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Fase 5: Determinando a Fixação Dualista Secreta e Revelando o Caminho da 
Liberação Natural 

 

O Bodisatva Vajra da Lucidez Prístina proclamou:  

“Bhagavān, Senhor Onipresente e Soberano Inabalável, assim é. Tenho estado obscurecido 
pela ignorância, com meus olhos impedidos de enxergar. Por éons até agora, tenho 
permanecido desacordado no leito da grande escuridão da ignorância, envolto pela couraça 
dos padrões transitórios das propensões habituais. Sem reconhecer a sua face, tenho 
permanecido enredado pela fixação dualista. Agora despertei desse desmaio. Pelo poder dos 
raios luminosos da consciência primordial que expande infinitamente minha perspectiva, 
estou livre da couraça das propensões habituais, e olhando, contemplo o rosto de meu 
Mestre. Agora, vendo com os olhos da sabedoria e sorrindo com júbilo, eu proclamo: 

 

Pensar que este espaço absoluto da base, que é livre de elaboração, vem e vai—ha ha! 

Pensar que esta base, que é livre de objetos, é beneficiada ou prejudicada por causa e 
efeito—ha ha! 

Buscar a realização em outro lugar, enquanto a base primordial está presente como a 
natureza búdica—ha ha! 

Girar no saṃsāra, tendo estado sempre livre de transição e mudança—ha ha! 

Embora saṃsāra e nirvāṇa não sejam nada além de minhas próprias aparências, percebê-
las como aparências de apreendedor e de apreendido—ha ha! 

Quando vistos como a grandiosa abertura sem objetos, os budas objetivos despencam de 
um precipício—ha ha! [550] 

Ao ver apreendedor e apreendido como destituídos de identidade, a roda do saṃsāra é 
levada pelo vento—ha ha! 

Ao encontrar grande confiança dentro de mim, mesmo com relação ao espaço absoluto da 
base, o armazém de virtudes e não-virtudes acumuladas é deixado para trás sem dono—
ha ha! 

Uma vez que se chega ao pináculo do rei dos yānas, extenuar-se com yānas degenerados e 
inferiores—ha ha! 

Depois de não deixar mais de ver o prazer autoemergente, sem esforço, ser atormentado 
pelo sofrimento de grande fome e sede por éons—ha ha! 

Sendo herdeiro do trono real de um reino independente e próspero, enfrentar o grande fardo 
de uma miséria insuportável e intensa—ha ha! 

O desaparecimento completo e instantâneo das densas propensões habituais de vidas sem 
princípio—ha ha! 

A dissolução imediata, sem meditação, da armadilha de muitos éons de tenaz fixação 
dualista—ha ha! 

Atingir o estado eterno do dharmakāya, sem sequer um momento de esforço ou empenho—
ha ha! 
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Todos os vastos e numerosos mundos físicos e seus habitantes sencientes que surgem dessa 
maneira, sem que tenham realizado sequer o mínimo de virtude, atingindo o estado 
búdico junto comigo—ha ha! 

 

Então, Vajra da Consciência Prístina perguntou:  

"Bhagavān, como os seres sencientes se tornam deludidos? [551] Que o Senhor Onipresente 
e Soberano Inabalável explique, por favor!" 

O Bhagavān respondeu:  

"Filho da família, eis como os seres sencientes se tornam deludidos. Como analogias, a grande 
sabedoria é como o olho que revela a face do dharmakāya, e o obscurecimento pela 
ignorância, como força condicionadora, é como fechar esse olho de tal forma que os 
fenômenos desapareçam. Isto é adventício, não faz parte da natureza fundamental da base 
ou da sabedoria. A solidificação disto é a ignorância causal. A confluência de vários padrões 
transitórios de propensões habituais, juntamente com esta causa, é a ignorância convergente 
variada. Quando o saṃsāra é completamente estabelecido simplesmente a partir da 
convergência simultânea destes fatores, essa é a ignorância imediatamente precedente. O 
obscurecimento da base pela ignorância é o substrato, que serve de base para todos os 
fenômenos no saṃsāra. A ignorância da base é o substrato cármico obscurecedor. O conjunto 
de propensões habituais é o substrato das diversas propensões habituais. A reificação dualista 
solidificada do apreendedor e do que é apreendido é chamada de substrato que reúne 
configurações1. 

