
 

 

Atingindo os pontos vitais da prática 
 

 

Imagem: Tromgyé Arik Rinpoche 

 

Caros amigos próximos e distantes; 

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

Hoje é o primeiro dia de Guru Rinpoche do ano do coelho de água, ocorrendo durante o 

Bumgyur Dawa, os primeiros quinze dias do ano lunar que culminam no Festival dos 

Milagres (Chötrül Düchen). Este é o período em que comemoramos a incrível exibição 

de milagres exibidos pelo Buda Śākyamuni, por quinze dias, com o intuito de inspirar fé 

em seus discípulos. Durante este período, quaisquer méritos acumulados através de 
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ações virtuosas se multiplicam por dez milhões - assim sendo, peço a todos que se 

beneficiem desta preciosa oportunidade para praticar o Dharma e acumular mérito! 

Neste dia tão especial, gostaria de compartilhar com todos duas citações que nos 

ensinam os pontos-chave das práticas da geração, completude e Guru Yoga. Estes 

pontos-chave também representam sinais de progresso em nossa prática, aos quais 

devemos sempre nos referir para verificar se estamos praticando corretamente, da 

forma mais significativa. 

Em primeiro lugar: 

A raiz da ilusão é nossa mente; 

Nos aferrar a objetos externos como sendo reais. 

Seja qual for sua prática, geração ou completude, 

Ela não passa de um expediente visando combater a crença que se aferra 

À realidade das aparências ilusórias. 

Caso sua prática não refute seu apego, aversão, 

Reificação, e tendências habituais, 

Sua meditação tem tanta utilidade quanto uma marmota hibernando. 

 

Em segundo lugar, o Tantra da imensidão do Espaço (Namkha Longyang Gyü) afirma: 

Conforme a realização da interdependência alvoreça em sua mente, 

Sua benevolência e compaixão se tornarão imparciais, 

com isso, você perceberá a pureza de todos os fenômenos - 

É neste momento que as bênçãos do guru adentram seu coração. 
 

Peço a todos que mantenham em mente estas instruções, assim se certificando de que 

sua prática sempre atinja os pontos vitais e que não deixem de acumular mérito durante 

este período auspicioso. 

Com todo meu carinho e preces, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


