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Caros amigos próximos e distantes, 

 

Como de costume, espero que esta mensagem os encontre bem, saudáveis e felizes. 

Neste dia de Guru Rinpoche eu gostaria de compartilhar com todos algumas palavras-

chave de aconselhamento proferidas pelo próprio Maha Guru Padmasambhava, na 



Essência da Sabedoria das Instruções Orais nos Estágios do Caminho (Zheldam Lamrim 

Yeshé Nyingpo), a quintessência de todas as Práticas do Coração do Guru: 

 

Além disso, enfatizem uma avassaladora devoção, 

Suscitem a compaixão imparcial e a bodhichitta, e 

Descubram os verdadeiros pontos-chave através do profundo conhecimento. ༔ 

Ao esclarecer através da perspectiva e discernir através da conduta, 

O principal obstáculo, se privilegiar uma das duas verdades, se libertará por si só, 

E as qualidades do caminho se manifestarão naturalmente e sem esforço. ༔ 

[1] Padmasambhava, Lamrim Yeshe Nyingpo (Rangjung Yeshe Publications, 2016), p.42. 

 

Além disso, enfatizem a avassaladora devoção: o alicerce da totalidade da prática do 

Dharma é a confiança. Primeiro, é necessário acreditar na causa e efeito cármicos, 

sabendo que será inevitável vivenciar os resultados de todas as nossas ações. Em 

seguida, é necessário ter fé no poder da mente, que é quem cria todas as nossas 

experiências, quer de sofrimento ou de felicidade. Decorrentemente, alcançamos a 

compreensão de que a essência da mente é o despertar e que sua natureza é a sabedoria 

primordial. Confiando nisso, enxergamos que todos os fenômenos são, da mesma 

forma, em essência a sabedoria primordial. Isto naturalmente inclui o guru de quem 

recebemos instruções, outorgas e transmissões, que consideramos seja o buddha em 

pessoa, porque sua essência, como a de todas as coisas, é a vacuidade ou sabedoria 

primordial. Assim, "devoção" significa se ter confiança na natureza primordialmente 

desperta de todos os fenômenos, o que implica que a natureza da mente e a natureza 

do guru sejam indivisivelmente essa mesma sabedoria primordial. 

 

Suscitem a compaixão imparcial e a bodhicitta: A compaixão começa com sentimentos de 

amor e empatia pelo próximo e evolui para o desejo sincero de que todos os seres se 

vejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Com base nisso, suscitamos 

então a profunda motivação de empregar a totalidade do nosso corpo, fala e mente em 

prol do atingimento da iluminação com o intuito de libertar todos os seres do sofrimento 

e das causas do sofrimento, para que assim todos possam assimilar a quintessência da 

realidade, o kaya da sabedoria primordial. A Bodhicitta portanto deve ser cultivada com 

total imparcialidade no que tange a todos os fenômenos. 

 

Descubram os verdadeiros pontos-chave através do profundo conhecimento. O profundo 

conhecimento surge a princípio de se estudar o autêntico Dharma com um professor 

autêntico, de maneira genuína. Baseado no correto conhecimento adquirido através do 



estudo, refletimos com o intuito de cultivar o conhecimento da contemplação. Quando 

colocamos em prática um tal conhecimento da maneira correta, cultivando visão e 

meditação isentas de erros, adquirimos o conhecimento meditativo, a sabedoria que 

enxerga a verdadeira natureza das coisas exatamente como são. 

 

Ao esclarecer através da perspectiva e discernir através da conduta: Ao implementar essa 

prática, será necessário esclarecer a perspectiva. A perspectiva do Buddhadharma 

consiste em primeiro lugar da ausência de eu, seguida da vacuidade e finalmente da 

sabedoria primordial do despertar original. Esta perspectiva precisa ser constatada de 

forma inequívoca. Paralelamente a isso, precisamos discernir nossa conduta através do 

discernimento e da vigilância de forma que não cometamos nenhuma das dez 

desvirtudes e em vez disso cultivemos as dez virtudes. No que tange ao Mantra Secreto, 

isso também significa manter nosso samaya e manter a percepção pura. É desta forma 

que se discerne corretamente a própria a conduta. 

 

O principal obstáculo, se privilegiar uma das duas verdades, se libertará por si só: conforme 

nossa conduta correta nos auxilie na constatação da perspectiva, evitamos privilegiar 

tanto a conduta quanto a perspectiva. Ou seja, não incorremos no extremo do niilismo, 

que se concentra exclusivamente na realidade cabal e deixa de lado o que mais haja, 

menosprezando o que seja relativo como sendo desimportante. Tampouco incorremos 

no extremo do essencialismo, que deixa de lado o que seja cabal e se fixa no que seja 

relativo como sendo efetivamente existente. 

 

E as qualidades do caminho se manifestarão naturalmente e sem esforço: quando 

praticamos o caminho dessa forma, todas as qualidades surgirão sem esforço. Assim, 

peço a todos que pratiquem de acordo com estes conselhos. 

 

Recebam todos o meu carinho. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


