação II”
Do Venerável
Mestre Hsing Yün

OUÇA O TEXTO:

LEIA O BOLETIM NO
COMPUTADOR,
TABLET OU NOTEBOOK
E
OUÇA ESSE TEXTO NO
CELULAR

O Código QR
Abrirá no Instagram

QUANDO SOMOS MOLDADOS POR BOAS
INFLUÊNCIAS:

“Estar na companhia de bons amigos é como
permanecer numa sala repleta de orquídeas:
depois de algum tempo, emana-se sua
fragrância sem que se perceba.”
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LIVE DAS CERIMÔNIAS DOS DOMINGOS:
O TEMPLO INICIA A TRANSMISSÃO ÀS 10H
Infelizmente, ainda não há uma data para a
retomada das cerimônias presenciais, todavia,
a comunidade monástica do Templo Zu Lai
continua realizando as cerimônias aos
domingos, às 10h, sem a presença do público.
Essas cerimônias são transmitidas ao vivo da
Sala do Grande Herói, o salão nobre do
Templo, e podem ser assistidas pelo celular,
notebook, computador e Smart TVs, através do
espelhamento da tela do celular diretamente
na televisão.
Quem tiver dificuldades com novas
tecnologias, pode acessar diretamente o
site e assistir por lá.
Obs.: para as recitação em mandarim, há
legenda na tela.

TEMPLO ZU LAI NA INTERNET E COM PERFIS NAS REDES
SOCIAIS #compartilhe
FACEBOOK 1

Página principal “Templo Zu Lai (Oficial)”:
https://www.facebook.com/templozulai

FACEBOOK 2
INSTAGRAM

Página de apoio “Templo Zu Lai II ( Oficial)”:
https://www.facebook.com/templozulaioficial
Página “Templo_Zu_Lai (Oficial)”:
https://www.instagram.com/templo_zu_lai

SITE

www.templozulai.org.br
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O QUE É ÁUDIO DARMA?
Áudios Darma são gravações (voz e trilha
sonora) de trechos dos livros do Venerável
Mestre Hsing Yün que o Templo Zu Lai
disponibiliza semanalmente em seu site.
Compartilhar gratuitamente trechos dos
livros é uma proposta para manter o Budismo
Humanista e o Templo Zu Lai próximos dos
discípulos e simpatizantes neste momento
de quarentena, oferecer um conteúdo
edificante a todos e facilitar o acesso ao
Darma às pessoas que, por algum motivo,
não têm facilidade de leitura, como
deficientes visuais, pessoas não alfabetizadas
etc.

Ouça a série

COMPARTILHAMENTO DE UM
PARÁGRAFO DO CAPÍTULO

“ONDE HÁ DARMA,
HÁ UM CAMINHO”

(ÁUDIO DARMA #16) DO LIVRO O VALOR DA VERDADE

“Dentro das famílias sempre existem problemas de
relacionamento por causa das mudanças na dinâmica
entre os cônjuges. Quando os casais observam o
preceito de não ter má conduta sexual, apoiam-se
mutuamente com palavras gentis e benevolentes e se
empenham em preservar seu amor, tornam possível a
conquista da harmonia familiar.”
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VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR
NAS ATIVIDADES
EMPREENDIDAS PELO TEMPLO
ZU LAI, INCLUINDO NOSSAS
AÇÕES SOCIAIS?

SAIBA COMO AUXILIAR
NA MANUTENÇÃO E
OBRAS SOCIAIS DO
TEMPLO ZU LAI

Indubitavelmente três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo budismo são a generosidade, a
compaixão e a gratidão, e uma prática relacionada à manifestação destas virtudes é a doação. É
através de doações e trabalho voluntário que o Templo vem se mantendo ao longo de seus 28 anos
de existência, como um grande jardim florido cultivado por muitas mãos.

