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Tradução de Bia Bispo 2022 

GURU YOGA EM SEIS SESSÕES  
ཐུན་དྲུག་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་༎   

Versão média 
 

ཉྕན་དྲག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་ མི་ལྕག་དངྲ། འདྱོན་སྱོམ་མི་ནུས་མའི་བླྱོ་དམན་གིས་ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱོ་ 
བཅད་རུང་ཞིངྲ། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཚལ་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དདུལ་ཆུ་རེ་དྲུག་བླྱོ་བཟང་བསེན་འཛིན་གིས་  

མཛད་པ་ནི་འདི་ལྟར། 

1a parte 

1. REFÚGIO E BODHICITTA 

 

༈  དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་སིང་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། 
KON-CHOG SUM-LA NYING-NE KYAB SU CHI 
Do profundo do meu coração me refugio no Lama e nas Três Jóias. 

འགྱོ་ཀུན་གསུང་བསྒྲལ་གཏན་བདེར་འགྱོད་པར་བ། 
DRO-KUN SUNG-TREL TEN-DER GOD PAR JA 
Liberarei todos os transmigradores dos sofrimentos e os colocarei no estado da 
beatitude. 

དེའི་སླད་རྱོགས་བང་འཐྱོབ་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས། 
DE-LED DZOG-CHANG THOB-CHIR JANG CHUB SEM 
Assim sendo, a fim de alcançar o Estado Búdico, gerarei a 

བསྐྱེད་ནས་རྒྱལ་སྲས་སྱོད་ལ་བསླབ་པར་བགི༎    
KYED-NE GYAL-SE JOD-LA LAB PAR GYYI 
bodhicitta e o treinarei nas práticas do Bodhisattva. (x 3) 

 

2. VISUALIZAÇÃO DO MESTRE RAIZ 

 

མདུན་གི་ནམས་མཁར་ཁི་པད་ཉི་ཟླའི་སེང༌། 
DUN GYI NAM KHAR TRI PED NYI DE TEN 
No espaço à minha frente, em um trono de lótus, sol e lua, 

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་རྱོ་རེ་འཆང་། 
TSA-UE LAMA KYAB-DAG DORJE CHANG 
está meu mestre raiz, o onipresente Vajradhara, 

སྐུ་མདྱོག་སྱོན་པྱོ་རྱོར་དྲིལ་བཟང་ནས་ནི། 
KU-DOG NGO-PO DOR-DRIL ZANG NE NI 
na cor azul, segurando o vajra e o sino, e 

 དབིངས་ཕག་མར་འཁྱུད་ལྟན་སྐྱེས་བདེ་བས་རྱོལ།  
YING-CHAG MAR-KHYUD TEN-KYE DE UE ROL 
abraça Dhatishvari e simultaneamente experienciam a grande beatitude. 
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[Vajradhara e a consorte Dhatishvari (Vajradhara é o outro arquétipo da mente primordial. Essa 

forma e usada mais nas escolas Gelug, Sakya e Kagyu. É equivalente a Samantabhadra ou 

Kuntuzangpo na escola Nyingma.)] 

 

 

3. INVOCAÇÃO DISOLUÇÃO DOS SERES DE SABEDORIA 

 
 

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་ཧ  ྰུཾ་འྱོད་ཀིས།  
NE-SUM YI-GE DUM-TSEN HUM OD KHYI 
Os seus três lugares são marcados pelas sílabas OM AH HUM.  

 ཡི་ཤེས་པ་རྣམས་སན་དྲངས་རྱོ་གཅིག་གྱུར།  
YE-SHE PA-NAM JEN-DRANG RO CIG GYUR 
Da sílaba HUM emanam raios de luzes que Convidam os seres de sabedoria (que ao 
chegar se dissolvem na visualização) e se tornam de um único sabor (indivisíveis). 
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4) PROSTRAÇÕES E OFERENDAS 

 

རྱོ་རེ་འཆང་ཞབས་པད ྱོར་ཕག་འཚལ་ལྱོ 

DOR-JE CHANG-ZHAB PED-MOR CH’AG TSEL LO  

Eu me prostro perante aos pés de lótus de Vajradhara 

ཕི་ནང་གསང་བའི་མཆྱོད་སིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྱོད། 

CH’I-NANG SANG-UE CHOG-TRIN GYA TSO CHOD 
e lhe ofereço nuvens de oferendas externas, internas e secretas; 
(Oferenda do mandala) 

