
Praticando a Devoção ao Guru   
com as Nove Atitudes 

 
 
Eu suplico ao meu bondoso Senhor Guru raiz, 
Que é mais extraordinário do que todos os Budas:  
 
Por favor, abençoe-me para que eu seja capaz de me dedicar ao Senhor Guru 

qualificado 
Com grande respeito em todas as minhas vidas futuras.  
 
Ao perceber que dedicar-me corretamente ao bondoso Senhor Guru – que é a fonte 

de todas as boas qualidades – é a raiz da felicidade e da bondade, eu me 
dedicarei a ele com grande respeito, jamais o abandonando nem à custa de 
minha vida. 

 
 
Pensando na importância do Guru 
qualificado, 
Permita-se ficar sob o seu controle 
 
Seja como um filho obediente, 
Agindo exatamente conforme os conselhos do 
guru. 
 
Mesmo quando os maras, maus amigos e 
similares 
Tentarem separá-lo do guru, 
Seja como um vajra, 
Inseparável para sempre. 
 
Quando o guru o encarregar de um trabalho, 
Qualquer que seja o encargo, 
Seja como a terra 
Que tudo carrega. 
 
Quando devotar-se ao guru 
Qualquer sofrimento que venha ocorrer (dificuldades ou problemas) 
Seja como uma montanha, 
Imutável! (a mente não deve se agitar ou desencorajar) 
 
Mesmo quando realizar tarefas difíceis, 
Seja como um servo do rei, 
Permaneça com a mente imperturbável. 



 
Abandone o orgulho. 
Mantenha-se inferior ao Guru. 
Seja com um varredor. 
 
Seja como uma corda, 
Segure com alegria o trabalho pelo guru, 
Não importando a dificuldade ou o peso da tarefa. 
 
Mesmo quando o guru o criticar, provocar ou ignorar, 
Seja como um cão sem raiva. 
Nunca responda com raiva. 
 
Seja como um barco, 
Nunca desnorteado, 
Para poder ir e vir pelo guru. 
 
 
Oh glorioso e precioso guru raiz, 
Por favor, abençoe-me para eu ser capaz de praticar dessa maneira. 
A partir de agora, e em todas as minhas vidas futuras, 
Possa eu ser capaz de me dedicar assim ao guru. 
 
Ao recitar estas palavras em voz alta e refletindo sobre o seu significado, você terá a boa 
fortuna de ser capaz de dedicar-se corretamente ao precioso guru, vida após vida, em todas 
as suas vidas futuras. 
 
Se você oferecer serviço e respeito e fizer oferecimentos ao precioso guru com estas nove 
atitudes, mesmo se você não praticar intencionalmente, vai desenvolver muitas qualidades 
boas, reunir vastos méritos, e rapidamente alcançar a plena iluminação. 
 
 

 
 
 
NOTA: 
As palavras entre parênteses não devem ser lidas em voz alta. Elas são acrescentadas para esclarecer 
o texto e devem ser mantidas na mente, mas não recitadas. 
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