
Meditação diária 

Método de transformação de uma 

vida de sofrimento em felicidade 

(inclusive a Iluminação) 

 

Cotidianamente, no início de cada dia, após abrir os olhos pense: 

“Até que eu alcance a iluminação e até a minha morte, especialmente hoje, que 

todas as atividades de meu corpo, palavra e mente – tais como ouvir, refletir e 

meditar no Dharma, andar, sentar, dormir e coisas assim – não se tornem causas de 

sofrimento, mas sim causas de felicidade, e especialmente na causa para que eu 

alcance o estado da plena iluminação – ou seja, um método para realização da 

felicidade e de todos os seres sencientes.” Aqui está o método para criar uma 

motivação do Dharma e especialmente uma motivação da bodhichitta. 

 

Uma meditação direta no Caminho Gradual, contendo todos os 

significados importantes 

Essência que engloba todos os budas,  

Fonte de todas as escrituras e realizações do santo Dharma, 

Primordiais entre aqueles nobres que buscam a virtude, 

Nos gloriosos e santos gurus, eu busco refúgio. 

Por favor Guru, abençoe minha mente para se transformar no Dharma, 

Que o Dharma se transforme no caminho, 

E que não haja obstáculos no caminho. 

Por favor, abençoe-me até que eu alcance a iluminação, 

Como o jovem Norsang e o Bodhisattva Sempre Chorando, 

Para devotar-me ao amigo virtuoso com pensamento e ações puros, 

Para que eu veja como puro tudo aquilo que ele fizer, 

E para que eu cumpra tudo o que me for dito e aconselhado. 

É assim que se confia no amigo virtuoso, que é a raiz da plena iluminação. 

 

Por favor, abençoe-me para que eu perceba que este corpo de grande significado,    

    com oito liberdades e dez dotes, é difícil de encontrar e facilmente perece, 

Para que eu entenda a profundidade de ação e resultado, e que o sofrimento de um  

     ser transmigratório nocivo é difícil de suportar, 



Portanto, que eu busque refúgio do fundo de meu coração nas Três Raras e Sublimes, 

Abandone o carma negativo e realize a prática da virtude conforme o Dharma. 

Esse é o caminho gradual dos seres de pequena capacidade. 

Por favor, abençoe-me [para que eu perceba que] na dependência disso, 

Mesmo alcançando o renascimento superior de deva ou humano, 

Eu terei de experimentar incessantemente o sofrimento do samsara 

Porque eu não abandonei e estou sob o controle das emoções perturbadoras. 

Portanto, ao refletir bem em como funciona a existência cíclica, 

Possa eu seguir continuamente, dia e noite, o caminho dos três tipos de 

treinamentos preciosos, que é o principal método para a liberação (do samsara). 

Esse é o caminho gradual dos seres de média capacidade. 

Na dependência disso, mesmo que eu alcance a mera liberação, 

Por favor abençoe-me [para que eu perceba que] 

Não há um único ser senciente dos seis tipos 

Que não tenha sido meu pai e minha mãe. 

Portanto, pensando que eu deva realizar seus propósitos, 

Possa eu conseguir reverter a mente [que busca] a felicidade inferior (do nirvana), 

E por meio de me igualar e me trocar pelos outros, 

Gerar a preciosa mente da iluminação (bodhichitta), 

Seguir a conduta dos filhos do Conquistador (bodhisattvas), 

As seis paramitas e assim por diante. 

Esse é o caminho gradual dos seres de grande capacidade. 

Após treinar a minha mente desse modo no caminho comum, 

Não me perturbarei ao experimentar os sofrimentos do samsara por um longo    

    tempo. 

Por força de considerar os seres sencientes com extraordinária e incontida   

    compaixão,  

Por favor abençoe-me para que eu possa entrar no caminho rápido dos  

    ensinamentos Vajrayana, 

Proteger os meus votos e samayas mais do que a minha vida, 

E rapidamente alcançar o estado unificado de Vajradhara em uma única breve vida  

    destes tempos degenerados 

Esse é o caminho gradual do veículo do mantra secreto dos seres da mais alta 

capacidade. 