རི་གིང་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་ཉི་ཟླ་སྱོགས། 
RI-LING RIN-CHEN TER-BUM NYI DA SOG 
As montanhas, os continentes, o vaso de precioso tesouro, o sol, a lua e assim por 
diante; 

བླ་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའི་མཆྱོད་པ་འབུལ། 

LA-MED KUN-TU ZANG-POI CHOD PA BUL 

Eu vos presenteio, tudo isso juntamente com as incomparáveis oferendas de 

Samantabhadra .  

 

5) DEVOÇÃO 

 

མཆྱོག་དང་ཐུན་མྱོང་དངྱོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན། 

CHOG-DANG THUN-MONG NGO-TRUB MA LU KUN 
Ó protetor, todos os insuperáveis siddhis supremos e comuns 

མགྱོན་ཁྱྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསེན་པའི་རེས་འགྱོ་བར། 
GON-KYOD THSUL-ZHIN TEN-PAI JE TRO UAR 
depende exclusivamente de confiar em  vós na maneira correta. 
 
 

 མཐྱོང་ནས་ལུས་དང་སྲྱོག་ཀང་ཡྱོང་བཏང་སེ། 
THONG-NE LU-DANG SOG-KYANG YONG TANG TE 
Ao ter essa compreensão, abençoa-me para que faça apenas o que Te agrada, 

ཁྱྱོད་མཉེས་ཁྱོ་ན་སྒྲུབ་པར་བིན་གིས་རྱོབས། 
KHYOD-NYE KHO-NA TRUB-PAR JIN GYI LOB 
mesmo sacrificando completamente até mesmo meu corpo e minha vida. 
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2da parte 
 

6) ABSORÇÃO DO GURU 

 

དེ་ལྟར་གསྱོལ་བཏབ་བླ་མ་སི་བྱོར་བྱོན།  
DE-TAR SOL-TAB LA-MA CHYI UOR JONG 

Tendo suplicado dessa maneira, o mestre vem à minha cabeça, e 

རང་ལ་ཐིམ་པས་དབེར་མེད་རྱོ་གཅིག་གྱུར། 
RANG-LA THIM-PE YER-MED RO CIG GYUR 

se dissolve em mim e nos tornamos indivisíveis, de um só sabor. 

 

7) AUTO-GERAÇÃO COMO DORJE SEMPA (Vajrasattva) 

 

བདག་ཉིད་རྱོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཅྱོམ་ལྡན་མར། 
 DAG-NYID DOR-JE SEM-PA CHOM DEN PAR 
Eu me transformo em Vajrasattva, abraçando a Bhagavati 

རྱོར་དྲིལ་བཟུང་འཁྱུད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བས་རྱོལ། 
 

DOR DRIL ZUNG KHYUD HLEN KYE DE UE ROL 
Eu seguro o vajra e o sino e simultaneamente experienciamos um grande beatitude. 
 

 
[As deidades em união, simbolicamente representam a união da sabedoria que compreende a 

vaziedade e a mente da iluminação (Vaziedade e Bodhicitta)] 
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8) PRATICANDO A GENEROSIDADE 

 

གནས་ལུས་ལྱོངས་སྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་རྣམས།  
NE- LU  LONG-JOD DU-SUM GE TSOG NAM 

Para o benefício de minhas mães, eu abdico sem arrependimento, de 

 
མ་རྣམས་དྱོན་དུ་ཕངས་མེད་བཏང་བར་བ། 
MA-NAM DON-DU PHANG-MED TANG BAR JYA 
Minha residência, meu corpo, minha riqueza e minhas acumulações de virtudes dos três 
tempos. 
 

 

སྱོ་ཐར་བང་སེམས་གསང་སགས་རྣམ་གསུམ་གི༎  

SO-THAR CHANG-SEM SANG-NGAG NAM SUM GYI 
Não abandonarei nem mesmo à custa da minha vida  

བཅས་མཚམས་སྲྱོག་གི་ཕིར་ཡང་འདྱོར་མི་བ། 
CHE-THSAN  SOG-GI CHIR-YANG DOR MI JYA 
Os regras prescritos pelos votos do pratimoksha, bodhisattva ou tântrico. 
 
