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EL SUTRA DEL COR

Així vaig sentir: Una vegada, el Benaventurat romania a Rajagriha
sobre el Cim del Voltor, amb una gran assemblea de monjos i
bodissatves. En aquell temps, el Benaventurat estava totalment
absort en la concentració que examina tot fenomen anomenada
“aparença profunda”. Alhora, el Noble Avalokitesvara, el Bodissatva
Mahasatva, contemplava la profunda pràctica de la Saviesa que va
més enllà, analitzant els cinc agregats, buits per naturalesa.

Llavors, mitjançant la inspiració del Buda, el venerable Shariputra
parlà al noble Avalokitesvara, el Bodissatva Mahasatva, tot dient:
"Com han d'aprendre aquells de bona família que desitgen seguir la
pràctica profunda de la Saviesa que va més enllà?". Així parlà i el
noble Avalokitesvara, el Bodissatva Mahasatva, contestà al
Venerable Shariputra: “Oh, Shariputra, qualsevol fill o filla de bona
família que desitgi seguir la pràctica profunda de la Saviesa que va
més enllà, haurà de contemplar-la així, analitzant els cinc
agregats, buits per naturalesa”.



Forma és vacuïtat, vacuïtat és forma. Vacuïtat no és més que
forma, forma no és més que vacuïtat. De la mateixa manera,
sensacions, recognició, formacions kàrmiques i consciència són
buides. Per tant, Shariputra, tots els fenòmens són buits, sense
característiques. Ni neixen ni tenen fi; no són ni impurs ni lliures
d'impuresa. Ni augmenten ni minven.

Per tant, Shariputra, en vacuïtat no hi ha forma, ni sensacions, ni
recognició, ni formacions kàrmiques, ni consciència; no hi ha ull, ni
orella, ni nas, ni llengua, ni cos ni ment. No hi ha esferes dels
ulls..., fins i tot no hi ha esferes de la ment; no hi ha res de tot
això, ni tan sols l'esfera de la consciència mental. No hi ha
ignorància; ni destrucció de la ignorància..., no hi ha res de tot
això, fins i tot no hi ha vellesa ni mort, ni hi ha destrucció de la
vellesa ni de la mort. Per tant, no hi ha sofriment, ni causa del
sofriment, ni cessació del sofriment, ni camí. No hi ha saviesa, ni
guanys, ni absència de guanys.



Per tant, Shariputra, com que no hi ha guanys tots els bodissatves
segueixen la saviesa que va més enllà; i perquè no hi ha foscor de
ment, no tenen por. Anant completament enllà de la falsedat,
arriben enllà dels confins de l'aflicció.

Tots els budes que resten en els tres temps, en confiar en la
saviesa que va més enllà, desperten completament i clarament a la
extraordinària, més perfecta i completa Il·luminació.
D'aquesta manera, el mantra de la saviesa que va més enllà, el
mantra del gran discerniment, el mantra perfecte, el mantra
immillorable, el mantra que calma tot sofriment haurà de ser
conegut com la veritat inalterable. El mantra de la saviesa que va
més enllà és proclamat:

TA YA TA: OM GATE GATE PARAGATE 
PARASAMGATE BODI SOHA



Oh, Shariputra, així és com un Bodissatva Mahasatva haurà d'aprendre la 
profunda saviesa que va més enllà.

Llavors el Benaventurat sorgí d'aquella concentració i elogià el 
noble Avalokitesvara, el Bodissatva Mahasatva, dient: "Molt bé, 
molt bé, fill de bona família! És exactament així. La profunda 
saviesa que va més enllà haurà de ser practicada exactament com 
has dit, i els tathagates se n'alegraran.“

Quan el Benaventurat hagué dit això, el venerable Shariputra, el 
noble Avalokitesvara, el Bodissatva Mahasatva, tota aquesta reunió 
i el món amb els seus déus, homes i esperits, amb els cors plens 
de goig, lloaren les paraules del Benaventurat. 

Així acaba el noble discurs sobre l'essència de la saviesa que va 
més enllà.



Fukanzazengi
Enseñanza de Zazen del maestro Eihei Dogen. 