____________________________________________________________________ 

Recite em seguida: 

____________________________________________________________________ 



Que eu não levante heresia, nem por um segundo 

Contra as ações do glorioso guru. 

Que eu considere todas as suas ações como puras. 

[Com essa devoção] que eu receba as bênçãos do guru no meu coração. 

____________________________________________________________________ 

Depois recite o verso a seguir e medite no guru entrando em seu coração: 

____________________________________________________________________ 

 

Magnífico e precioso guru raiz, 

Por favor, permaneça no assento de lótus e luz em meu coração. 

Guia-me com sua imensa bondade, 

E conceda-me as realizações de seu santo corpo, palavra e mente. 

____________________________________________________________________ 

Após essa motivação matinal, recite os versos a seguir sobre como viver a sua vida 

para os seres sencientes: 

____________________________________________________________________ 

 

Do [Geshe] Kadampa Langri Tangpa: 

Determinado a obter o maior benefício possível 

De todos os seres sencientes, 

Que são mais preciosos do que uma joia que realiza desejos, 

Eu os considerarei como queridos a todo instante. 

Do Salvador Nagarjuna: 

Possa eu me tornar como uma joia que realiza desejos 

E realizar todos os desejos, 

E, como uma árvore que concede desejos, 

Que eu realize todas as esperanças dos seres sencientes. 

De Um guia para o caminho do bodhisattva, de Shantideva: 

Sem qualquer sensação de perda ou preocupação 

Desistirei de meu corpo, alimentos e prazeres, 

E de todas as minhas virtudes dos três tempos  

Para realizar os dois propósitos para todos os seres sencientes. 

 

Ao abandonar e doar tudo sem apego 

Minha mente alcança o estado livre de dor (a mente onisciente) 

Se devo abandonar tudo, é melhor que eu o faça 

Doando tudo a todos os seres 



Desisti deste corpo (os agregados impuros) por todos os seres 

Para que todos os seres façam o que quiserem, 

Mesmo se me matarem, criticarem, espancarem 

E sujarem o meu corpo continuamente. 

Que brinquem e façam mal ao meu corpo 

E façam dele uma fonte de zombaria e culpa, 

Como já desisti de meu corpo em favor deles, 

Não há sentido em sustentar o apego. 

Deixarei, portanto, que os seres façam qualquer coisa 

Que não lhes cause danos, 

E quando alguém se encontrar comigo 

Que nunca seja sem sentido 

 

Se um pensamento de raiva ou desagrado, 

Surgir neles por minha causa 

Que até isto seja uma fonte eterna 

Para que alcancem todas as suas metas 

 

Que todos aqueles que me criticam 

Ou me fazem qualquer outro mal, 

E os que zombam de mim e me insultam 

Sejam afortunados e alcancem o total despertar. 

 

Que eu seja um protetor dos desprotegidos, 

Um guia para todos os viajantes nas estradas; 

Que eu seja uma ponte, um barco, um navio 

Para todos os que desejam cruzar as águas [do grande rio] 

 

Que eu seja uma ilha para quem anseia por terra 

E uma luz para quem anseia por luz; 

Que eu seja uma cama para os que buscam descanso; 

E um escravo para todos os seres que buscam um escravo. 

Que eu seja a joia dos desejos, o vaso da fartura, 

O mantra poderoso e o remédio supremo. 

Que eu seja a árvore dos milagres 

E a vaca da fartura para o todos os seres sencientes. 

 

Que eu me torne a terra e os grandes elementos, 

Que existem enquanto o próprio céu existir, 

Pela ilimitada multidão de seres, 



Que eu seja a causa de suas vidas 

 

Assim, por cada um no reino dos seres sencientes 

Em número igual ao alcance ilimitado do céu, 

Que eu seja o seu sustento e nutrição 

Até que passem para além dos limites do sofrimento 

 

Enquanto o espaço existir e os seres permanecerem 

Possa eu também permanecer 

Para eliminar os sofrimentos dos seres sencientes. 

