
Uma recitação concisa da
Prática preliminar de acordo com o 

Novo Tesouro de Dudjom
por Sua Santidade Dudjom Rinpoche, 

Jikdral Yeshe Dorje

A meditação e recitação de Vajrasattva, que purifica obscurecimentos

[Visualizando-me] numa forma ordinária

chiwor lama dorsem yermé pé
Sobre a minha cabeça está o Lama, inseparável de Vajrasattva

ku lé dütsi gyün bab drib jang gyur
Do seu corpo, desce um fluxo de néctar que purifica todos os meus carmas negativos, emoções 
destrutivas, doenças, influências destrutivas (negatividade) e bloqueios decorrentes de digpa (ações 
negativas) e dripa (obscurecimentos).



O mantra de cem sílabas

om benza sato samaya
Oṃ, a mais excelente exclamação de louvor,  samaya de Vajrasattva:

manupalaya benza sato
Ó Vajrasattva, proteja o samaya

tenopa tishta dridho mé bhava
Que você permaneça firme em mim

sutokhayo mé bhava
Conceda-me a satisfação completa

supokhayo mé bhava
Cresça dentro de mim (amplie o que é positivo dentro de mim)

anurakto mé bhava
Seja amoroso comigo

sarva siddhi mé prayaccha
Conceda-me todos os siddhis

sarva karma su tsa mé
Mostre-me todos os carmas (atividades)

tsittam shreyang kuru
Torne minha mente boa, virtuosa e auspiciosa!

hung
Hūṃ! A essência do coração, sílaba raiz de Vajrasattva

ha ha ha ha
Ha ha ha ha! Simboliza as quatro incomensuráveis, as quatro iniciações, as quatro alegrias e os qua-
tro kāyas

ho
Ho! A exclamação de alegria por esta realização

bhagavan sarva tatagata
Ó abençoado, que corporifica todos os tathāgatas vajra

benza ma mé muntsa
Não me abandone

benzi bhava
Conceda-me a realização da natureza vajra



maha samaya sato
Ó grandioso Samayasattva

ah
Ā! Torne-me um só com você

Recite o mantra de cem sílabas visualizando o fluxo de néctar purificador descendo sobre você.

O mantra de seis sílabas

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྂྂ
oṃ vajra sattva hūṃ

Recite o mantra de seis sílabas tanto quanto puder.

Para concluir:

O Lama Vajrasattva se dissolve em luz e se torna inseparável de mim.
Repouse em meditação, com Vajrasattva dentro de você.

Esta é uma recitação concisa das práticas preliminares de Jikdral Yeshe Dorje que claramente elucida o signi-
ficado essencial, e é voltada àqueles e àquelas que não compreendem ou não são capazes de recitar as práticas 
preliminares extensas de acordo como o Novo Tesouro.

Breves observações sobre a visualização 
para a recitação concisa da prática preliminar da visão pura

por Kyabje Dudjom Rinpoche

Namo guruye!

Visualização e recitação de Vajrasattva

Considere que você permanece em sua forma ordinária e visualize o seguinte: 

“Na coroa da minha cabeça está meu lama raiz, inseparável do glorioso Vajrasattva. Do 
seu corpo, escorre um fluxo de néctar de bodicita, adentrando pelo orifício de Brahmā 
na minha coroa e preenchendo meu corpo inteiro, purificando todas as minhas ações 
prejudiciais, obscurecimentos, bem como deficiências e rompimentos dos votos e com-
promissos, até não restar nada.” 

Recite o mantra de cem sílabas e o mantra de seis sílabas tantas vezes quanto for possível. Então, ao 
fim, considere que o Lama Vajrasattva está satisfeito e, concedendo sua aprovação, dissolve-se em luz 
e funde-se à sua própria percepção, e assim vocês se tornam inseparavelmente um só.

*Tradução do inglês para o português: Grupo de tradução cebb