Centro Zen Barcelona

   



Fukanzazengi
Ensenyament de zazen del mestre Eihei Dogen (1200-1254)

La Via és fonamentalment perfecta. Ho penetra tot. Com podria 
dependre de la pràctica i de la realització? El vehicle del Dharma és 
lliure i està desproveït d’obstacles. Per què s’haurien de fer 
esforços? En realitat, el Gran Cos és més enllà de la pols del món. 
Qui podria creure que hi ha alguna manera de treure’n la pols? Mai 
és diferent de ningú, sempre és exactament on és. Per què anar 
amunt i avall per practicar?

No obstant, si es crea una separació, per més fina que sigui, la Via 
continuarà tan lluny com el cel de la terra. Si es manifesta la més 
petita preferència o antipatia, l’esperit es perd en la confusió. 
Imagineu una persona que presumeix de comprendre i que es fa 
il·lusions sobre el seu propi despertar: entreveient la saviesa que 
penetra totes les coses, segueix la Via i aclareix el seu esperit i fa 
néixer el desig d’escalar fins al cel. Aquesta persona ha començat 
l’exploració inicial i limitada de les zones frontereres però la seva 
acció encara és insuficient en la Via vital de l’emancipació absoluta.



Considerem Buda, encara que en néixer ja estava en possessió del 
coneixement, es poden veure les traces de les set setmanes que va 
estar assegut en lotus en immobilitat total. I Bodhidarma, la 
transmissió del segell ha conservat fins avui el record dels nou 
anys que va estar assegut davant d’una paret. Si els savis de 
l’antiguitat eren així, com poden els éssers humans d’avui deixar 
de practicar la Via?

Per tant, heu d’abandonar una pràctica basada en la comprensió 
intel·lectual, anant darrere les paraules i agafant-les al peu de la 
lletra. Heu d’aprendre a fer la mitja volta que dirigeix la vostra llum 
cap a l’interior per il·luminar la vostra naturalesa veritable. El cos i 
l’esperit s’esvairan per si mateixos i el vostre rostre original 
apareixerà. Si voleu arribar a despertar heu de practicar el 
despertar sense entretenir-vos. 



Per fer zazen convé una habitació silenciosa. Mengeu i beveu 
sòbriament. Abandoneu tot afany i allunyeu tota preocupació. No 
penseu: “Això està bé, això està malament.” No prengueu partit a 
favor o en contra de res. Atureu tots els moviments de l’esperit 
conscient. No jutgeu els pensaments ni les perspectives. No 
tingueu cap desig d’arribar a ser Buda. Zazen no es limita a la 
posició asseguda o estirada.

El zazen de què parlo no és l’aprenentatge de la meditació. No és 
més que el Dharma de la pau i de la felicitat, la pràctica-realització 
d’un despertar perfecte. Zazen és la manifestació de la realitat 
última. Les trampes i les xarxes de l'intel·lecte no la poden atrapar. 
Quan hagueu conegut la seva essència sereu semblants al tigre 
quan penetra a la muntanya o al drac quan es submergeix en 
l’oceà. És necessari saber que quan es practica zazen el veritable 
Dharma es manifesta i que des del principi es descarta la relaxació 
física i mental així com la distracció.



Per una altra banda, el despertar provocat per un dit, una bandera, 
una agulla, un mall; o la realització efectiva gràcies a un 
espantamosques, un puny, un bastó o un crit, això no pot ser entès 
pel pensament dualista. Encara menys es pot conèixer amb la 
pràctica de poders sobrenaturals. Està més enllà del que es veu i 
se sent. ¿No es tracta, més aviat, d’un principi anterior als 
coneixements i a les percepcions? Dit això, no importa gaire que se 
sigui intel·ligent o no. No hi ha diferència entre el llest i el beneit. 
Si es fa un esforç concentrat i decidit, això ja és practicar la Via. La 
pràctica-realització és pura per naturalesa. Avançar és una qüestió 
de quotidianitat.

En general, tots els éssers dels tres mons respecten el segell de 
Buda. La particularitat del nostre llinatge és la devoció per zazen, 
simplement seure immòbil, amb una entrega total. Encara que es 
digui que hi ha tantes ànimes com éssers humans, tots realitzen la 
Via de la mateixa manera, practicant zazen. ¿Per què abandonar el 
lloc que teniu reservat a casa i vagar per les terres polsegoses 
d’altres regnes? Un sol pas en fals i us separareu de la via recta 
traçada davant vostre.



