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                            Breve Guru Yoga de nosso Lama  Raiz S.S. Karmapa. 
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Em primeiro lugar gerando uma atitude iluminada, procure o refugio 
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Chiwor pema nyida den teng Du / tsawa lama orgyen dorje Chang/ gyenden 
dodril dzinching kyiltrung shug/  
Acima de nossas cabeças sobre um assento de lótus, sol e lua está o nosso 
lama raiz  Orgyen Vajradhara 
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                                         Lama kundu sangye karmape/                            chagya chenpo ngodrub tsldu sol/ 
Com todos os seus ornamentos , ele segura o Dorje e o sino, esta sentado na postura Vajra com as 
pernas cruzadas . Incorporação de todos os lamas, Budha Karmapa, manifeste as realizações de 
Mahamudra! 
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Yidam kundu wangi dorje chog/  chogdang thunmong ngodrub dengdir tsol/ chokyong kundu orgyen 
dorje Chang  
Incorporação de todos os Yidams, vajra extremamente poderoso, concede-me as realizações mais 
elevadas e comunes neste preciso momento!   Incorporação de todas Dharmapalas, Orgyen 
Vajradhara, concede-me  as quatro atividades sem esforço  espontaneamente! 
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Trinle namshi beme lhundrub dzo/ thamche kundu yishin norbu yi/   thuggyu gompa tsal Chen rabpo te/ 
tsechig sangye drubpar dso du sol/  

Orgyen Vajradhara, concede-me  as quatro atividades sem esforço e espontaneamente! Corpo da 
Joia que realiza todos os desejos , realiza a transferência de teu grande poder de tua mente 
completamente iluminada  nesta mesma vida!   
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e sua  própria mente , repita tantas vezes quanto puder. ]6{=-E$-0=#=-;-1*:^(Conte suas acumulações)  
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 KARMAPA CHENNO  
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Lama oshu rangsem yerme dre              gewe drokun kushinyurthob shog  
O Lama se dissolve em luz e torna-se inseparável de sua própria mente.  
 
 

 



 

 

 

Breve explicação do Guru Yoga do XVII Karmapa por Kyabje Tenga Rimpoche. 

Visualiza-se a si mesmo como a pessoa que Vc. é com um loto branco de mil pétalas sobre a sua própria cabeça.  

No topo deste tem um assento de sol e um disco lunar. No topo deste está a essência de todos os Gurus Raízes, o XVII 

Karmapa Orgyen Trinle Dorje.   Ele aparece na forma de Dharma Kaya Vajradhara na cor azul profundo. Tem uma fase, e 

segura um dorje e sino em suas duas mãos cruzadas na frente de seu peito, adornado com todos os ornamentos observe-o 

sentado com suas pernas cruzadas na postura vajra. Todos os mestres dos quais Vc. tenha recebido iniciações transmissões 

orais, explicações profundas instruções orais e com os quais Vc. tenha conexão com o Dharma estão incorporados nesta 

simples forma, com devoção nos suplicamos:   

“Conceda sobre mim e todos os seres a realização do Mahamudra supremo!”  

A assembleia de todas as deidades dos quatro grandes tipos de tantras também estão reunidas ali nestas simples forma. 

Com devoção nos suplicamos:  

“Conceda sobre mim e todos os seres todas as realizações comuns e não comuns!” 

Novamente também os protetores do dharma tais como. O Glorioso desperto protetor Bernachen, sua consorte Paldem 

Lhamo, tabem como todos os outros guardiões masculinos e femininos do Budha dharma etc., estão unidos na forma do 

mestre  Com devoção nos suplicamos:  

“Conceda sobre mim e todos os seres, todas as realizações das quatro atividades!”  
Suplique unidirecionadamente desta forma. Mais uma vez: “ todos os lamas Yidams, Dakas, Dakinis e Dharmapalas, 

reunidos juntos na simples forma desta joia que realiza todos os desejos a qual incorpora todos os raros e preciosos: 

 Com devoção nos suplicamos:  

“Abençoe a mim e a todos os seres de maneira que o poder da realização do Mahamudra possa entrar em seus 

contínuos mentais e a Budeidade possa ser atingida numa vida única!” 

Finalmente dissolva o mestre raiz, a consciência iluminada do Budha Karmapa tornando-se inseparável com o seu próprio 

continuum mental, num estado natural, e descanse em equanimidade.  

Suplique ainda com !O-.-1={,-,}k  KARMAPA CHENNO  . Tendo então suplicado e repetido o mantra um certo numero 

de vezes imagine como o guru raiz, o Budha Karmapa que esta sentado sobre sua cabeça, se dissolve em  luz e se torna 

inseparável dentro de seu próprio continuum mental.  

Dedique o mérito que tenha acumulado através da pratica deste Guru Yoga a todos os seres cujo numero e ilimitado assim 

como o espaço vasto, de maneira que eles sejam livres de toda raiz de sofrimentos deste mundo e que eles possam atingir 

o nível de realização dos quatro kayas. 
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Esta breve explicação do Guru Yoga curto de Budha karmapa para o propósito de receber suas bênçãos e inspirações foi solicitada por muitos alunos 
assim, eu com o nome Benchen Tenga Tulku escrevi.  
Traduzido do tibetano ao inglês por Karma Sherab Drime (thomas Roth) e do inglês para o português por Karma Zopa Norbu (Roque Severino)  e 
Karma Sangye Drolma (Angela Soci) outubro de 2012 


