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Acumule a Prece das 7 Linhas para Guru Rinpoche  

com Phakchok Rinpoche neste Chötrul Düchen 

 

 

A estátua Guru Ngadrama de Guru Rinpoche foi esculpida no século oito durante o 

tempo em que Padmasambhava esteve no Tibet. Quando viu esta estátua no 

grande monastério de Samye, Guru Rinpoche disse: “Se parece comigo”, e então 
abençoou-a dizendo: “Agora é igual a mim!” 

 

Phakchok Rinpoche incentiva todos os seus alunos e amigos a iniciarem o Ano Novo no 

dia 3 de março, o início de Chotrul Duchen, com as recitações coletivas da Prece das Sete 

Linhas à Guru Rinpoche. Rinpoche e seus monges também recitarão esta prece 

auspiciosa para que possamos receber coletivamente as bênçãos de nosso Mahaguru. 

 
Clique aqui para baixar a prece 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Seven-Line-Supplication_Portuguese.pdf
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Você pode ouvir esta prece sendo recitada por Tulku Migmar Tsering e Oriane Lavole em 
Gomde Cooperstown na biblioteca de recitações do Samye (prece 01 na biblioteca de 
recitações de Samye). 

Para adicionar suas acumulações, volte para a página de acumulação original em inglês, 
verifique a coluna do lado direito e siga estes 4 passos: 

 

1. Insira seu endereço de email. 

2. Registre o número de recitações. 

3. Cheque se o número está correto e 

clique no botão vermelho.  

4. Você receberá dois números: quantas 

recitações acumulamos como sangha 

e o seu total pessoal.   

 

 

A fim de criar coincidências auspiciosas (ou tendrel) para você e para os outros, é 

muito importante começar sua prática suplicando ao Guru Rinpoche com a Prece 

das Sete Linhas. 

- Phakchok Rinpoche 

 

E de um ensinamento de um tesouro revelado de Guru Chöwang, um dos cinco Reis 

Tertön, ao suplicar a Guru Rinpoche com a Prece das Sete Linhas: 

Reze desta forma repetidamente. 

Crie um sentimento de anseio e saudade 

tão intenso que as lágrimas brotem de seus olhos. 

Se o êxtase da devoção for muito intenso, 

Expire com força e depois deixe tudo como está. 

Claro e desperto, focado e sem distrações, olhe para dentro. 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/chant-library/
https://samyeinstitute.org/seven-line-prayer-accumulations/
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História da Prece das Sete Linhas 

De onde veio essa prece? De acordo com a sadhana sobre a Prece das Sete Linhas 

revelada por Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé, a invocação surgiu espontaneamente como 

uma invocação do som vajra cantado pelas dakinis. Com essas sete linhas, cem milhões 

de dakinis de sabedoria suplicaram a Guru Rinpoche para que ele viesse ao mundo para 

difundir a doutrina do mantra secreto. Na sadhana, Guru Rinpoche explica: 

 

Se você simplesmente me chamar desta forma 

Com esta melodia de som vajra 

Eu, Padma, não poderei deixar de ir até você. 

Eu lhes darei minhas bênçãos e concederei 

a iniciação da grande sabedoria primordial. 

A multitude de deidades 

das três raízes se reunirão como nuvens, 

para conceder, sem impedimentos, realizações comuns e supremas. 

E em sua vida desperta, ou em sua meditação, 

Ou nas visões dos seus sonhos, você me encontrará. 

 

Com esta Prece das Sete Linhas, as dakinis continuaram convidando Guru Rinpoche para 

suas oferendas de festins. 

Além disso, há muito tempo, quinhentos professores não-budistas eruditos, que 

desprezavam o budadharma, desafiaram os estudiosos budistas da famosa Universidade 

Nalanda para um debate acadêmico. Os estudiosos budistas, no entanto, foram 

incapazes de derrotar esses professores não-budistas. Em desespero, eles suplicaram 

aos vajra dakas e dakinis. 

Naquela noite, a Dakini Paz Suprema (Zhiwa Chog) apareceu simultaneamente em seus 

sonhos e disse: “Você não será capaz de derrotar esses não-budistas. Se você não 

convidar meu irmão mais velho para vir aqui – Dorje Tötreng Tsal (Poder da Guirlanda de 

Caveiras Vajra, Guru Rinpoche), que mora no Cemitério da Escuridão – o budadharma 

será destruído.” 

Ela então os instruiu a organizar uma elaborada oferenda de festim no telhado do 

mosteiro e ensinou-lhes a Prece das Sete Linhas. Quando os estudiosos a recitaram, Guru 

Rinpoche imediatamente apareceu milagrosamente no céu. Ele então presidiu o debate 

dos estudiosos budistas e assim eles foram capazes de derrotar os não-budistas. 

https://samyeinstitute.org/
https://treasuryoflives.org/biographies/view/Jamgon-Kongtrul-Lodro-Taye/4358
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Mais tarde, no século VIII, quando Guru Rinpoche veio ao Tibete, ele ensinou a prece aos 

seus discípulos mais próximos e também escondeu muitos tesouros de ensinamentos 

para o benefício de futuros discípulos. 

A Prece das Sete Linhas começa com a sílaba Hung. Como Mipham Rinpoche explica em 

seu comentário, o Lótus Branco, Hung é a “sílaba semente auto-surgida da mente de 

todos os Budas”. Assim, invocamos a mente iluminada de Guru Rinpoche. 

A súplica refere-se ao guru externo, que é simbolizado ou representado pela 

manifestação de Guru Rinpoche em uma forma física. No entanto, quando falamos sobre 

o 'guru', na verdade existem diferentes níveis de significado, como externo, interno e 

secreto. Em termos do significado interno e secreto da prece das sete linhas, a vacuidade 

e a sabedoria co-emergente, respectivamente, são manifestadas. 

 

 

https://samyeinstitute.org/
https://treasuryoflives.org/biographies/view/Mipam-Gyatso/4228
https://www.shambhala.com/white-lotus-3363.html