 
 
 

10) PRESERVAÇÃO DO DHARMA 

 
 

ཐེག་གསུམ་རྒྱུད་སེ་བཞིས་བསྡུས་ལུང་རྱོགས་ཆྱོས༎ 
THEG-SUM GYUD-DE ZHI-DU LUNG TOG CHO 
Sustentarei as escrituras e realizarei o Dharma incluído nos três veículos e nas quatro 

ལེགས་བཟུང་ཐབས་ཀི་འགྱོ་བ་ཡངས་སུ་སྒྲྱོལ༎ 
LEG-ZUNG THAB-KYI DRO-WA YANG SU DROL  
classes do tantra e assim, liberarei completamente os seres sencientes através dos 
métodos. 
 
 

11) DEDICAÇÃO 

 
 

དགེ་འདིས་དུས་གསུམ་བདེག་ཤེགས་སྲས་བཅས་ཀི༎ 
GE-DI  DU-SUM DEG-SHEG SE CE KHYI 
Dedico estes méritos acumulados a fim de realizar as aspirações e ações  

མཛད་སྱོན་འགྲུབ་དང་དམ་ཆྱོས་འཛིན་ཕིར་བསྱོ། 
DZED-MON TRUB-DANG DAM-CHO DZIN CHOR NGO 
Dos Buddhas e seus filhos (Bodhisattvas) dos três tempos. 
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མཆྱོག་གསུམ་བིན་རབས་རེན་འབེལ་མི་བསླུའི་མཐུས༎ 
CHOG-SUM JIN-LAB TEN-DREL MI LU THU 
Pela força das bênçãos das Três Jóias Supremas  e da infalibilidade da originação 
interdependente, 

ལེགས་སྱོན་འགྲུབ་ནས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྱོབ་ཤྱོག།  ༎ 
LEG-MON TRUB-NE SANG-GYE NYUR THOB SHOG 
Que eu possa alcançar rapidamente o Estado Búdico e que estas excelentes preces se 
tornem realidade. 

 

NOTA:  Esse Guru Yoga é repetido 6 vezes ao dia. Isto serve para manter o seu empenho de 
união com a mente do Guru e manter os votos em relação as 5 famílias Búdicas no seu dia a 
dia. 

- Na primeira vez se repete o verso 1 por 3 vezes, o verso 2 , 3 e 4 uma vez.  

- Na 2da, 3ra,4ta, 5ta e 6ta , se repete o verso 1, por uma vez e pula os versos 2, 3 e 4. e  recita os 
versos, 5,6,7,8,9,10. 

- Na 6ta recitação no final inclui o  verso 11  - a Dedicação.  

 

 

A @tradução para o Português com base no tibetano foi feita por Bia Bispo na ocasião da Iniciação de 
Avalokiteshvara Gyalwa Gyatso conferida por S.S, o Dalai Lama. BSB, 13/06/2022. 

 Possa todo esse esforço nas traduções beneficiar infinitos seres. Eu peço às Três Jóias perdão por 
quaisquer erro cometido devido minha falta de sabedoria. 
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OS 18 VOTOS PRINCIPAIS DO BODHISATTVA 

 
As transgressões dos 18 votos principais 
1. Elogiarmos a nós mesmos e rebaixarmos os demais (vangloriar-se e menosprezar os outros) 
2. Não compartilhar com os outros nossa própria riqueza relacionado aos conhecimento do  
Dharma. 
3. Não perdoar mesmo quando nos pedem desculpas. 
4. Duvidar e rejeitar os ensinamentos do Grande Veículo. 
5. Se apropriar de oferecimentos que pertencem as Três Jóias. 
6. Abandonar os Ensinamentos (devido ao  sectarismo, entre outras causas). 
7. Fazer com que uma pessoa ordenada abandone seus votos (suas vestimentas). 
8. Cometer um dos cinco crimes de retribuição imediata . 
9. Manter visões pervertidas (distorcidas e antagônicas). 
10. Destruir lugares (cidade ou país, como por exemplo, por fogo, bombas, poluição, magia 

negra, etc.. Isto inclui destruir qualquer lugar que seja habitado por outros, tais como casas 
etc.) 