"No início, isto age simplesmente como a causa, depois se torna sólido e estável, e por fim, 
todas as características da base se recolhem no brilho interno de suas profundezas [552], 
como a luz de um cristal que se recolhe em si mesma. O brilho interno passa a ser uma 
radiância externa, abarcando as características do saṃsāra, como a luminosidade da luz solar, 
mesmo quando o sol é encoberto por nuvens. 

"Existem três tipos de substrato: o substrato verdadeiro, o substrato temporariamente 
luminoso, e o substrato que reúne configurações. Entre eles, o substrato verdadeiro é uma 
vacuidade desprovida de atenção plena, como o céu ao anoitecer, encoberto pela escuridão. 
O substrato temporariamente luminoso torna possível o aparecimento de pensamentos, 
assim como um espelho polido reflete um rosto. A luminosidade emerge desta vacuidade 
como o início da aurora no céu. Daí surge uma consciência muito sutil e isolada que apreende 
o ‘eu’. À medida que ela se torna, de certa forma, endurecida e estabilizada, uma essência 
pessoal se estabelece. A aparência das coisas separadas da essência pessoal, por sua vez, 
estabelece as aparências externas do mundo físico, os movimentos internos de seus 
habitantes sencientes, e as aparências intermediárias dos cinco objetos sensoriais. Estes são 
ligeiramente fortificados pela atividade mental aflitiva, resultando na emergência de uma 
consciência expandida que entra em seus objetos, e isto constitui uma consciência 
condicionada de seus aspectos. 

“A essência pessoal serve de base, como uma casa, e os seis tipos de consciência condicionada 
ativadora surgem dessa consciência. Uma vez que tenham passado pelas portas das cinco 

 
1 Isto é assim chamado porque configurações de todas as aparências e estados mentais se dissolvem no 
substrato quando você desmaia, quando cai em sono profundo e quando morre. 
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faculdades dos sentidos, em uma dimensão grosseira surgem objetos apreendidos e, a seguir, 
a apreensão sutil se envolve com eles. [553] 

“Aqui está como tudo isso se compõe em um saṃsāra: as formas surgem para a faculdade 
visual, a consciência condicionada as apreende como um todo, e elas são chamadas de objetos 
apreendidos. A apreensão da consciência mental sutil se envolve com eles e se apropria, e isto 
é chamado de mente apreendedora. Os sons surgem para a faculdade auditiva, a consciência 
condicionada os apreende como um todo, e estes são chamados de objetos apreendidos. A 
consciência mental sutil examina, se envolve e depois se apropria. Isto é chamado de 
apreendedor. Os odores surgem para a faculdade olfativa, a consciência olfativa condicionada 
os apreende como um todo, e eles são chamados de objetos apreendidos. Sua diferenciação 
individual pela consciência mental sutil é chamada de apreendedor. Os sabores surgem para 
a faculdade gustativa, a consciência condicionada se apropria, e eles são chamados de objetos 
apreendidos. A consciência mental sutil os examina, se envolve e depois os sustenta 
firmemente, e isto é chamado de apreendedor. As sensações táteis da mesma forma surgem 
para a faculdade tátil, a consciência tátil condicionada as apreende como um todo, e elas são 
chamadas de objetos apreendidos. A consciência mental condicionada surge como 
conceituações sutis; ela atribui nomes, diferencia seus referentes e os reifica, e isto é chamado 
de mente apreendedora. 

"A divisão grosseira entre apreendedor e apreendido se dá desta maneira: a noção de 'meu' 
emerge da fixação a um 'eu' de atividade mental aflitiva, [554] e estes [objetos apreendidos 
como 'meus' e pensamentos de autofixação] são chamados de objetos apreendidos e 
pensamentos anteriores. Os seis tipos de consciência condicionada são chamados de mente 
apreendedora e pensamentos subsequentes. Mais sutilmente, é costume deste yāna 
identificar a consciência condicionada como o objeto apreendido e a consciência mental sutil 
como a mente apreendedora. [Neste caso], no nível grosseiro, os objetos e os pensamentos 
que se fixam aos objetos como um todo vêm primeiro. Depois, no nível sutil, os pensamentos 
subsequentes examinam a natureza dos objetos e os diferenciam. Esta é a sequência na qual 
são geradas aparências e estados mentais delusórios. 

