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Caros Amigos Próximos e Distantes 

 

Independente da instabilidade ao redor do mundo decorrente da pandemia e das demais 

incertezas decorrentes, espero que todos e seus entes queridos tenham estado 

saudáveis e felizes. 

 

Hoje é o Dia de Guru Rinpoche mais importante do ano, aquele que cai no mês do 

macaco, quando comemoramos o nascimento de nosso Precioso Maha Guru sobre uma 

flor de lótus no Lago Danakosha. 

 

Neste Dia de Guru Rinpoche, eu gostaria de compartilhar um verso com todos, 

proveniente d'A Essência de Sabedoria das Instruções Orais dos Estágios do Caminho da 

Essência do Coração de Padmasambhava.  

 

Se dediquem diligentemente às raízes da virtude 

As prostrações e circumabulações purificam os malfeitos de seu corpo 



A recitação e leitura das palavras do Buda purificam os obscurecimentos de sua fala, 

E suplicar às Três Jóias pacifica os defeitos de sua mente. 

Sempre treine corretamente em manter a mente atenta, cautelosa e conscienciosa. 

 

Cada um deve estar passando por diversas experiências de vida, dificuldades espirituais 

e dificuldades em geral. Estou lembrando a todos neste dia especial que praticar o 

dharma e acumular virtude está sempre ao nosso alcance. Assim, neste dia, façam três 

prostrações, acendam uma pequena vela, recitem alguma oração com a qual tenham 

familiaridade - às três joias, a Guru Rinpoche ou a quem quer que seja com quem sintam 

mais conexão ou por quem tenham maior devoção, façam suas orações. Os Budas e Guru 

Rinpoche são desprovidos de ego e de qualquer autocentramento, e assim sua 

compaixão é ilimitada e suas bênçãos não conhecem fronteiras. Por esta razão, 

mantenham-nos em mente e reflitam sobre sua bondade, considerem suas histórias de 

vida. E mais importantemente, permaneçam felizes e façam os outros felizes, coloquem 

a compaixão em prática. A compaixão é muito importante, e tanto pode surgir 

naturalmente quanto não, mas de toda a forma, considerem-na. Meditem e reflitam 

sobre suas próprias vidas. Pode ser que haja aspectos em sua vida que precisam ser 

recuperados ou aprimorados, pense sobre eles. Regozijem no bem que tenham 

praticado. Mais importantemente, praticar o dharma é ser feliz nesta vida e na próxima. 

Permaneçam felizes e permaneçam centrados. 

 

Espero encontrar a todos hoje em nosso Ganachakra anual de 100.000 acumulações da 

Tukdrup Sampa Lhundrup, A Prática do Coração do Guru, A Realização Espontânea dos 

Desejos, celebrada a partir da Caverna de Asura. E devido aos pedidos de todos para que 

mantivéssemos a série de Tsok Bums como no ano passado, nos reuniremos novamente 

para comemorar vindouros Dias de Guru Rinpoche com oferendas de Tsok Bum do Lame 

Tukdrup Barche Kunsel, seguido de um Tsok Bum do Guru Tsokye Nyingtik. 

 

Genuinamente regozijando em todas as acumulações e mais importantemente, em 

nossa conexão com nosso preciosíssimo Maha Guru Padmasambhava. 

 

Recebam todo o meu carinho, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/07/02.-July-2021-Sampa-Lhundrup-TB_Portuguese.pdf

