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Nascimento de Guru Rinpoche 
 

 

No 10º dia do 5º e 6º meses do calendário tibetano comemoramos o nascimento de Guru 

Rinpoche, o “Mestre Precioso” e buddha desta nossa época. Em sânscrito seu nome é 
Padmasambhava (ou Padmākara). Em tibetano nos referimos a ele como Pemajungné. Este 

nome se traduz como “Nascido-do-Lótus”, o que se refere ao nascimento milagroso de Guru 
Rinpoche sobre um lótus em Oḍḍiyāna. 
 

Em 2011, Phakchok Rinpoche recordou seus alunos de que neste dia devemos gerar grandiosa 

devoção. Ele compartilhou uma foto de uma famosa imagem do Guru e escreveu: 

 

 

Tradicionalmente comemoramos o aniversário do nascimento de Guru Rinpoche 

neste 10º dia. Dada a favorabilidade desta data, gostaria de primeiramente 

compartilhar com todos a seguinte imagem, chamada Guru Ngadrama (Parece 

Comigo).  Ao ver esta estátua no grande mosteiro de Samye, Guru Rinpoche 

comentou: “Parece comigo”, e em seguida abençoou-a e disse "Agora é como se 

fosse eu mesmo!". 

https://samyeinstitute.org/


 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 
 

 

  

https://samyeinstitute.org/


 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 
 

Adicionalmente, apresento aqui a Prece das Sete Linhas ao Guru Nascido-do-Lótus:  

HUNG ÖRGYEN YUL GYI NUB JANG TSAM  

Hung, No noroeste da terra de Orgyen, 

PEMA GESAR DONGPO LA  

No coração de uma flor de lótus, 

YAMTSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYE 

Dotado das mais extraordinárias realizações, 

PEMA JUNG NE SHE SU DRAK 

Sois renomado como o Nascido-do-Lótus, 

KHOR DU KHANDRO MANGPÖ KOR 

Rodeado por diversas legiões de dakinis  

KHYE KYI JE SU DAK DRUP KYI 

Seguindo vossos passos 

CHIN GYI LAP CHIR SHEK SU SOL 

Dirijo a vós minha prece; suplico que venhais conceder vossas bênçãos! 

GURU PEMA SIDDHI HUM 

 

Rinpoche em seguida nos aconselhou a ler biografias de Guru Rinpoche como a Namtar 

Zanglingma (traduzida em inglês como The Lotus Born: The Life Story of Padmasambhava, e a 

Namthar Sheldrakma. Nelas, o precioso Guru constantemente recorda seus discípulos 

próximos da importância da oração (sol dep). Ao Grande Rei Trisong Detsen o precioso Guru 

diz: 

A raiz do caminho do mantra secreto é se manter os compromissos samaya. 

Devoção e esforço são a raiz do samaya. E a raiz destes é a oração. 

Assim, Grande Rei, ore. 
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E para Khandro Yeshe Tsogyal, o precioso Guru afirma: 

Se alguém com fé, devoção e vínculo comigo rezar fervorosamente, a força de sua 

aspiração vai garantir que minha compaixão o alcance num piscar de olhos. Assim, Tsogyal, 

ore, incessantemente e com devoção. 

Rinpoche encerrou sua mensagem nos incentivando a sempre nos recordarmos da seguinte 

oração: 

Guru Precioso, 

Concedei as bênçãos de que minha mente se volte para o Dharma. 

Concedei as bênçãos de que o dharma progrida ao longo do caminho. 

Concedei as bênçãos de que o caminho esclareça a confusão. 

Concedei as bênçãos de que a confusão alvoreça como sabedoria. 