Vosaltres heu tingut la sort única de prendre forma humana. No 
perdeu el temps. Aporteu la vostra contribució a l’obra essencial de 
la Via de Buda. Qui es complauria amb la guspira vana i fugaç 
d’una pedra foguera? 
Forma i substància són com la rosada sobre l’herba, el destí és com 
un llamp que s’esvaeix en un instant. 

Us ho prego, honorables deixebles del zen: fa molt temps que 
esteu acostumats a palpar l’elefant en la foscor, no tingueu por ara 
del veritable drac. Consagreu les vostres energies a la Via que 
apunta directament a l’absolut. Respecteu els que han arribat més 
enllà i estan lliures d’esforços; harmonitzeu-vos amb la il·luminació 
de tots els Budes; succeïu a la legítima dinastia dels patriarques, 
comporteu-vos sempre així i sereu com ells.

La vostra cambra del tresor s’obrirà per ella mateixa i vosaltres en 
gaudireu lliurement.

Centre Zen Barcelona, maig 2010





    

Vuit versos per ensinistrar la ment
del mestre Kadampa Gueshe Langri Tampa Dorje Sengue

Dharmadhatu



Vuit versos per ensinistrar la ment
del mestre Kadampa Gueshe Langri Tampa Dorje Sengue 

Determinat a aconseguir el màxim benefici de tots els éssers, més 
valuosos que una joia que satisfà els desitjos, els tindré sempre en 
la màxima estima. 

Allà on vagi i estigui amb qui estigui, em consideraré el menys 
important i honestament estimaré els altres com quelcom suprem. 

En tota acció observaré la meva ment, i tan aviat aparegui un 
pensament descontrolat, un perill per mi i per als altres, el 
confrontaré i evitaré amb energia. 

Quan trobi un ésser de naturalesa perversa, dominat per la 
negativitat i el patiment, el tindré en gran estima, com si hagués 
trobat un preat tresor. 



Quan per enveja em tractin malament, amb calúmnies, insults o 
d'una altra manera, acceptaré la derrota i oferiré la victòria. 

Si algú a qui he ajudat i de qui espero molt em fa un mal terrible, 
el veuré com al mestre suprem. 

En resum, oferiré directa i indirectament tot benefici i felicitat a les 
meves mares, els éssers. Practicaré internament, acceptant totes 
les seves accions negatives i patiments. 

Sense tacar aquestes pràctiques amb la màcula de la superstició 
dels vuit interessos mundans, i percebent que tots els fenòmens 
són il·lusoris, practicaré, sense aferrament, per alliberar tots els 
éssers de la seva esclavitud.



   

Sutra del Loto
Soka Gakkai



Immers en la infinitat de les prèdiques del Buda, el 
Sutra del Lotus destaca com un dels seus 
ensenyaments suprems.

El Sutra del Lotus explica que tots els éssers humans 
poden obrir en la seva vida la "llavor incomparable" de 
la budeïtat. Al capítol 5, "la paràbola de les herbes 
medicinals" descriu aquest amor compassiu imparcial, 
lliure de tota discriminació, que fa possible aquest 
ideal:



Capítol 5
La paràbola de les herbes medicinals

La igualtat de la prèdica del Buda
És com una pluja d'un únic sabor,
Però la forma en la qual aquesta pluja es recull
Varia d’acord amb la naturalesa
Dels éssers vius,
Així com cada planta i cada arbre
Rep la humitat d'una manera pròpia i diferent
El Buda empra aquesta paràbola
Com a mitjà hàbil per obrir i revelar aquesta qüestió,
Servint-se de paraules i frases d'índole diversa
I exposant-se a una única Llei.



Però, en relació amb la saviesa del Buda,
Això no és més que una sola gota de l'oceà.
Jo faig caure la pluja del Dharma
Perquè inundi el món;
I aquest Dharma d'un únic sabor
Es practica de maneres diverses,
Segons les facultats individuals.
És com els boscos i les muntanyes,
Com els arbres i les herbes medicinals
Que segons la seva mida, gran o diminuta,
A poc a poc adquireixen exuberància i esplendor



El capítol 8è conté
La paràbola de la joia de valor incalculable

Una vegada un home va visitar la casa d'un íntim amic. Es va 
entretenir bevent fins que es va emborratxar i es va adormir. 
Mentre descansava, el seu amic va agafar una joia de gran valor i 
la va cosir al folre de la túnica de l'home, amb l'esperança de 
protegir-lo d'una vida de privacions.