"Para reverter esta sequência, quando as aparências grosseiras são forçadas a se 
transformar em outra coisa, isso é chamado de substrato que reúne configurações. Eis como 
isto surge: o surgimento da essência pessoal é apreendido pela atividade mental, as 
faculdades são ativadas pela atividade mental aflitiva, a consciência condicionada é ativada 
pela atividade mental, a consciência mental ativa uma apropriação, e então todas as 
alegrias, mágoas e sentimentos neutros tornam-se uma apropriação - e isto é delusão. 

"Ó filho da família, o substrato emerge naturalmente como o reino da não-forma, a 
consciência condicionada surge naturalmente como o reino da forma e a consciência mental 
sutil surge naturalmente como o reino do desejo. As cinco energias vitais do saṃsāra impuro 
são assim: a energia vital obscurecedora encobre o olho da sabedoria. [555] A energia vital 
agrupadora reúne as máculas das propensões habituais. A energia vital diferenciadora separa 
a mente das aparências. A energia vital mobilizadora faz com que todos os tipos de aparências 
se manifestem. A energia vital transformadora produz transições. 

"Há cinco obscurecimentos que encobrem o brilho interno da consciência primordial: a 
ignorância que é o substrato encobre o dharmakāya. O obscurecimento que é a atividade 
mental aflitiva encobre o brilho interno da manifestação espontânea. O obscurecimento que 
é atividade mental encobre a sabedoria. O obscurecimento que é a consciência condicionada 
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encobre a consciência primordial. O obscurecimento que é a fixação dualista encobre o 
caminho autêntico. 

"Devido aos efeitos desses obscurecimentos, as cinco radiâncias que obscurecem a 
consciência primordial aparecem como as seguintes cores: a radiância índigo da [consciência 
primordial do] espaço absoluto dos fenômenos, a radiância branca da consciência primordial 
semelhante ao espelho, a radiância amarela da consciência primordial da igualdade, a 
radiância vermelha da consciência primordial do discernimento, e a radiância verde da 
consciência primordial da realização. A expressão criativa da primeira é delusão, da segunda 
é ódio, da terceira é orgulho, da quarta é apego, e da quinta é inveja. 

"O agregado da forma obscurece a família buda, [556] e sua radiância surge como um espaço 
imaterial. O agregado da consciência condicionada obscurece a família vajra, e sua radiância 
surge como água. O agregado das sensações obscurece a família joia, e sua radiância surge 
como terra. O agregado da percepção obscurece a família lótus, e sua radiância surge como 
fogo. O agregado dos fatores composicionais obscurece a família carma, e sua radiância surge 
como ar. As aparências destas radiâncias não têm mente. Se você pensa que elas têm mentes, 
quando há uma mudança nestas aparências, esta mente da aparência morreria e se tornaria 
nada? Além disso, as aparências adventícias que surgem imprevisivelmente também não têm 
mentes. Se você pensa que elas têm mentes, então você as confundiria com algo que nasce e 
morre, e isto implicaria erroneamente no extremo da cessação. As aparências que surgem 
para a mente não são, de fato, a mente. Se você pensa que são, o fato de as aparências que 
seguem a mente não estarem constantemente presentes implica que, em última instância, 
elas são simplesmente aparências para a mente. Assim, a convergência simultânea de todas 
as aparências e estados mentais no substrato é chamada de substrato que reúne 
configurações. 

"Ó filho da família, a delusão nas moradas dos três reinos do saṃsāra desde vidas sem 
princípio não implica o menor movimento deste lugar para outro, [557] e não há sequer um 
instante em que transição ou mudança ocorra. Portanto, filho da família, para você não há 
nascimento. Não há cessação, nem há transmigração. Descanse em seu próprio lugar, dentro 
dessa natureza, e você atingirá a iluminação no espaço absoluto que não pode ser posicionado 
em lugar algum." 