 

 

Profecias sobre Guru Rinpoche 
 

Tantras tanto do Mahayana como do Vajrayana contêm uma série de profecias e previsões a 

respeito de Padmasambhava e de seu papel determinante na disseminação do dharma e 

especificamente do Vajrayana. Provavelmente a mais citada dentre todas é a passagem do 

Sutra Mahayana do Mahaparinirvana, na qual o Buda Śākyamuni consola seu atendente 

Ānanda e outros monges que haviam se reunido junto a ele para presenciar o momento de 

sua morte. No sutra, o Buda afirma que 

 

“Oito anos após meu mahaparinirvana, um ser notável de nome Padmasambhava surgirá 

no centro de um lótus e revelará o ensinamento mais elevado concernente ao estado 

insuperável da verdadeira natureza, trazendo grande benefício a todos os seres 

sencientes.”1 

 

 
 

  

 
1Sutra Mahāyāna do Mahāparinirvāṇa  
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Lendo as Biografias de Guru Rinpoche como Inspiração 

 

Nesta ocasião, gostaríamos de compartilhar o primeiro capítulo da biografia de Guru 

Rinpoche conforme revelada pelo Grande Tertön Chokgyur Lingpa. 

 

A Árvore que Realiza Desejos: A Biografia do Mestre de Uḍḍiyāna conforme se encontra no  
Séptuplo Ciclo da Profundidade. 

 

 

Emaho. Que admirável! 

 

Eu, Padma, aqui relatarei a história da minha vida – 

Como adquiri maestria no Dharma sagrado dos três veículos, 

Como minhas ações pelos seres se tornaram um fluxo ininterrupto, 

E como girei a Roda do Dharma incessantemente ao longo dos três tempos. 

Todo e cada ser senciente das seis classes 

Continuamente se perde no samsara devido à confusão do desconhecimento. 

 

Especialmente na Era da Tribulação, o fim dos tempos, 

Quando, imersos nos cinco venenos, agindo de forma errática 

Os seres são tão difíceis de modificar. Portanto, de modo a inspirá-los, 

Os Buddhas do dharmakāya direcionaram seu intento; 
Os buddhas do sambhogakāya asseveraram a ordem destes; 
E os buddhas do nirmāṇakāya em assembléia todos concordaram 

Que eu, o Mestre do Lótus, deveria surgir neste mundo.  

E assim, conforme percebido por alguns, surgi milagrosamente na terra de Uḍḍiyāna 

Sobre o pistilo de uma flor de lótus no lago Dhanakośa. 
Conforme percebido por outros, como o filho do rei de Uḍḍiyāna. 
Conforme percebido por ainda outros, descendi como um relâmpago  

Sobre o pico do Monte de Ferro Meteórico. 

Seja como for, passados vinte e quatro anos do falecimento de Śākyamuni, 
Amitābha, em sua forma de bodhisattva, 
O Magnífico Senhor da Compaixão (Avalokiteśvara), manifestou a mim, Padma, 

Do seu centro cardíaco na forma de uma letra HRĪḤ. 

E assim surgi em todos os mundos, 

Como gotas de chuva se precipitando aos bilhões em inúmeros lugares. 

Uma vez que as ações dos Conquistadores superam o alcance do pensamento, 
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Quem teria a capacidade de medir tal ato ou seus limites? 

No entanto, é este o conto de como milagrosamente surgi neste mundo, 

Assumindo a sina de filho do rei de Uḍḍiyāna; 
De como governei o reino, girando a roda do Dharma do Veículo Maior, 

De modo que todos simultaneamente realizaram o verdadeiro despertar. 

De como percorri as terras da Índia 

E aprendi à perfeição o quíntuplo campo do conhecimento. 

 

 

Assim termina o primeiro capítulo da Árvore que Realiza Desejos de Padma, a história de 

minha vida, tratando de como vim ao mundo e me instruí nos campos do conhecimento.2 

 

Muitos outros mestres escreveram belas biografias do mestre. Quando sentimos que nossa 

prática não progride ou necessitamos de inspiração, podemos nos remeter à breves porém 

profundos escritos como os de Alak Zenkar Pema Ngödrup Rolwe Dorje, Uma sinopse da vida 

de Guru Padmasambhava. Ao ler essas preciosas recordações, reacendemos a fé e a devoção 

que são cruciais em nosso caminho. 

 

E ultimamente temos também a oportunidade de experienciar versões em vídeo da vida de 

Guru Rinpoche. Esperamos que apreciem estes lindos capítulos da Vida de Guru Rinpoche do 

Pathgate Theatre. 

 

 
2 https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/wishfulfilling-tree . Dedicado à 
longa vida de Kyabjé Tsikey Chokling Rinpoche. Traduzido por Lhasey Lotsawa, 2016. 
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