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Cant

Pregària budista
Basili Llorca
De la dedicació del mestre budista indi Shantideva
Que els éssers en totes direccions, que pateixen dolor físic i mental,
obtinguin, gràcies als meus mèrits, oceans de satisfacció i alegria.
Que la pluja de lava, pedres ardents i espases
es converteixi en una pluja de flors,
i que des dara tota batalla armada
es converteixi en un agradable intercanvi de flors.
Que els cecs hi vegin, que els sords hi sentin,
i que els esgotats per lesforç, recuperats trobin descans.
Que els despullats tinguin vestits i els afamats menjar;
que els assedegats trobin aigua i delicioses begudes.
Que els pobres tinguin riquesa, i els tristos, alegria;
que els desesperats trobin esperança, felicitat i prosperitat contínua.
Que els malalts es recuperin ràpidament del seu mal,
i que desaparegui per sempre la malaltia del món.
Que els atemorits calmin la seva por i els sotmesos siguin alliberats;
que els febles guanyin fortalesa i que tots pensem en el benefici mutu.
Que les pluges arribin quan sigui lhora i les collites siguin abundants,
que els reis actuïn dacord amb el Dharma i la gent prosperi sempre.
Que cap ésser pateixi, actuï amb maldat o emmalalteixi mai;
que ningú sigui amenaçat o menyspreat, ni se senti mai deprimit.

Que a cap ésser li falti la llibertat,
que dotats de fe, saviesa i bondat,
mitjans de vida i conducta excel.lents
tinguem consciència en totes les vides.
Que pels meus mèrits, tots i cadascun dels éssers sense excepció
sabstinguin de tota maldat i visquin sempre en la virtut.
Mentre perduri lespai i hi hagi éssers,
vull viure jo també per dissipar les misèries del món.
Dedicació final
Que per aquests bons propòsits no ens falti mai inspiració per alliberar
les nostres ments, obrir els nostres cors i contribuir sempre al benestar
i plenitud dels éssers.

Pregària musulmana
Jalil Bárcena
Invocació de la llum
Pregària del Profeta Muhàmmad,
segons Hazrat Maulanà Rumí
Oh, Déu meu, posa llum al meu cor, llum a la meva tomba,
llum a les meves mans, llum darrera meu,
llum a la meva dreta, llum a la meva esquerra,
llum per damunt de mi, llum per sota meu,
llum a la meva oïda, llum a la meva vista,
llum als meus cabells, llum a la meva pell,
llum a la meva carn, llum a la meva sang, llum als meus ossos.
Oh, Déu meu, acreix la meva llum, converteix-me en llum.
Oh, Déu meu, posa al meu cor llum i a la meva llengua llum,
i a la meva vista llum i a la meva oïda llum,
i a la meva dreta llum i a la meva esquerra llum,
i per damunt de mi llum i per sota meu llum,
i davant de mi llum i darrera meu llum.
Oh, Déu meu, llum de llum,
acreix la meva llum, omplem de llum,
per la Teva Misericòrdia, oh el Més Misericordiós,
Dispensador de Gràcia.

Pregària hindú
Bakti Das

Mantra Gayatri:
Om,
meditem en l´Ésser Suprem
LAdorable esplendor ple de saviesa.
Ell ens purifica de l´error i la ignorància
Que Ell ens il.lumini
Pregària al mantra Om
Om. Reverencies a Omkara, (OM) sobre el qual els ioguis fixen les
seves ments en constant i profunda meditació, colmant tots els desigs
i otorga lalliberació eterna.
Oració d´entrega a Déu
Tu ets la meva mare i també el meu pare,
Tu ets ma familia i també el meu amic
Tu ets la meva força i la meva fortuna,
Oh Senyor, Tu ho ets tot per a mí.
Pregària per la pau del mónde Swami Chidananda
Oh Adorable Senyor, feu que la Pau absoluta
regni sobre el món sencer.
Que totes les guerres aviat sacabin
Que totes les nacions i comunitats de la Terra,

suneixin amb els lligams de lamor pur.
Que tots puguem trobar la Pau i la prosperitat.
Doneu-nos, Senyor, la Pau constant,
aquesta Pau que sobrepassa qualsevol enteniment.
Que tots nosaltres puguem treballar plegats
amb armonia i esperit de sacrifici per al benestar del món.
Que puguem desenvolupar lamor còsmic,
i la fraternitat universal.
Que puguem contemplar Déu en tots els or stres.
Oh tot misericordiós Senyor,
donans un cor commprensiu i misericordiós,
àmplia tolerància i adaptabilitat.
Donans lUll interior de la saviesa,
per poder contemplar la unitat de lÉsser per tot arreu.
La pau sigui a lEst, la pau sigui a lOest
La pau sigui al Nord, la pau sigui al Sud
La pau sigui adalt, la pau sigui abaix.
Sigui la Pau amb totes les criatures daquest Univers.
Om Shanti. Pau.
Que tothom sigui feliç i visqui en pau

Pregària cristiana
Ashaia el-Baramousy
Resposta: Kirie eleison, Kirie eleison, Kirie eleison
Oh Rei de la pau,
concediu-nos la pau!
Doneu-nos la vostra pau
i perdoneu els nostres pecats. Kirie eleison...
Emmanuel, el nostre Déu,
és ara entre nosaltres,
amb la glòria del seu Pare
i del Sant Esperit. Kirie eleison...
Ell ens beneirà a tots
i purificarà els nostres cors,
i guarirà les malalties
de la nostra ànima i del cos. Kirie eleison...
Us lloem, oh Crist,
amb el vostre Bon Pare
i el Sant Esperit,
perquè heu vingut a salvar-nos. Kirie eleison...

Pregària atribuïda a sant Francesc
Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau.
Que on hi hagi odi, hi posi lamor,
que on hi ha ofensa, hi posi el perdó,
que on hi ha discòrdia, hi posi la unió,
que on hi ha error, hi posi la veritat,
que on hi ha dubte, hi posi la fe,
que on hi ha desesperació, hi posi lesperança,
que on hi ha tristesa, hi posi la joia,
que on hi ha tenebres, hi posi la llum.
O Mestre, feu que jo no cerqui tant
ésser consolat com consolar,
ésser comprès com comprendre,
ésser estimat com estimar.
Perquè és donant-nos que rebem,
és oblidant-nos que ens trobem,
és perdonant que som perdonats,
és morint que ressucitem a la vida eterna!