Després, l'home va marxar. Va passar èpoques molt dures, es va 
empobrir i, sovint, passava gana. Durant tot aquest temps 
ignorava que portava la joia preciosa cosida a la seva túnica. En 
un estat de pobresa extrema va trobar novament el seu amic, que 
el va informar de la fortuna que portava al seu vestit. 
Naturalment, quan va saber de l'existència de la gemma, es va 
convertir en un ésser feliç.



La joia de valor incalculable és una al·legoria de la vida del Buda, 
el màxim estat de felicitat que existeix en cadascú”.

Parlem de Shakyamuni.

La mort d'un home veritablement gran marca sovint el 
començament, abans que el final, d'una era en termes del progrés 
de l'esperit humà. La diferència és si aquest home va viure 
essencialment per assolir només la seva pròpia glòria o si va 
dedicar la seva vida a la recerca dels principis eterns de veritat, i a 
la veritable felicitat de tot el gènere humà. Shakyamuni pertanyia 
a aquesta última categoria i el seu missatge, lluny de morir amb 
ell, va ser transmès pels seus deixebles a la gent d'èpoques 
posteriors, i va iniciar una nova era de la història espiritual de la 
humanitat.





 

El Buda de la Compassió
Pargan Rimpotxé

Centre Nangsan



ORACIÓ DE REFUGI

Em refugio en el Buda, el Darma i 
la Sanga fins al meu Despertar. 
Mitjançant la pràctica de la 
generositat i les demés perfeccions, 
pugui assolir l’estat d’un Buda pel 
benefici de tots els éssers vius.













DEDICACIÓ DE MÈRITS

Que la joia de la gran bodixita que 
encara no ha nascut, neixi 
i la ja nascuda, que no disminueixi, 
ans creixi més i més.



    

Si vols contribuir a la pau i a la felicitat del món...
del mestre Kalu Rimpotxé

Serchöling



Si vols contribuir a la pau i a la felicitat 
del món...

1. Busca en tu mateix la força del propòsit, la fe en la pròpia 
regeneració. La teva divinitat t'espera. Esforça’t a trobar-la i 
actualitzar-la.

2. Practica en tot moment la religió universal del bé sense 
distinció de creences, de classes, de partits, d'interessos, de 
nacionalitats, de races, de regnes de la natura.

3. Relega les teves faltes i limitacions passades a l'oblit, per 
renéixer amb renovats estímuls a una vida millor. Llavors, 
tàcitament, seràs mereixedor de la invisible ajuda.



4. Practica la simpatia i adquireix l'hàbit del contentament en 
totes les circumstàncies. Decideix-te a realitzar el lleu esforç de 
prescindir dels petits defectes. Lluita amb totes les teves forces 
contra la depressió, contra la tristesa, contra el tedi, contra el mal 
humor. Combat els mètodes dominants d'acritud i grolleria i 
imposa't la condició d'ésser amable, sempre i amb tot el món.

5. Procura donar totes les facilitats possibles als altres. Ajuda'ls a 
descobrir el seu camí més noble i a seguir-lo. Fes de la 
generositat de pensament i acció la teva llei silenciosa.

6. Proposa't en ferm no censurar mai ningú, ni que sigui amb el 
pensament. ¿Què sabem de les veritables causes dels actes dels 
altres? Al contrari, esforça't a comprendre.



7. Adopta una divisa solar, d'alegria, a totes hores. Llavors, la 
llum oculta que guia  el món te l’incrementarà i et sorprendran a 
tu mateix els resultats.

8. Procura no autoexaltar-te ni autocompadir-te. O sigui, no 
pensar massa en tu mateix, si no és amb la finalitat de 
perfeccionar-te.

9. Invoca l'harmonia com a fórmula de salut integral, d'equilibri 
del cos i de l'esperit. Perquè l'harmonia és la llei suprema de 
l'univers.