11. Ensinar a vaziedade a pessoas ainda destreinadas. 
12. Desencorajar os outros a buscarem a completa iluminação. 
13. Fazer com que os outros quebrem seus votos da liberação individual. 
14. Menosprezar aqueles que buscam o caminho da liberação individual. 
15. Proclamar ter realizações falsas (sobre vaziedade, entre outras). 
16. Aceitar presentes ou artigos apropriados indevidamente que pertenciam as Três Jóias. 
17. Estabelecer regras prejudiciais e emitir falso julgamento. 
18. Abandonar a bodhicitta pensando: "Não posso ajudar os seres sencientes" ou "Não vou mais 
ajudar este  ou aquele  determinado ser senciente ".. 
 
Excetuando o abandono da bodhicitta (18) ou manter visões pervertidas (9), quatro fatores são 
necessários para transgredir completamente os votos principais, neste caso, você precisará 
recebê-los  de novo a fim de restaurá-los. Estes são: 
1. Não estar consciente das desvantagens de cometer tal ato negativo,  (premeditar o a ação) 
2. Não ter intenção de mudar em relação ao desejo de cometer a infração - (cometer a ação 
negativa) 
3. Entregar-se ao ato com grande prazer e alegria - (regozijar-se pelo ato cometido) 
4. Falta de qualquer tipo de vergonha ou consciência - (não arrepender-se e desejar cometê-lo 
novamente) 
 
Sobre o voto 18, é dito, que basta dizer do profundo do coração e com muita raiva  que nunca 
mais irá ajudar um determinado ser, é como se estivesse abandonando todos os seres, e se 
quebra todos os votos. 
 
Por isso que quando fazemos o ritual de GERAR A MENTE DA ILUMINAÇÃO (Bodhicitta), 
No final recitamos: 
 
"Possa a sublime e preciosa Bodhicitta 
Surgir se ainda não surgiu 
Possa aquela já surgida nunca se degenerar 
E sempre aumentar cada vez mais". 
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Se os votos forem quebrados, o que fazer: 
 
Se algum dos dezoito votos principais for quebrado, você perde todos os seus votos de 
bodhisattva, e, portanto, deve recebê-los novamente o mais rápido possível. Se os votos não 
forem quebrados pela raiz (ou seja, se os quatro fatores acima não estiverem presentes na 
ação, mas se só um, dois ou três deles estão), seus votos foram degenerados (manchados) mas 
você não os perde. Então é importante purificar quaisquer transgressões através da aplicação 
dos quatro antídotos  e restaurar a força total dos votos no seu continuum mental e 
possivelmente retomá-los de novo. 
 

Tradução de Sheyla costa, revisada por Bia Bispo 
 
(Ainda há outros 46 votos secundários) 
 
************** 
 
OS VOTOS DA LIBERAÇÃO INDIVIDUAL (PRATIMOKSHSA) 
 
1. não roubar 
2. não matar,  
3. não mentir (nesse caso a mentira principal é aquela de dizer que você tem realização 
espiritual etc., quando não tem)  
4. não cometer conduta sexual errônea,  
5. não usar intoxicantes. 
 
Tudo isso é para o nosso treinamento mental, para aprendermos a disciplinar a nossa mente.  
 
*************** 
 
1) os 5 crimes de retribuição imediata são:1. matar a própria mãe; 2. matar o próprio pai; 3. 
matar um Arhat (ser que já transcendeu o samsara); 4;  causar desunião entre uma comunidade 
espiritual - Sangha; e 5. fazer sangrar o corpo de um Buddha (Bia, seja para o 3 e o 5 eu 
considero também um ser santo). 
- Retribuição imediata quer dizer que os resultados dessas ações amadureceram já nesta 
própria vida. 
 