Então, todos os discípulos reunidos, incluindo o Bodisatva Vajra da Lucidez Prístina, proferiram 
esta prece em versos, a uma só voz e com uma só mente: 

 

Kye! Para que possamos encontrar nossa própria face, 

a face de Samantabhadra, o buda anterior, 

nós nos curvamos a todos os budas dos três tempos, 

e ao grande espaço absoluto não-dual, o espaço da lucidez prístina, 

onde os fenômenos são não modificados e são primordialmente livres dentro da grandiosa 
realidade última. 

Fazemos o voto de nunca nos separarmos de você, de agora em diante. 

Com sua visão iluminada de igualdade, por favor, possamos nós ser liberados no espaço 
absoluto! 
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Ho! Dentro do sugatagarbha, o poder que emerge da sabedoria e da consciência primordial 

Que voam pelo vasto espaço da grande expansão da visão iluminada dos budas, 

testemunham nossa oração pura. 

 

Que possamos realizar, tal como é, 

o dharmakāya, a base original, o espaço absoluto, o Buda anterior a todos os budas: 

nunca aperfeiçoado por qualidades excelentes,  

nunca alterado por falhas ou impurezas,  

grande espaço absoluto, livre dos extremos da elaboração conceitual! 

 

Que possamos realizar, tal como é, 

a grande confiança interna, 

desprovida de qualquer coisa a ser atingida ou da qual ser separada, 

a expansão que é livre de sinais e palavras, 

uniformemente pervasiva e vazia de qualquer parcialidade e extremos. 

 

Que possamos verdadeiramente realizar, tal como é, 

o dharmakāya como a igual pureza de saṃsāra e nirvāṇa, 

o sambhogakāya como a exibição da manifestação espontânea, e 

o nirmāṇakāya como a perfeição da liberação natural. 

 

Que possamos verdadeiramente realizar, tal como é, 

que não existem budas, nem existem seres sencientes, 

que não há causas, nem condições auxiliares e nem efeitos; 

que não há caminho e nenhuma consciência primordial a ser alcançada. 

 

Que possamos verdadeiramente realizar, tal como é,  

A purificação primordial de falhas e contaminações, 

a consciência primordial expansiva que conhece o que é profundo e percebe sua 
luminosidade, 

e espaço absoluto, que é livre dos três tempos, de um princípio ou um fim. 

 

Dessa forma, sem buscar, 
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que possamos purificar as máculas que encobrem a face do dharmakāya, perfeito e 
completo,  

e purificando-o em seu próprio lugar, a grande não-objetividade, 

que  possamos entrar no caminho autêntico. 

 

Possamos nós nos livrar dos véus da ignorância que ocultam a grande sabedoria não-surgida 
e não-nascida, 

e possamos verdadeiramente realizar, tal como é,  

a grande natureza da existência da talidade. 

 

Pelas poderosas bênçãos da grande sabedoria, 

que possamos ser libertados dos obstáculos das armadilhas, desvios ou erros, e sem esforço, 

[559] que possamos entrar no caminho autêntico, nossa natureza original. 

 

Sem modificação, transformação, treinamento ou progresso,  

com a consciência primordial que percebe toda a variedade de fenômenos, 

que possamos ver, tal como é, 

o caminho autêntico, supremo entre todos os caminhos, 

e possamos assim atravessar para o espaço absoluto original. 

 

A realidade autêntica não é vista olhando;  

nós encontramos nossa própria face ao repousar sem olhar. 

Que possamos entrar no caminho autêntico, 

o ponto essencial e profundo da visão livre de pontos de vista. 

 

O dharmakāya não é alcançado por meio da meditação; 

somos liberados como dharmakāya ao repousarmos sem meditar. 

Que possamos entrar no caminho autêntico, 

o ponto essencial e profundo da meditação sem meditar. 

 

A conduta não produzirá a ação livre de atividade. 

Estabelecendo-se naturalmente livre de conduta, nós atingiremos o grandioso propósito. 

Que possamos entrar no caminho autêntico, 

o ponto essencial e profundo da grande conduta livre de atividade. 
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Uma vez que o olho da sabedoria e da grandiosa sabedoria primordial 

esteja livre da poeira de máculas escuras, 

que possamos ver diretamente a realidade última, 

e alcançar rapidamente o estado de um vidyādhara amadurecido. 