 

Abençoando a Fala 

KÖN CHHOG SUM LA KYAB SU CHHI 

Eu me refugio nas Três Joias 

DRO LA PHÄN CHHIR SANG GYÄ SHOG (3x) 

Possa eu me tornar um Buda para beneficiar a todos. (3x) 

____________________________________________________________________ 

Primeiramente, purifique em vacuidade o eu verdadeiramente existente, pois é 

vazio na realidade. A seguir, a sabedoria que percebe a vacuidade experimenta o 

êxtase infinito. Você também pode pensar que a sabedoria que experimenta o 

êxtase é não dual com a vacuidade. 

____________________________________________________________________ 

Eu surjo como a deidade. Em minha língua, a sílaba AH se transforma em um disco 

lunar. Sobre o disco, surge uma sílaba OM branca rodeada por ALI (vogais) brancas 

girando no sentido horário (de frente para o centro), por KALI (consoantes) 

vermelhas girando no sentido anti-horário, e o mantra-coração azul da relação 

dependente girando no sentido horário. 

Raios de luzes irradiam das sílabas e da guirlanda de mantras e captam as bênçãos 

e o poder das palavras mundanas e supramundanas na forma dos três mantras, os 

sete símbolos reais sublimes e preciosos e os oito signos auspiciosos.  

____________________________________________________________________ 

 

Isso inclui o poder da fala (de além do samsara) dos budas, arya bodhisattvas, os que 

vivem nos três bhumis puros e arhats, assim como o poder da fala (de não além do 

samsara) daqueles engajados no caminho, e também dos sábios que alcançaram o 

poder das palavras, que realizaram as palavras da verdade e que têm imenso poder 

em sua fala. Pelo poder de esses sábios permanecerem em silêncio, viverem na 

moralidade, se absterem do carma negativo da fala, as suas palavras têm muito 

poder. Tudo aquilo que pedem em suas preces resulta em sucesso. Todos os poderes 



das bênçãos da santa palavra – dos que estão além do samsara e dos que não estão 

além – são capturados no aspecto dos três mantras, os sete objetos preciosos do 

reino dos reis e os oito signos auspiciosos e são então absorvidos. Pense que todo o 

céu está preenchido com estes, juntamente com os mantras e que tudo se absorve 

nos mantras em sua língua. 

____________________________________________________________________ 

 

Enquanto mantém essa visualização, recite: 

ALI (Vogais)  

OM A AA I II U UU RI RII LI LII E AI O AU AM AH SVAHA (3x) 

____________________________________________________________________ 

Enquanto recita as vogais, néctar branco desce desse mantra e preenche todo o 

seu corpo, purificando totalmente todo carma negativo acumulado com o corpo. 

____________________________________________________________________ 

 

KALI (Consoantes) 

OM KA KHA GA GHA NGA / CHA CHHA JA JHA NYA / TA THA DA DHA NA / TA THA 

DA DHA NA / PA PHA BA BHA MA / YA RA LA VA / SHA SHA KA HA KSHA SVAHA (3x) 

____________________________________________________________________ 

Enquanto recita as consoantes, raios de néctar vermelho são emitidos, 

preenchendo todo o seu corpo e purificando totalmente todo carma negativo 

acumulado com a fala desde renascimentos sem princípio. 

____________________________________________________________________ 

 

Principal Mantra da Relação Dependente 

OM YE DHARMA HETU PRABHAVA HETUN TESHAN TATHAGATO HYAVADAT 

TESHAÑ CHAYO/ NIRODHA EVAM VADI MAHA SHRAMANA YE SVAHA (3x) 

____________________________________________________________________ 

Enquanto recita o mantra, raios de néctar azul são emitidos do mantra, preenchendo 

todo o seu corpo; você é totalmente purificado de todo carma negativo acumulado 

com sua mente. 

____________________________________________________________________ 

Então o mantra principal de relação dependente, as consoantes, as vogais, o OM e 

o disco lunar se dissolvem uns nos outros, um por um. O disco lunar se transforma 

na sílaba AH, que se transforma em néctar rosado e se dissolve em sua língua e se 



transforma na natureza vajra. 

____________________________________________________________________ 

A língua se torna de natureza vajra indestrutível. Nada pode prejudicar, tirar ou 

destruir o poder do mantra, como alimentos negros. Em seguida, gere uma fé 

muito forte de que todo o poder e bênçãos da fala de todos os budas, bodhisattvas, 

sábios, iogues, e os demais, entraram em sua fala e a sua fala foi assim 

aperfeiçoada. Pense: “Eu aperfeiçoei a minha fala”. No instante em que os seres 

sencientes ouvirem a sua fala, ela pacificará seus pensamentos emocionais e 

perturbadores e tudo o que você disser se realizará e eles farão o que você disser. 