2) Os quatro antídotos ( segundo esse comentário) são:  
(1) poder da base: tomar refúgio e gerar a bodhicitta; 
(2) poder do arrependimento;  
(3) poder da ação corretiva (como  a recitação do mantra de Vajrasattva ou outras práticas de 
purificação; e 
(4) poder de contenção e o arrependimento sincero de não cometer a ação novamente. 
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AS TRANSGRESSÕES DOS VOTOS TÂNTRICOS 
( As 14 principais, as 6 adicionais e as 11 secundarias) 

 
-Retiradas da versão longa Guru Yoga em Seis Sessões- 

 
[As pessoas que pretendem receber ou já receberam uma iniciação no Tantra Yoga Superior 

devem procurar memorizar e estudar principalmente os 14 votos tântricos raiz; as pessoas que 
nunca receberam e não planejam receber tal iniciação não devem saber nem menos estudar 

esses votos!] 
 
 

AS 14 TRANSGRESSÕES TÂNTRICAS PRINCIPAIS 
 
1. Desprezar ou depreciar meu guru raiz;  
2. Desconsiderar qualquer prática;  
3. Falar mal de meus irmãos e irmãs vajra;  
4. Abandonar o amor afável por qualquer ser;  
5. Desistir de desejar e entrar na Bodhicitta ( Mente da Iluminação);  
6. Desdenhar os ensinamentos do sutra ou tantra;  
7. Revelar os segredos para aqueles que não estão maduros (Falar abertamente sobre a 

iniciação tântrica);  
8. Abusar dos meus próprios agregados (próprio corpo);  
9. Negar (ou duvidar) da vaziedade (ou falta de existência inerente, como explicado);  
10. Permanecer perto de pessoas malévolas (que podem desviar você do caminho);  
11. Não se lembrar da visão (da vaziedade);  
12. Provocar a perda da fé em alguém;  
13. Não manter a minha palavra de honra;  
14. Desprezar as mulheres. (Gênero feminino):  
 
Proteger-me-ei destas infrações mesmo à custa da minha vida. 
Estas são as 14 transgressões ou infrações raízes/principais.  
 
 
1. Abandonarei as quatro não-virtudes básicas, assim como os entorpecentes/inebriantes e o 
mau comportamento;  
2. Dedicarei ao mestre honrado e protetor;  
3. Tratarei meus amigos do Dharma com respeito;  
4. Cultivarei as dez ações virtuosas;  
5. Nunca se afastarei do Mahayana;  
6. Evitarei caminhar ou mostrar desrespeito (a qualquer objeto sagrado (isso aqui diz respeito a 

qualquer objeto que simboliza ou represente o corpo, fala e mente Búdica, por exemplo: 
stupas, imagens e textos consagrados etc.). 

 
 
 Estas são as promessas adicionais 
Honrarei todas estas promessas (adicionais). 
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AS  11 TRANSGRESSÕES TÂNTRICAS SECUNDÁRIAS.  
 
1.  Confiar em uma consorte não qualificada;  
2. Sentar-se em união sem os três reconhecimentos;  
3. Mostrar as substâncias secretas para um recipiente impróprio;  
4. Brigar ou discutir em uma cerimônia de oferenda (Tsog);  
5. Dar respostas falsas ou inverídicas às perguntas sinceras;  
6. Ficar mais de uma semana na casa de um Shravakas;  
7. Gabar-se de que se é um iogue, embora não o seja;  
8. Ensinar o sagrado Dharma aos que não têm fé;  
9.  Conferir rituais do mandala (iniciações) sem preparação completa;  
10. Quebrar desnecessariamente os votos Pratimoksha  (Liberação individual) ou da Bodhicitta ( 

Mente da Iluminação);  
11. Agir em contradição com os ensinamentos dos  Cinquenta Versos da Devoção Guru:  
 
Estas são as 11 transgressões tântricas secundárias,  
Eu me guardarei destas, de acordo com as regras. 
 
 
************************************************************ 
 
Tradução de Bia Bispo em ocasião da Iniciação do Tantra Yoga Superior de Heruka 
Chakrasamvara da Tradição Luipa, conferida por Sua Santidade, o Dalai Lama em 8,9 e 10 de 
julho 2022 em Mcleodganj – Índia. 
Possa isso beneficiar todos aqueles que receberam  qualquer tipo de Iniciação Tântrica superior. 
 
 

 