 

Tendo feito progresso nas experiências meditativas de percepção pura,  
livres de toda fixação aos fenômenos, 

que são como as dez analogias da ilusão, 

que possamos alcançar rapidamente o estado de um vidyādhara com domínio sobre a força 
vital. 

 

Ao alcançar de forma manifesta o domínio da liberação natural, sem depender de causas ou 
condições auxiliares, 

que a lucidez prístina alcance sua consumação na base, 

e possamos alcançar rapidamente o estado de um vidyādhara mahāmudrā. 

 

Que as aparências dualísticas de fenômenos particulares 

possam ser extintas na grande realidade última que transcende a cognição, 

e agarrando-nos à fortaleza de adquirir confiança, 

possamos alcançar rapidamente o estado de um vidyādhara espontaneamente manifesto. 

 

Que todos os estados mentais e aparências dos três reinos do saṃsāra sejam dissolvidos 

no grande espaço absoluto interno original, 

como um sonho que se dissolve no espaço da consciência ao acordar, 

e que possamos alcançar a iluminação como o kāya vaso jovem. 
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Fase 6: Ensinamentos sobre os Pontos Essenciais da Prática e Suas Distinções 
Principais 

 

Então, o Bodisatva Vajra da Lucidez Prístina perguntou ao Bhagavān:  

"Bhagavān, Senhor Onipresente e Soberano Inabalável, por favor, ouça. Assim, há, ou não há, 
maneiras pelas quais os praticantes deste profundo, secreto e insuperável yāna podem se 
desviar? Que o Bhagavān, por favor, explique!" 

Ele respondeu:  

"Filho da família, com a exceção dos indivíduos que combinam sabedoria e entusiasmo, entre os 
seres cegos e comuns alguns encontram segurança em falas vazias, sem sondar as profundezas 
internas. Alguns são aprisionados em discussões que envolvem apego e hostilidade, enquanto 
louvam a si mesmos e desvalorizam os outros. Outros desperdiçam suas vidas se fixando em 
palavras, enquanto alguns iniciantes [561] encontram segurança em objetificar o caminho, a 
visão e a meditação, fixando-se à supremacia de suas próprias opiniões. Alguns afirmam ter 
excelentes qualidades, embora não tenham nenhuma, e por medo de que seu próprio status 
possa diminuir, eles se deludem recusando-se a conversar com os outros. Alguns viajam de um 
lugar para outro ensinando o Darma para elevar seu próprio status, e ainda assim têm mais 
anseios do que cães e mendigos. Outros proclamam ter a capacidade de curar, proteger e 
resgatar outros da morte, enquanto enaltecem suas qualidades atraentes que impressionam as 
pessoas. Há aqueles que, sob a guarda de deuses e demônios malévolos, proclamam suas 
experiências meditativas e experiências de sonho delusórias aos outros e depois vagueiam por 
toda parte nas cidades e no campo, nunca encontrando satisfação. Assim, enquanto reificam 
ensinamentos sobre o bem e o mal, eles desperdiçam suas vidas realizando rituais mágicos para 
dissipar obstáculos. Tais pessoas deludem a si mesmas no processo de tentar deludir os outros. 
São como insetos secos presos na secreção  que produzem para aprisionar os outros. 

"Ao contrário dessas pessoas, meus discípulos, que têm a boa fortuna de serem receptores 
adequados para as instruções práticas profundas, insuperáveis e secretas são assim: Eles têm 
fé inabalável em seu guru vajra e admiração e reverência pelo significado do Mahāyāna. [562] 
Reconhecendo a falta de sentido do saṃsāra, eles têm poucos apegos ou anseios. Por terem 
plena consciência de que os fenômenos compostos são impermanentes, eles têm 
temperamentos estáveis. Eles são atraídos por locais montanhosos remotos e desabitados, e 
conhecem suas próprias capacidades. Tais pessoas, combinando as qualidades de perspicácia 
aguçada, lucidez veloz, disposições estáveis, cognição unifocada e comprometimento 
inabalável, são emanações minhas, não-duais comigo, e todas elas serão liberadas em uma 
vida e em um só corpo. Esta é uma apresentação geral das características específicas dos 
receptores adequados. Em resumo, os indivíduos que são vasos adequados são indiferentes 
às preocupações com esta vida, ao mesmo tempo em que constantemente se aplicam 
diligentemente ao interesse pelas vidas futuras, e assim são excluídos da sociedade humana. 