O ALCANCE DAS DOAÇÕES
As doações auxiliam na manutenção
do Templo, como alimentos, reparos,
despesas de eletricidade, água e
telefonia. Elas também são destinadas
às ações sociais em orfanatos, casas de
repousos, centros de assistência social
e na Fundação Filhos de Buda, que
assiste crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social e é
mantida pelo Templo Zu Lai.

COMO AJUDAR?
A contribuição é sempre de acordo
com as possibilidades dos benfeitores.
VOCÊ PODE FAZER DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA PARA:

Associação Internacional Budista Progresso
CNPJ 67.977.439/0001-40
Banco Bradesco
AG: 0160-0 / Conta Corrente: 70079-7

Obs. Em caso de doação via depósito/transferência, favor nos enviar
comprovante com nome por e-mail para identificarmos
a origem e a finalidade da doação. Agradecemos a todos.
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Prece para nossos
pais, parentes e
amigos
Venerável Mestre Hsing Yün
Ó grande e compassivo Buda!
Há um conto que diz:
“Árvores anseiam por estabilidade,
Mesmo assim, ventos cruéis sopram sem cessar;
Filhos anseiam por dar apoio aos pais,
E, no entanto, eles já não estão mais aqui.”
Das pessoas mais antigas de minha família,
Algumas já partiram deste mundo, e
Algumas ainda têm saúde perfeita;
No entanto, sentimo-nos envergonhados e
arrependidos
Por não oferecer a elas devoção e apoio suficientes,
E por não retribuir tudo o que recebemos.
Ó grande e compassivo Buda!
Desde que saímos do útero,
Nossos pais nos criaram e nos educaram,
Nossos parentes nos apoiaram;
Recebemos tanto de todos eles
E raramente retribuímos sua generosidade.
Quando chorosos, alegravam-nos;
Quando desapontados, encorajavam-nos;
Quando necessitados, atendiam-nos;
Mesmo com dificuldades, confortavam-nos.
Eles nos deram tantas provas de amor e bondade,
Eles nos deram tanto carinho e consideração,
E, mesmo assim, mal os retribuímos.
Nossos pais, em especial,
Ensinaram-nos e nos aconselharam com paciência,
Educaram-nos mesmo nos tempos difíceis.
Até mesmo corvos e ovelhas sabem como retribuir a
seus pais;
Será que não somos tão bons quanto eles
Em mostrar nosso amor filial aos nossos pais?

Ouça a série

Ó Buda!
Certa vez, carregaste o caixão de teu pai,
E viajaste para longe com objetivo de ensinar o
Darma à tua mãe.
Como teus discípulos,
Nós nos arrependemos de não seguir teus
ensinamentos e conselhos.
Por favor, concede-nos fé e coragem!
Queremos honrar nossos antepassados já falecidos,
Queremos guiar nossos parentes que ainda vivem;
Por favor, abençoa e proteje nossos pais e
parentes;
Que eles possam ter felicidade, longevidade, boa
saúde e paz,
E que possam ser confiantes e calmos.
Se tivermos honra, queremos dividi-la com todos
eles;
Se tivermos riqueza, também queremos que nada
lhes falte.
Buda, rezamos a ti:
Permite-nos retribuir
Aos nossos parentes ainda nesta vida;
Permite que a sincera gratidão aflore em nosso
coração
Para que a ofereçamos aos nossos antepassados.
Ó grande e compassivo Buda!
Nossos ancestrais virtuosos eram tão gratos
Que retribuíram o favor de meras gotas de água
Com uma torrencial chuva de verão;
Tudo o que temos nesta vida
Veio de nossos pais, parentes e amigos.
Assim, rezamos a ti ainda mais:
Permite-nos suportar o peso e o sofrimento de
nossos pais, parentes e amigos,
De forma a libertá-los de toda dor.
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, atende o sincero e humilde pedido do
teu discípulo!
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, atende o sincero e humilde pedido do
teu discípulo!
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