
 

 

Guru Yoga e o Estágio da Geração 
 

 
 

Caros amigos próximos e distantes, 

 

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

Neste dia de Guru Rinpoche, gostaria de compartilhar com todos algumas das preciosas 

instruções essenciais de Guru Rinpoche, extraídas do quarto capítulo do Dissipador de 

Todos os Obstáculos (Tukdrup Barché Künsel), “A Quintessencial Sabedoria que a Tudo 

Abarca" (Yangtik Yeshé Zangtal). Estas instruções são em sua maioria sobre Guru Yoga, 

dentre os quatro alicerces, assim como uma introdução ao estágio de geração, dentre 

os estágios de geração, completude com características, completude sem características 

e o estágio de inexcedível completude da Plenitude (Dzokchen): 

 

Externamente, pratique na forma de preces; 

Internamente, pratique na forma de recitação; 



Ao final, receba as quatro iniciações 

E dissolva o Guru em si mesmo. 

No estado luminoso da indivisibilidade 

Entre a mente do Guru e a própria mente, 

Medite de forma indivisa no derradeiro e secreto Guru. 

  

Todos os fenômenos das realidades relativa e derradeira 

São o excelso dharmakāya da inexcedível indivisibilidade das duas realidades. 

Por meio desta ioga do espaço básico da talidade, a inexcedível vacuidade, 

O verdadeiro estado de luminosidade se manifestará no momento da morte. 

  

Os seres através de todo o espaço não realizaram este ponto -  

Através da ilusória e não conceitual compaixão por eles, 

Cultive o samadhi que a tudo ilumina. 

Através dele, o bardo se manifestará 

Na forma de divindades da rede ilusória. 

  

Em particular, para purificar os estágios de nascimento, 

Pratique o estágio de geração, 

Que refreia a apego às aparências comuns. 

 

Em primeiro lugar, devo dizer a todos que nos dias de hoje em nosso mundo muitas 

pessoas conhecem alguma coisa a respeito do Dharma, ou desejam praticá-lo. No 

entanto, devido à nossas circusntâncias prévias, experiências de vida, hábitos e caráter, 

muitas vezes não entendemos os pontos chave do Dharma. Nós somos parciais a certos 

ensinamentos que preferimos praticar, e assim não alcançamos resultados genuínos. 

Notei este fato repetidas vezes, então gostaria de compartilhar com todos alguns 

conselhos essenciais com base na minha experiência pessoal. 

 

Dentre os quatro alicerces, a Guru Yoga é a mais importante. A Guru Yoga consiste em 

enxergar o Guru como um buda; perceber todas as atividades do Guru como atividade 

desperta; saber que o Guru é a encarnação de todos os budas, superior em bondade até 

mesmo ao Buda; saber que a natureza do Guru são os três kayas, indivisíveis da natureza 

da nossa mente; e enxergar tudo o que surge no escopo da aparência e da existência 

como sendo o Guru. Ter total confiança e fé em tudo isto é extremamente raro. No 

entanto, se conseguimos praticar corretamente a Guru Yoga, isso basta para alcançar o 

siddhi supremo e realizar a natureza da mente. Isto foi ensinado em todas as linhagens 



de Mahamudra e da Plenitude, nas linhagens dos vidhyadharas e siddhas, e na linhagem 

das bênçãos. 

Então, como praticar a Guru Yoga? Em primeiro lugar, exteriormente, nós rogamos a 

Guru Rinpoche; então, internamente, fazemos a recitação e recebemos as quatro 

iniciações; finalmente, secretamente, mesclamos nossa mente de forma indivisível com 

o Guru. 

 

Muitos não entendem o propósito da Guru Yoga, e pensam que se trata de alguma 

lavagem cerebral para que o guru nos controle. É possível que isto ocorra, e por isso é 

tão importante ser um discípulo genuíno que segue um guru genuíno de uma linhagem 

genuína através de instruções genuínas. Não devemos praticar a Guru Yoga com 

qualquer guru, qualquer aluno, qualquer ensinamento nem qualquer linhagem... Todos 

esses elementos precisam ser genuínos. O que seria então um guru genuíno? Alguém 

que tem experiência genuína e realização dos pontos chave do Dharma, de modo que a 

experiência e a realização surjam ininterruptamente em seu fluxo mental. Um guru 

genuíno reconhece a perspectiva, permanece na meditação e atua de acordo com o que 

deve ser adotado e o que deve ser abandonado. Desta forma, eles são autênticos em 

Corpo, Fala e Mente. 

 

No entanto, pode ser muito difícil para os alunos determinarem se um guru é ou não 

genuíno. É por isso que primeiro precisamos estudar o Dharma, receber ensinamentos e 

entender os pontos chave. Em seguida, precisamos fazer aspirações para reunir as 

acumulações e purificar os obscurecimentos. Por fim, precisamos rezar a Guru Rinpoche, 

aos mestres da linhagem, aos Budas e Bodhisattvas e às Três Jóias. 