"Filho da família, ouça bem! Darei instruções práticas profundas para distinguir diferentes 
temas, portanto, tenha-as em mente! Se você não souber distinguir entre substrato e 
dharmakāya, poderá tomar o substrato como caminho, e exaurindo-se nesse estado, poderá 
erroneamente criar as causas para o renascimento no pináculo da existência mundana. Veja 
aqui como distingui-los. Existem dois tipos de substrato: o substrato verdadeiro e o substrato 
temporariamente luminoso. O primeiro obscurece a face da base com a ignorância, 
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misturando a ignorância com a base. Isto é como um céu sem nuvens sendo recoberto pela 
escuridão ao anoitecer. Nesse momento, o céu não se transforma em escuridão e a escuridão 
não se transforma em céu. Da mesma maneira, assim como o céu não deixa de existir quando 
as causas e condições auxiliares [563] reunidas se dispersam, a ignorância não se transforma 
na base, e a base não se transforma em ignorância. Entretanto, com a confluência de causas 
e condições auxiliares, o substrato serve como base para todo o saṃsāra e, portanto, é 
chamado de substrato. Isto não é uma cobertura sombria de escuridão, mas é comparado à 
escuridão porque obscurece sua própria face. Na realidade, ele permanece como uma 
vacuidade neutra, imaterial, na qual não há pensamentos sobre coisa alguma. Há quatro 
formas de fixar-se a isto [ao substrato]: como semelhante ao espaço, como nulidade, como 
nem existência nem inexistência, e como consciência condicionada ilimitada2. Pela fixação sutil 
que reconhece estas formas como sua própria consciência, você é envolvido pelo substrato, e 
quando isto se estabiliza, você o confunde com estas quatro e fica preso nelas. Aqueles que 
permanecem neste estado de vácuo, sem pensamentos, criam as causas para [renascer em 
um estado] desprovido de discernimento. 

"Em segundo lugar, em relação ao substrato temporariamente luminoso, ao descansar e 
meditar com lucidez sobre essa vacuidade, impedindo assim todos os padrões de pensamento 
errantes, surge um estado de vácuo claro. Ao considerar isto como a melhor das meditações 
e cultivá-lo, você será impulsionado ao pináculo da existência mundana, mas não 
transcenderá o saṃsāra. Ambos são estados mentais poderosos e virtuosos [564], inigualáveis 
a outras virtudes contaminadas, mas como não transcendem o saṃsāra, eles o aprisionam. 
Ao reconhecer isto, você chega à firme conclusão de que não são o caminho. 

"O dharmakāya não é um vácuo imaterial, mas por estabelecer-se naturalmente em seu 
próprio estado, sem modificações, é naturalmente livre. A grandiosa sabedoria ilumina 
naturalmente sua própria esfera, o poder criativo de sua radiância é livre e não penetra os 
objetos. Isto é chamado de dharmakāya causal. Desta maneira, sem modificação, ele se 
autoilumina naturalmente, e se expande infinitamente na grande não-dualidade do espaço 
absoluto autossurgido, desprovido de um centro e de periferia. Assim, a consciência 
primordial profundamente luminosa e grandiosa que conhece [a realidade como ela é] e 
percebe [toda a gama de fenômenos] torna-se manifesta, com todas as características da 
iluminação. Isto é chamado de dharmakāya da fruição. Em relação ao primeiro [dharmakāya 
causal], toma-se esta natureza essencial como caminho ao conhecê-la, e em relação ao 
segundo [dharmakāya da fruição], ele se purifica naturalmente e desperta dentro da esfera 
em que estes dois são indivisíveis, até que um deles permeie ilimitadamente essa mesma 
realidade3. 