10. Irradia amb humilitat el teu missatge vivent de bellesa, 
d'espiritualitat i de pau, en un món turmentat, materialitzat, 
desorientat. Ell necessita de la teva eficaç contribució. Ofereix-la. 
Ofereix-li la teva ment positiva, el teu cos pur, la teva aura 
harmoniosa, el teu contentament irradiant, la teva fe sense límits 
en la bondat de la vida i en les lleis que condueixen a una alta 
finalitat, l'evolució humana.





      

La alabanza del protector Maitreya a Buda
del Ornamento de los Sutras (Mahayanasutralamkara)

Samye Dzong



La alabanza del protector Maitreya a Buda
del Ornamento de los Sutras (Mahayanasutralamkara)

Eres amoroso con los seres, 
deseas que encuentren la felicidad y se aparten del sufrimiento,
deseas que no se aparten de la auténtica felicidad.
Ante ti, cuya intención es el bien y la felicidad, me postro.

Muni, liberado definitivamente de todos los velos
deslumbras a todos los mundos;
tu conocimiento abarca todo lo cognoscible.
Ante ti, cuya mente se ha liberado, me postro.

Subyugas las pasiones de todos los seres,
y, aunque vences todas las pasiones,
amas a los que las tienen.
Ante ti me postro.



Presente espontáneamente,
sin apego ni impedimento alguno,
permaneces siempre en equilibrio meditativo.
Ante ti, que respondes a todas las preguntas, me postro.

Tu inteligencia nunca tiene impedimentos
para lo que hay que explicar -la base y lo basado-
y para lo que explica -la palabra y el conocimiento-.
Ante ti, maestro excelente, me postro.

Has venido y conoces nuestra conducta.
Ante ti, que enseñas perfectamente
en nuestras lenguas las idas y venidas
y la liberación de los seres, me postro.

Cualquiera que te vea
te reconoce como un ser santo.
Ante ti, cuya visión
causa gran admiración, me postro.



Ante ti, que tienes maestría
sobre el nacimiento, la vida y el dejar atrás,
sobre la emanación, la transformación,
la concentración y la sabiduría primordial, me postro.

Ante ti, que derrotas al demonio
que engaña a los seres
respecto a los métodos, el refugio, la pureza,
y la renuncia en el gran vehículo, me postro.

Ante ti que, por tu bien y por el de los demás,
muestras la gnosis, el abandono, 
la liberación definitiva y lo que la obstruye,
y no te dejas avasallar por los tirthikas, me postro.

Libre de observancia y de olvido
enseñas con prodigalidad en las asambleas.
Has abandonado del todo las dos pasiones.
Ante ti, que reúnes seguidores, me postro.



Omnisciente; en reposo
o en movimiento, en todo momento
tu actividad es omnisciente.
Ante ti, poseedor del significado auténtico, me postro.

Cuando actúas en bien de todos los seres 
nunca eres inoportuno,
tus actos siempre tienen sentido.
Ante ti, que nunca olvidas, me postro.

En los seis periodos del día y de la noche
observas todos y cada uno de los mundos.
Ante ti, gran compasivo
cuya intención es el bien, me postro.

Me postro ante ti,
que en la conducta, la realización,
la sabiduría primordial y la actividad
eres superior a todos los shravakas y pratyekabuddhas.



Has alcanzado todos los aspectos
de la gran iluminación de los tres kayas.
Ante ti, que resuelves las dudas
de todos los seres, me postro.

Sin aferramiento, sin faltas, 
sin manchas ni indolencia,
imperturbable, libre de elaboración
sobre las cosas, ante ti me postro.

Traducido por el Lama Jinpa Gyamtso (Angel Vidal Palet) con la 
colaboración de Herminia Roura bajo la dirección del 17º Gyalwang 

Karmapa Orgyen Trinle Dorje, en Gyuto Ramoche Tantric University, 
Sidhbari, Dharamsala, en marzo y abril del 2008.



La ruta humana
Breu poema anònim

Bori Centro Zen



La ruta humana 

Venint amb les mans buides, 
marxant amb les mans buides, això és humà. 
Quan vas néixer, d'on vas venir? 
Quan moris, on aniràs? 

La vida és com un núvol flotant que apareix. 
La mort és com un núvol flotant que desapareix. 
El núvol flotant originalment no existeix. 
Vida i mort, anar i venir, són també així. 

Però hi ha una cosa que sempre roman clara. 
És pura i clara i no depèn de la vida i de la mort. 
Quina és aquesta cosa pura i clara? 

