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Homenagem à Essência da Perfeição da Sabedoria Transcendente! 

 

Assim, ouvi dizer: 

Certa vez o Abençoado, encontrava-se em Rajagriha, no Pico dos Abutres, em companhia 

da grande assembleia de monges e da grande assembleia de bodhisattvas. Naquela ocasião, 

o Abençoado estava em absorção meditativa (samadhi), que examina a fundo todos os 

fenômenos, chamada “Profunda Percepção”. Naquele momento, o bodhisattva mahasattva, 

o sublime Avalokiteshvara também permanecia absorto na prática da Profunda Perfeição 

da Sabedoria Transcendente, e viu perfeitamente que a natureza dos cinco agregados é 

vazia de existência inerente. Então, pelo poder do Buddha, o Venerável Shariputra dirigiu a 

palavra ao bodhisattva mahasattva, o sublime Avalokiteshvara, perguntando-lhe:  

«Como é que um filho ou filha de nobre linhagem que deseja engajar-se na prática da 

Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente deve prosseguir?». Então o bodhisattva 

mahasatva, o sublime Avalokiteshvara respondeu ao Venerável Shariputra: 

«Shariputra, qualquer filho ou filha de nobre linhagem que deseje engajar-se na prática da 

Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente deve ver perfeito e corretamente que os 

cinco agregados são vazios de existência intrínseca da seguinte maneira: 

FORMA É VAZIO 

VAZIEDADE É FORMA,  

FORMA NÃO É NADA MAIS QUE VAZIEDADE,  

VAZIEDADE NÃO É NADA MAIS QUE FORMA. 

 

Da mesma maneira, sensações, percepções, formações mentais e consciência são vazios 

[existência intrínseca]».  

«Portanto, Shariputra, todos os fenômenos são vazios vazios [de existência intrínseca]: não 

têm características  definidoras, não surgem nem cessam, não são puros nem impuros, não 

aumentam nem diminuem” ». 

«Então, Shariputra, eis porque no seio da vaziedade não há nem forma, nem sensação, nem 

percepção, nem formação mental, nem consciência. Não há olho, nem ouvido, nem nariz, 

nem língua, nem corpo, nem mente; não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, 

nem tato, nem objetos mentais. Não há elementos inerentes à visão, ao ouvido, ao odor, ao 

sabor, ao tato e à consciência mental. Não há ignorância nem extinção da ignorância e 
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assim por diante, não há velhice e morte nem cessação da velhice e morte. Da mesma 

maneira, não há sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem 

o caminho que conduz a esta cessação; não há sabedoria nem realização e nem não-

realização.  

Assim, Shariputra, porque os bodhisattvas não têm nada a atingir, eles confiam na 

Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente e nela permanecem. Com a mente 

desprovida de todos os obscurecimentos, eles são impávidos. E transcendendo 

completamente todas as visões errôneas, eles alcançam o nirvana Também todos os 

Buddhas dos três tempos alcançam a budeidade absoluta, o despertar perfeito e 

insuperável, confiando nesta Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente. 

É por isso que o mantra da Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente – o mantra do 

grande conhecimento, o mantra insuperável, o mantra inigualável, o mantra que alivia 

totalmente todo o sofrimento – é verdadeiro, este não engana. Eis que eu proclamo o 

mantra da Perfeição da Sabedoria Transcendente: 

 

TADYATHA GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SWAHA 

 

«Shariputra, é assim que um grande Bodhisattva deve exercitar-se na Profunda Perfeição 

da Sabedoria Transcendente.» 

Em seguida, o Abençoado emergiu-se do seu samadhi e felicitou o bodhisattva mahasattva 

Avalokiteshvara: 

«Excelente! Excelente!  

Ó Filho da nobre linhagem! É assim mesmo! Deve ser assim mesmo! 

A Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente deve ser praticada assim como tu o 

acabas de proclamar. E então, até mesmo os Tathagatas regozijar-se-ão».  

Então, depois do Abençoado ter pronunciado estas palavras, o Venerável Shariputra, o 

bodhisattva mahasattva, o sublime Avalokiteshvara e toda a assembleia que os rodeavam, 

juntamente com o mundo dos deuses, humanos, semideuses e gandharvas regozijaram-se e 

louvaram as palavras do Abençoado. 

 Aqui se conclui a Essência da Profunda Perfeição da Sabedoria Transcendente. 

 

 