____________________________________________________________________ 

 

Os benefícios de abençoar a fala 

Ao pensar assim, o poder de sua fala se torna maravilhoso e tudo que você recitar é 

multiplicado por um milhão de vezes. A sua fala não será fútil. Pelo poder dos 

mantras, o poder de sua fala não será arrebatado pelo ato de comer.3 

____________________________________________________________________ 

 

Oração de dedicação 

Possa a minha língua ter toda a coragem dos idos ao êxtase. 

Pelo poder que se manifesta destas enaltecidas palavras, 

Que todos os seres sencientes sejam pacifi cados, 

A qualquer palavra que eu diga, possam todas essas ações realizarem-se  

    instantaneamente. 

____________________________________________________________________ 

 

Mantra para abençoar o mala 

OM RUCHIRA MANI PRAVARTAYA HUM (7x) 

Recite sete vezes e depois sopre o mala. Isto aumenta o poder dos mantras 

recitados em mais de um sextilião de vezes (dez milhões de vezes um bilhão). Isto 

vem do sutra Insondável mansão celestial, a grande joia crescente. 

____________________________________________________________________ 

 

Mantra para aumentar a virtude 

OM SAMBHARA SAMBHARA BIMANA SARA MAHA JAVA HUM 

OM SMARA SMARA BIMANA SKARA MAHA JAVA HUM (7x) 

____________________________________________________________________ 



Recitar esse mantra aumenta os méritos de quaisquer ações virtuosas feitas com 

corpo, palavra ou mente durante o dia, em 100.000 vezes. Isto consta do sutra 

Roda da dedicação completa. 

 

Zung da nobre luz imaculada totalmente pura 

NAMA NAWA NAWA TEENEN TATHAAGATA GANGA NAM DIVA LUKAA NEN / 

KOTINI YUTA SHATA SAHA SRAA NEN / OM VOVORI / TSARI NI* TSARI / MORI GOLI 

TSALA WAARI SVAHA 

(algumas vezes)  

 

[*indica um tom mais alto.] 

 

Mantra ensinado pelo Buda Droden Gyälwa Chhö 

OM HRI YA DHE SARVA TATHAAGATA HRIDAYA GARBE / ZOLA DHARMA DHATU 

GARBE / SANG HARANA AYU SANGSHODHAYA / PAPAM SARVA TATHAAGATA 

SAMENDRA AUSHNI KHA VIMALE BISHUDHE SVAHA (algumas vezes) 

 

Mantra que realiza os desejos 

CHOM DÄN DE / DE ZHIN SHEG PA / DRA CHOM PA / YANG DAG PAR / DZOG PÄI 

SANG GYÄ / SA DZIN GYÄL PO LA / CHHAG TSHÄL LO (7x) 

TADYATHA / OM DHARE DHARE / DHARANI BANDHE SVAHA (7x) 

Qualquer um que recitar os nomes desse tathagata e memorizar as palavras desse 

mantra terá todos os seus desejos realizados.  

____________________________________________________________________ 

Faça então uma meditação do lam-rim com base em qualquer uma das seguintes 

práticas: 1) Lama Chöpa—que é excelente porque tem práticas preliminares, o lam-

rim completo e uma transformação do pensamento especial—transformando 

problemas no caminho para a iluminação; 2) Guru ioga de Lama Tsongkhapa—que 

tem nove benefícios, particularmente para: desenvolver a sabedoria, nascer na 

terra pura de Tushita, encontrar novamente os imaculados ensinamentos de Lama 

Tsongkhapa, dar proteção contra males do espírito rei Tsen e outros, e de tornar a 

sua prática de ouvir, refletir e meditar se torne eficaz para a sua mente; 3) Guru 

ioga de Chenrezig; 4) Guru ioga de Tara; 5) Guru Buda Shakyamuni;  

6) ou Guru ioga de qualquer outra deidade. 

____________________________________________________________________ 