"Ó filho da família, eis como distinguir entre atividade mental e sabedoria: a atividade mental 
surge devido ao obscurecimento da radiância e do poder criativo da sabedoria pelo substrato, 
e é a fixação que constitui a base para compreender equivocadamente a presença 
autocognoscente de todas as aparências e estados mentais. Há dois tipos de sabedoria: a 
sabedoria manifesta e [565] a sabedoria do caminho. A primeira conhece verdadeiramente e 
manifesta a natureza da existência da realidade última, ou talidade. A segunda repousa a 
consciência em sua própria natureza – totalmente aberta, nua e indefinível, sem ser 
modificada pela cognição, pela atividade mental ou pelos conceitos - e toma isso como 
caminho. Assim, sua natureza essencial é vazia, sua natureza manifesta é luminosa e sua 

 
2 Essas quatro correspondem às quatro absorções meditativas do reino da não-forma (sâns. samāpatti). 
3 Este parágrafo corresponde aos fólios 409-10 do texto Essence of Clear Meaning (Essência do Claro Significado). 
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compaixão é naturalmente liberada e desimpedida, sem penetrar os objetos. Ao se 
familiarizar com isto, o conhecimento das palavras e de seus significados flui da expansão, e 
sem depender de treinamento, você tem uma capacidade ilimitada de compor comentários e 
versos melódicos. Esta é uma expressão criativa de tal sabedoria. Entretanto, se você se sentir 
orgulhoso e apegado a esta habilidade, sua sabedoria diminuirá e você se desviará do 
caminho. Isto é como estar à beira de adquirir uma grande riqueza, mas depois ser roubado 
por um ladrão. Quando qualidades sublimes inconcebíveis brotarem da expansão, certifique-
se de não sucumbir a armadilhas e erros! A atividade mental é a base da mente, e por estar 
envolvida com modificação e correção, com rejeição e aceitação, e com apego à experiência, 
é importante não tomá-la como caminho. A sabedoria implica em não fazer nada. Reconheça 
isto como o caminho autêntico4! 

"Ó filho da família, eis como distinguir a consciência condicionada da consciência primordial: 
a consciência condicionada [566] encobre o olho da sabedoria. Ela tem a natureza de 
investigar e analisar as configurações que surgem do substrato, que depois se tornam 
fragmentadas, surgindo e desaparecendo, e compondo o saṃsāra. É a expressão criativa da 
radiância da consciência primordial, mas não é a consciência primordial propriamente dita. 

"A consciência primordial sempre foi autossurgida. Uma vez que as impurezas da ignorância 
tenham sido eliminadas no espaço absoluto e a consciência condicionada tenha sido 
purificada na base, todas as qualidades sublimes do estado búdico, incluindo as qualidades 
específicas das terras e caminhos, são magnificamente autoemergentes e autossurgidas, ao 
contrário da cognição, da atividade mental e dos conceitos, que são dependentes de tempo, 
surgimento, extinção e mudanças. Isto também é chamado de consciência primordial que 
percebe a variedade completa dos fenômenos. A consciência primordial do caminho é 
simplesmente a via desimpedida para o surgimento de todos os tipos de fenômenos, uma vez 
que os véus obscurecedores do substrato tenham sido removidos. Em resumo, quando a 
consciência primordial se recolhe na radiância interna, sua radiância externa constitui as 
aparências e sua expressão criativa é a consciência condicionada. 

"Ó filho da família, eis como distinguir a mente da lucidez prístina: a mente é a natureza 
essencial do saṃsāra, sua causa é a ignorância, suas manifestações ilusórias são as aparências, 
suas expressões criativas são os pensamentos e suas exibições são a realidade enganosa. Em 
suma, ela emerge do substrato e consiste de nada mais que todos aqueles atos virtuosos e 
não-virtuosos grandiosos, medianos e pequenos [567] que, na medida em que não tornam 
manifestas a esfera uniformemente pervasiva da natureza essencial e a sabedoria, incluem 
impurezas e perpetuam o saṃsāra. As virtudes da mente implicam meramente na expectativa 
por resultados ao efetivar suas causas. Mas esperar que estas causas virtuosas conduzam ao 
estado búdico seria como querer construir uma escada com chifres de coelhos, ou como 
querer que o filho de uma mulher estéril se torne o chefe da casa. Uma vez que esteja sob o 
domínio do substrato, tudo o que não está unido com o poder da sabedoria é a mente. 

