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Que
possamos obter refúgio em todos os nossos futuros renascimentos no Udiyanna
Vajradhara que tira todas as dificuldades, a simples lembrança dele causa a
concessão de muitos desejos, siddhis e bênçãos, assim como uma jóia que realiza
desejos, uma árvore que realiza desejos e um vaso precioso que realiza desejos.
Para qualquer um que observe seus feitos, crescerá dentro dele ou dela a
compreensão de um discípulo. Conforme ele em várias ocasiões demonstrou no
Décimo Dia da lua crescente durante os doze meses do ano.
Há
benefícios especiais que se acumulam para nós por celebrarmos os pujas mensais
em cada um dos grandes festivais do Décimo Dia (na ordem correta). Por exemplo,
os espíritos malévolos que causam doenças serão pacificados. Nosso tempo de
vida, virtudes e riqueza aumentarão; e nossa felicidade da mente, rápida coragem
e brilho de personalidade aumentarão da mesma forma. Tanto seres humanos quanto
espíritos não humanos nos prestarão atenção como se fossem nossos serventes. O
dano e o ferimento causado pelo Senhor da Morte e pelos oito grupos de espíritos
serão mitigados. Nossos preceitos morais serão completamente purificados, e
nossa sabedoria irradiará em todas as áreas. Os perigos devido a planetas e
estrelas desfavoráveis, dias sem sorte, inimigos e ladrões não mais nos
ameaçarão; a boa fortuna e o bem-estar aumentarão por toda parte, no nosso país
e no estrangeiro.
As
maldades que se devem aos espíritos da terra (sa-bdags), os Nagas, e aos seres subterrâneos ferozes não
mais nos ameaçarão; e os Protetores e Guardiães do Dharma realizarão esses
feitos dos quais estão incumbidos. O dano causadopor obstáculos, inimigos e espíritos malévolos será
aliviado; e reuniremos sob nosso poder qualquer coisa que desejarmos. As doenças
que fazem com que o corpo se debilite serão purificadas; a saúde corporal
aumentará; e obteremos qualquer objeto que contemplemos. Os períodos malfadados
entre os dias, os meses e os anos, bem como os maus augúrios de forma geral
serão abrandados; e recuperaremos completamente qualquer soberania e boa sorte
que possamos ter perdido. Os espíritos malévolos que causam doenças, tais como
os Bhutas e os oito grupos de espíritos, bem como as condições que levam à morte
inoportuna, serão igualmente pacificados. Seremos libertos dos efeitos danosos
dos maus augúrios, dos efeitos incapacitantes de mantras que prejudicam a função
do intelecto e que perturbam nossa paz mental, bem como dos espíritos elementais
evocados para nos prejudicar causando doenças ou calamidade. Na verdade, nosso
próprio corpo se tornará tal qual um diamante. Os feitos hipócritas que violam
nossos preceitos, tais como qualquer defeito ou falha dos três tipos de votos,
bem como todas as transgressões do samaya, serão purificados, e nossa mente se
tornará pura. A morte inoportuna e outros desastres acidentais não surgirão e,
imediatamente após nos irmos desta vida, renasceremos na presença do Próprio
Guru no Reino da Luz do Lótus. Além disso, pela prática da recitação das preces
em sua devida ordem, especialmente no momento de realizar o puja, nos tornaremos
como aquele que possui infinitos benefícios. Nosso mérito acumulado será
inexaurível.
Que
este festival de benefícios e alegrias possa sempre ser celebrado em todas as
partes, juntamente ao Dharma, na presence daqueles que desejam a liberação. Da
mesma forma, que estas alegres notícias possam ser exibidas como uma jovem e
bela donzela, atrativamente adornada com jóias e agraciada com significados
excelentes e bem explicados para cada palavra. Que possam os mensageiros de
Padma vagar por todas as partes, em todas as direções.
Este texto foi composto por Jigdral Yeshe Dorje
(Sua Santidade Dudjom Rinpoche). Que possam advir a felicidade e a boa
fortuna.