 

Em seguida temos o estágio de geração, que muitos alunos de hoje menosprezam, 

pensando ser meramente ritual e visualização, um truque da imaginação. Não é o caso, 

em absoluto. Discípulos que desejam praticar os ensinamentos do bardo mas ao mesmo 

tempo subestimam o estágio de geração não entendem que o estágio de geração nos 

prepara para o bardo. Ao desejar receber ensinamentos sobre o bardo, no entanto, estes 

discípulos têm razão: meu mais magnânimo guru raiz, Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche, 

também declarou que os discípulos do Dharma devem treinar para o bardo, com o intuito 

de não perderem tal oportunidade de libertação. 

 

No que diz respeito ao bardo, Guru Rinpoche afirmou que o relativo e o derradeiro são a 

suprema indivisibilidade das duas realidades, o cabal dharmakaya. Usamos o termo 

“suprema” pelo fato de que isto se refere ao reconhecimento de que todas as aparências 

relativas são a natureza pura da divindade e não nenhuma delusão impura mas a 



inseparabilidade dos cinco kayas e cinco sabedorias. Sua essência é o dharmakaya, a 

vacuidade ou o espaço básico dos fenômenos. Esta é a derradeira perspectiva do 

Mahayoga, enxergar todas as aparências relativas como as formas das divindades, cuja 

essência é a vacuidade, o dharmakaya; e é isso que chamamos de suprema 

indivisibilidade das duas realidades. a denominamos suprema porque no contexto do 

Sutra, a pureza de todas as aparências relativas é apenas inferida, nunca é ensinada de 

forma explícita. 

 

Em termos de prática, precisamos estabelecer os três samadhis: o samadhi da talidade, 

o samadhi que a tudo ilumina e o samadhi causal. O samadhi da talidade é a natureza da 

mente, a vacuidade, o reconhecimento de rikpa e a manutenção desse reconhecimento. 

Dentre os três kayas, isto corresponde ao dharmakaya. Através desta prática, no bardo 

do momento da morte, podemos reconhecer o dharmakaya e nele encontrarmos a 

libertação. Portanto, o samadhi da talidade é o método que leva à libertação no 

dharmakaya. 

 

O samadhi que a tudo ilumina é a compaixão. Qual é o benefício da compaixão? Dentre 

os três kayas, ele corresponde ao sambhogakaya. No bardo do dharmata, é esse o 

método para se reconhecer a manifestação dinâmica como sendo os senhores das cinco 

famílias búdicas, e assim alcançar a libertação no sambhogakaya. 

 

O samadhi causal é a indivisibilidade da compaixão e da vacuidade surgindo na forma de 

nirmanakaya como uma sílaba semente. Assim, no estágio de geração, o primeiro 

suporte para nossa visualização é uma sílaba. Esta é a primeira porta no estágio da 

geração, porque seu propósito é purificar nosso apego às aparências ordinárias, 

impuras, nossa ilusão de um 'eu' e 'outro'. Dentre os três kayas, isto corresponde ao 

nirmanakaya. Em termos de seus benefícios, o samadhi causal é o método e a conexão 

auspiciosa que levam à libertação no bardo do vir-a-ser e ao renascimento na esfera pura 

do nirmanakaya. 

 

Assim, através do poder e das bênçãos de cada um dos três kayas, temos a posibilidade 

de nos libertarmos em cada uma das esferas puras. Isto ocorre através da purificação de 

cada um dos três bardos através dos três samadhis, que eliminam as tendências habituais 

dos bardos. O samadhi da talidade purifica o bardo do momento da morte e conduz à 

esfera pura do dharmakaya. O samadhi que a tudo ilumina purifica o bardo do dharmata 

e conduz à esfera pura do sambhogakaya. O samadhi causal purifica o bardo do vir-a-ser 

e conduz à esfera pura do nirmanakaya. 

 



Os alunos de hoje que subestimam o estágio da geração não recebem as bênçãos do 

guru, e tampouco alcançam a certeza nem através da fé nem pelo conhecimento. Como 

não adquirem nem fé nem sabedoria estáveis, lhes faltam os alicerces da prática. É por 

isso que não recebem bênçãos, e que sua prática não traz os resultados desejados. 

Precisamos verificar intimamente a nós mesmos e a nossa compreensão do estágio da 

geração para evitar esta armadilha. 

 

Na verdade, não há uma razão sequer para que se subestime o profundo estágio da 

geração do Mantra Secreto. Fazê-lo é o mesmo que desconsiderar a compaixão e a 

bodhicitta relativa no caminho do Sutra. No contexto da Sutra, se menosprezarmos os 

expedientes compassivos ou a acumulação de mérito, não teremos como fazer a 

acumulação da sabedoria. Sem as perfeições da generosidade, disciplina, paciência, 

diligência e meditação, não há como se alcançar a perfeição da sabedoria. Da mesma 

forma, sem se fiar no estágio da geração, não há como se praticar o estágio da 

completude. 

 

Portanto, para quem está praticando agora, atualmente tem o desejo de praticar ou 

mesmo quem deseje praticar futuramente, é essencial se entender os pontos principais 

do Dharma e se praticar em conformidade com eles. Se praticarmos de qualquer jeito, 

alcançaremos um resultado qualquer - é somente praticando o que consta dos 

ensinamentos que da mesma forma será possível alcançar os resultados que constam 

dos ensinamentos. 

 

Que as bênçãos do Mahaguru que encarna as três raízes infundam seu corpo, fala e 

mente. 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

 


