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NUM LOCAL SOLITARIO
No local solitário. : O pensamento da morte fixado no coração.
O eremita, profundamente desgostoso com os apegos, Supera os limites de seu retiro pela renuncia
dos pensamentos de sua vida, e não encontra aqueles senão os 8 Dharmas mundanos.
Nós devemos agir como Gyalwa Yang Gompa. De outra forma,
O Dharma mesclado com as 8 preocupações mundanas é extremamente perigoso, como comida misturada com veneno
Os 8 dharmas mundanos podem ser condensados em: esperança e duvida, que basicamente, significa apego.
Ninguém nos conta a verdade, nem mesmo seu pai ou mãe podem lhes dar o conselho correto.
Apenas um guru qualificado pode dizer a verdade sempre.
Devemos praticar o dharma genuinamente agora mesmo
Na hora da morte nós devemos, como Jetsum Mila, não nos arrepender ou nos repreender.
Alguém perguntou a Milarepa sobre a sua tradição.
Milarepa disse.
“A Tradição Dharma de mim mesmo, é tal que Eu no me envergonho de mim mesmo.”
Lama Shang Rimpoche Disse:
“nutrir a quietude, experiências, concentração profunda, estas são coisas comuns”.
Mas muito rara é a realização interior nascida através das Bênçãos do Guru, que surgem pelo poder da fé entusiasta.
Je Drigung disse:
outros ensinamentos consideram a pratica principal profunda,
Mas aqui é a pratica do Ngondro, que nós consideramos profunda.
Se você não tem Bodhichita, mesmo que você tenha alguma outra prática espiritual não vai tornar-se iluminado. Se
você não tem o poder da vida, os outros poderes sensoriais não funcionam.
O Tantra Dzogchen na teoria,é como um caminho ele vai embora.
E as experiências são como a nevoa, Elas vão desvanecer.
Ocupe-se de cultivar a sua mente continuamente.
Nossa mente é natureza absoluta como se diz na Grande Perfeição:
“A realização é imutável como o céu”.
Guru Rimpoche disse:
“Apesar de que a minha visão é mais elevada do que o Céu, minha conduta com relação a causa e efeito é mais fina do
que farinha de cevada”.
Khunu Rimpoche um grande mestre Dzogchen disse:
“quando olhar olhe com Bodhichita
Quando comer, coma com Bodhichita.
Quando falar, fale com Bodhichita.
Quando pensar pense com Bodhichita”
Bodhichita pacifica nossa própria corrente de pensamentos.
Bodhichita pacifica a corrente de pensamento dos outros
Com Bodhichita respeitamos a todos.
Com Bodhichita vemos a todos como iguais.
O sol elimina a escuridão
A lua leva embora nossas preocupações
Um desejo, jóia de realizações, nos dá aquilo que desejamos,
Bodhichita faz com que todos os objetivos sejam atingidos.