(anònim)



Anomeneu-me pels meusVeritables Noms
Poema del mestre Thich Nhat Hanh

Sangha del Moment Present del venerable Thich Nhat Hanh



ANOMENEU-ME PELS MEUS VERITABLES NOMS
Thich Nhat Hanh

No digueu que marxaré demà,
perquè encara estic arribant.

Mireu profundament: estic arribant a cada instant,
per a ser brot de primavera en una branca,
per a ser ocellet d’ales encara fràgils,
aprenent a cantar en el meu nou niu,
per a ser papallona en el cor d’una flor,
per a ser joia amagada en una pedra.

Encara estic arribant per riure i per plorar,
per témer i per esperar.
El ritme del meu cor és el naixement i la mort
de tot el que viu.



Sóc un insecte que es metamorfosa
a la superfície del riu.
I sóc l’ocell
que s’hi llança per empassar-se’l.

Sóc una granota que neda feliç
en les aigües clares de l’estany.
I sóc la serp aquàtica
que sigil·losament s’alimenta de la granota.

Sóc el nen d’Uganda, tot pell i ossos,
amb cames tan primes com canyes de bambú.
I sóc el comerciant d’armes
que ven armes letals a Uganda.



Sóc la nena de dotze anys,
refugiada en una petita embarcació,
que es llança a l’oceà
després d’haver estat violada per un pirata.
I sóc el pirata,
el cor del qual és encara incapaç
de veure i estimar.

Sóc un membre del Politburó
amb tot el poder a les meves mans.
I sóc l’home que ha pagat
el “seu deute de sang” al meu poble
morint lentament en un camp de concentració.



La meva alegria és com la primavera, tan càlida
que fa florir les flors de la Terra sencera.
El meu dolor és com un riu de llàgrimes,
tan vast que omple els quatre oceans.

Anomeneu-me pels meus veritables noms, us ho prego,
per poder despertar
i que la porta del meu cor
pugui quedar oberta,
la porta de la compassió.





   

Una pregària de set versos al Guru 
Padmasambhava

Padma Ling



L’acumulació de benediccions que ens fa 
caure amb rapidesa la pluja dels 
assoliments
Una pregària de set versos al Guru Padmasambhava

Al nord-oest del país d’Orgyen, sobre els estams d’una flor de 
lotus, has obtingut el meravellós siddhi suprem - Reconegut com 
el “nascut del lotus”

Rodejat per nombrosos Dakas i Dakinis seguim l’exemple de la 
teva practica, acudiu a aquest lloc per a beneir-nos!

GURU PEMA SIDHI HUNG x 3



Veniu  a aquest lloc suprem, concediu-nos les benediccions i a 
nosaltres practicants suprems, conferiu-nos les quatre iniciacions! 
Elimineu els obstacles i als creadors d’obstacles, als entabanadors 
i als guies falsos, ¡ concediu-nos les realitzacions ordinàries i les 
supremes!

OM AH HUNG BENZA GUR PEMA SIDHI HUNG x 3

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA TOTRENSEL BENZA 
SAMAYA DSA SIDHI PALA HUNG DSA HRI MAHA RINI 

SA RATSA HRI YA TSITA HRIM HRIM DSA DSA

Guru, amb el vostre seguici de dakas i dakinis, concediu als 
vostres fills devots i al nostre cos la benedicció del vostre cos 
il·luminat!

I concediu-nos a la nostra paraula la benedicció de la vostra 
paraula il·luminada!



Concediu-nos a la nostre ment la benedicció de la vostra ment 
il·luminada! concediu-nos la benedicció de les quatre iniciacions! 
Concediu-nos la benedicció de purificar els quatre enfosquiments
Concediu-nos la benedicció de dominar els quatre camins!

Permeteu-nos assolir els quatre kayas!

OM AH HUNG BENZA DEWA DAKINI KAYA ABIKENTSA 
OM WAKA ABIKENTSA AH TSHITA ABIKENTSA HUNG 

SARWA ABIKENTSA HRI



Dedicació de Mèrits
Tradición Sakya

Sakya Tashi Ling



DEDICACIÓ DE MÈRITS

Puguin aquests mèrits beneficiar a tothom. Puguin tots els éssers 
alliberar-se de l’oceà de samsara i derrotar a tots els enemics que 
són les turbulentes onades de naixement, vellesa, malaltia i mort.

