
 

 

《佛光星公祈願文》 

Orações e desejos para o Venerável Mestre Hsing Yun de Fo Guang Shan 

 

 

慈悲偉大的佛陀 
上 下         
 星 雲大師 
  出生江蘇 棲霞出家 叢林積學 渡海來

台 

  建立人間淨土 普利十方 弘法五大洲 

塵緣已盡 周化已迄 放下萬緣 捨壽圓寂 

佛陀!現在---- 

  滿堂入室弟子與信眾好友 

  都肅立在您的座前 

  恭候著您的垂愛護念 

  恭候著您的接引開導 

我們要告訴偉大的佛陀您 
上  下 
  星 雲大師 
  他是人間佛教的行者 

  他是弘法利生的宗師 

  他是普濟有情的菩薩 

  他是人天敬仰的導師 

  他是一位充滿慈悲智慧的大和尚 

  為佛教    他奉獻所有 

  為眾生    他竭盡所能 

  他復興佛教 篳路藍縷 

  他組織教團 開創道場 

  他改革佛教 創新第一 

  他畢生為教 無我無私 

此時此刻 我們四眾弟子 

  祈請星公上人您 

  勿以弟子們為念 我們將遵從您的咐囑 

  荷擔家業 傳承宗風 

  今日短暫告別 

  他日乘願再來 

  教化人間 廣度眾生 

  行菩薩道 再續法緣 

慈悲偉大的佛陀 

  生命如涓涓流水 

  法音宣流 綿綿不斷 

  星耀終將殞落 

  落葉終須歸根 

  生命的光華將延續未來 

Ó grande e compassivo Buddha, 

O Venerável Mestre Hsing Yun,  

Nasceu em Jiangsu, tonsurado em Qixia, 

Treinado no Mosteiro de Tsunglin, cruzou o mar até  

Taiwan. 

 

Ele  

que se esforçou para construir uma  

Terra Pura Humanista para beneficiar todos os seres,  

Propagando o Dharma nos Cinco Continentes, 

Chegou agora ao fim da viagem,  

Tendo cumprido os objetivos da sua vida.  

Pronto para largar os seus laços mundanos  

e chegar ao fim desta vida. 

 

Ó grande e compassivo Buddha,  

Como seus discípulos, devotos e amigos,  

Juntamo-nos perante ti.  

Procuramos a tua compaixão e bênçãos,  

Procuramos a tua orientação e ensinamentos. 

Gostaríamos de vos dizer,  

Ó grande e compassivo Buddha,  

Que o estimado Mestre Hsing Yun foi  

Um praticante budista humanista,  

Um patriarca que ensinou e beneficiou,  

Um bodhisattva que entregou tudo,  

Um professor respeitado pelo céu e pela humanidade,  

Um Venerável Mestre de compaixão e sabedoria.  

Deu tudo pelo budismo,  

e fez tudo o que podia pelos seres vivos.  

Ele percorreu o difícil caminho de reacender o budismo, 

estabeleceu a Sangha e fundou o Mosteiro. 

Renovou o budismo, liderando o caminho,  

Dedicando a sua vida aos ensinamentos,  

de forma altruísta. 

 

Agora nós,  

As suas quatro assembleias de discípulos,  

rezamos ao nosso querido Venerável 



 

 

  宗風的傳承將不斷繁衍 

慈悲偉大的佛陀 

請您接受我們至誠的祈願 

請您接受我們至誠的祈願 

Por favor, não se preocupe connosco,  

Respeitaremos as suas palavras,  

Assumiremos as responsabilidades,  

Para continuar o legado de Fo Guang. 

 

Enquanto nos despedimos,  

que possa regressar nas asas dos seus votos,  

Para continuar a ensinar o mundo e  

Libertar todos os seres. 

 

Ó grande ecompassivo Buddha,  

a vida é como um rio sempre fluindo,  

As vozes de Dharma continuarão sem fim.  

As estrelas podem desaparecer, descendo do céu,  

As folhas podem voltar às suas raízes,  

O brilho da vida continuará, brilhando sempre,  

O legado de Fo Guang florescerá,  

transcendendo para sempre. 

 

Ó grande e compassivo Buddha, 

Por favor, aceita as nossas sinceras orações, 

Por favor, aceita as nossas sinceras orações. 

 
 

 

 