Segueixo el mateix camí que van seguir els Victoriosos Jampal 
(Maitreya), Coneixedor Omniscient i Kuntusangpo 
(Samantabadra), i, igual que ells, dedico els mèrits amb una 
actitud excel·lent.



Seguint l’exemple dels Tathagatas dels Tres Temps que van incidir 
en la dedicació com acumulació superior, pugui dedicar aquests 
mèrits, arrel de totes les virtuts, amb una actitud excel·lent per 
aconseguir les bones causes.

Excel·lents protectors que protegiu el nord, oceà d’erudits 
completament realitzats que feu brillar la doctrina en la terra de 
les neus, pugui la tradició Sakyapa propagar-se.

Seient Vajra, melic de la terra de les neus, puguin les activitats 
Dhàrmiques dels Gloriosos Sakyapes, posseïdors d’una 
ininterrompuda successió d’emanacions sostenidores del Llinatge, 
ser tant vastes com l’espai.  





Separar-se dels Quatre Aferraments
Sakya Gephel Ling



Separar-se dels Quatre Aferraments
L’Ensenyament sobre “Separar-se dels quatre aferraments” s'inicia
amb el primer dels cinc Mestres Fundadors de l'escola Sakya,
Sachen Kunga Nyingpo, de l'antiga i beneïda família Khon, del
Tibet.

Li va ser transmès en visió pura pel bodissatva Manjushri quan
realitzava un retir d'aquesta deïtat, a l'edat de dotze anys.

Són quatre línies, que condensen tots els ensenyaments sobre el
sutra i el tantra dels budes dels tres temps.



“Separar-se dels quatre Aferraments”, diu així:

Si estàs aferrat a aquesta vida,
no ets una persona del dharma.

Si estàs aferrat a l’existència cíclica,
no tens renúncia.

Si estàs aferrat al teu propi benefici,
no tens boditxita.

Si sorgeix l'aferrament,
no tens la visió.

Com a resultat de la seva experiència de la visió pura de
Manjushri, Sachen Kunga Nyingpo és honorat com a una
emanació del propi Manjushri.



Llamada al Lama desde lejos
Un Canto Espontáneo de la Naturaleza Original
por S.S. Dudjom Rimpoché, Yigdrel Yeshe Dorje. 

Nyingma Tersar



Llamada al Lama desde lejos
Un Canto Espontáneo de la Naturaleza Original
S.S. Dudjom Rimpoché, Yigdrel Yeshe Dorje

NGO  WO  DÖD  NE  MI  'GYUR  TRÖ  DREL  GYI  SHI  LUG
Esencia eterna, no elaborada, 
inmutable desde el origen

KA  DAG  TING  SAL  SHON  NU  BUM  KU  RU  SHUG  PA
Cuerpo Recipiente Siempre Joven,
claridad profunda, pureza primordial

CHÖ  KU'I  LA  MA  YE  SHE  DORJE  DE  K'YEN  NO
Yeshe Dorje, Lama del Dharmakaya,
con tu sabiduría …

TA  WA'I  DING  CH'EN  T'OB  PAR  JIN GYI  RANG  LOB  SHIG
… concédeme las bendiciones
para obtener gran confianza en la Visión



RANG  SHIN  MA  'GAG  ZUNG  JUK ÖD SEL  GYI  TS'OM  BU
Naturaleza incesante, despliegue de
luminosa claridad de la unión primordial

LHÜN  DRUB  NGE  PA  NGA  DEN  RÖL  PA  RU  SHUG  PA
Manifestación espontánea
de las Cinco Certezas

LONG  KU'I  LA  MA  DE  CH'EN  DORJE  DE  K'YEN  NO
Dechen Dorje, Lama del Sambhogakaya,
con tu sabiduría …

GOM  PE’I  TSEL  CH'EN  DZOG  PAR  JIN  GYI  RANG  LOB SHIG
… concédeme las bendiciones para alcanzar
gran capacidad en la Meditación



T'UG  JE  CH'OG  LHUNG  DREL  WA  T'A  DROL  GYI  YE  SHE
Compasión imparcial,
sabiduría primordial sin limitaciones

KÜN  K'YAB  RIG  TONG  JEN  PE’I  NGO  WO  RU  SHUG  PA
Esencia de la desnuda clara
conciencia-vacuidad que todo lo impregna

TRÜL  KU'I  LA  MA  'DRO  'DÜL  LING  PA  DE  K'YEN  NO
Drodül Lingpa, Lama del Nirmanakaya,
con tu sabiduría …

CHÖD  PE’I  BOG  CH'EN  'JONG  PAR JIN  GYI  RANG  LOB  SHIG
… concédeme las bendiciones para
conseguir grandes progresos en la Acción



RANG  RIG  DÖD  MA'I  SHI  LA  P'O  'GYUR  NI  MI  'DUG
El fundamento primordial de la propia clara
conciencia es inmóvil e inmutable

GANG  SHAR  CHÖ  KU'I  TSEL  LA ZANG NGEN  NI  MI  DA’
Cualquier cosa que surja como expresión
del Dharmakaya, no es ni buena ni mala

DA  TA'I  SHE  PA  SANG  GYE  NGÖN  SUM  DU  'DUG  PE
Puesto que el Buda es en realidad
la conciencia del presente …

GU  YANG  LO  DE'I  LA  MA  NYING  Ü  NE  NYED  JUNG
… el Lama, sereno y completamente libre,
se revela en lo más profundo
de nuestro corazón



NYUG  MA'I  SEM  'DI  LA  MA'I  RANG  SHIN  DU  TOG  TSE
Cuando esa mente genuina es reconocida
como la verdadera naturaleza del Lama …

DZIN  SHEN  SÖL  'DEB  CHÖ  MA'I  DUG  YÜ  NI  MA  GÖ
… no hay necesidad de prácticas artificiales
hechas de codicia y apego

MA  CHO  RIG  PA  RANG  BAB  K'A  YEN  DU  LÖD  PE
Abandonándose en el libre fluir
de la natural conciencia clara …

TE  MED  GANG  SHAR  RANG  DRÖL JIN  LAB  DE  T'OB  JUNG
… sin retener lo que surge, se obtienen las
bendiciones de la liberación espontánea



JE  PE’I  CH’Ö  KYI  SANG  GYE  'DRUB  DÜ  NI  MI  DA’
La iluminación no se consigue
mediante prácticas prefabricadas

YID  CHÖD  LÖ  JE  GOM  'DI  LU  JED  KYI  DRA  RED
Esa meditación, nacida del análisis del
intelecto, es un enemigo engañoso

DA  NI  'DZIN  TANG  SHIG  PE’I  DO  MED  KYI  NYÖN  PA
Con loca libertad abandona ahora
toda conceptualización

JUNG  GYAL  CHER  NYAL  NGANG  LA  MI  TS'E  'DI  KYEL TONG
Vive esta vida en un estado de simplicidad
desinhibida y sin disfraces



GANG  TAR  JE  KYANG  GA'  O  DZOG CH'EN  GYI  NAL  JOR
Alegre hagas lo que hagas,
practicante de la Gran Perfección

SU  DANG  'DROG  KYANG  KYID  DO PED  JUNG  GI BU  GYÜD
Feliz en cualquier compañía,
hijo del linaje del Nacido del Loto

GÖN  LA  'DREN  DA  MED  DO  TER  CH'EN  GYI  LA  MA
Protector sin rival,
gran Lama revelador de tesoros

CH’Ö  LA  DO  DA  MED  DO  K'A  DRO  YI  NYING  T'IG
Enseñanza incomparable,
esencia del corazón de las dakinis



MONG  CH'EN  NYING  GI  MÜN PA  RANG  MAL  DU  SANG  NE
Habiendo disipado la gran ignorancia
y la oscuridad del corazón …

ÖD  SEL  NYI  MA  'DRIB  MED  K'OR  YUK  TU  CH'AR  WA'I
… la luminosa claridad sin velos
resplandece continuamente

KAL  ZANG  'DI  KO  P'A  CHIG  LA  MA  YI  KU  DRIN
Esta buena fortuna es la bondad del Lama,
el único padre

DRIN  LEN  K'OR  T'A  MED  DO  LA  MA  RANG  DREN  NO
¡Lama de infinita bondad!  Solo pienso en ti
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