"Há dois tipos de mente: a mente deludida e a mente que busca o caminho. A primeira se 
refere às mentes de todos os seres sencientes que vagueiam ciclicamente em delusão. A 
segunda se refere às mentes de todos aqueles que desejam entrar no caminho autêntico e 
que tomam a mente como caminho. Quanto a sua causa, uma vez que é gerada pela base do 
saṃsāra, seus resultados também se limitam unicamente ao saṃsāra, portanto, é uma 
realidade enganosa. 

 
4 Este parágrafo corresponde aos fólios 410-11 do texto Essence of Clear Meaning (Essência do Claro Significado). 
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"A lucidez prístina deve atingir seu próprio poder através da grandiosa sabedoria. No entanto, 
mesmo nesse momento, sua base é o dharmakāya, sua radiância é a sabedoria, e suas 
expressões criativas nada mais são que as exibições da consciência primordial. Uma vez que 
esses três kāyas são gerados pela base espontaneamente realizada, a visão e todas as 
meditações sobre ela se tornarão unicamente a fruição da onisciência, portanto, isto é 
autêntico. 

"Há também dois tipos de lucidez prístina: a lucidez prístina causal e [568] a lucidez prístina 
da fruição. [A primeira] atinge seu poder através da grandiosa sabedoria, que naturalmente 
se estabelece e se expande livremente sem modificação na natureza essencial da realidade, 
que é todo-pervasiva e desprovida de qualquer centro ou periferia. As vias de sua radiância e 
de suas exibições criativas são desimpedidas, não influenciadas por condições objetivas e não 
se misturam com objetos. Embora os principiantes possam identificá-la, eles oscilam entre 
alcançar a quietude e depois cair novamente na delusão devido ao esquecimento. Sua 
permanência nestes estados alternados indica a presença subliminar de uma fixação sutil por 
meio do esforço do intelecto e da atividade mental. Isto demonstra que eles apenas se 
aproximaram do caminho; entretanto, por não terem alcançado a estabilidade e por serem 
inconsistentes, esse é o estágio em que meramente reconheceram o caminho. 

"Pelo poder da crescente familiarização, durante o estado de vigília eles são liberados na 
expansão infinita da natureza da existência, sem oscilar entre quietude e delusão. 

"Porém, no estado de sonho, em algumas vezes essas pessoas permanecem sob a influência 
da quietude, enquanto em outras elas se perdem na delusão. Esta é a fase em que acabaram 
de alcançar o caminho, portanto, essa é a lucidez prístina de alcançar o caminho. 

"Com a crescente familiarização com esta fase, a lucidez prístina nunca perde seu próprio 
poder em nenhum momento durante o estado de sonho ou de vigília, e esta é lucidez prístina 
expansiva. Quando em todos os momentos e em todas as situações não há digressões da 
grandiosa clara luz da [569] lucidez prístina—como a ausência de escuridão depois que o sol 
nasce—a consciência prístina terá se manifestado, e por essa razão todos os modos sutis e 
grosseiros de apreensão a respeito da visão e da meditação se dissolverão exatamente onde 
estão, e não surgirão impurezas da mente. Esta é a lucidez prístina na qual se adquiriu 
confiança. 

"O fato de que as qualidades sublimes do domínio do sugatagarbha ainda não se 
manifestaram é um sinal de que você ainda não transcendeu os obscurecimentos do 
substrato, portanto, esta é a lucidez prístina causal. É análogo ao amanhecer, quando o sol 
está nascendo. Praticando com enorme e incansável entusiasmo, a lucidez prístina causal é 
despertada no espaço absoluto da grande fruição. Ao entrar no ventre do dharmakāya, que é 
desprovido de sinais, ela se manifesta ilimitadamente como a exibição dos kāyas e das facetas 
da consciência primordial. Esta é a lucidez prístina da fruição. Eu digo que o período em que a 
aurora irrompeu, depois que a escuridão da noite foi dissipada, mas em que o sol ainda não 
mostrou sua face, é análogo à lucidez prístina causal; e o período em que o sol nasceu e a luz 
da aurora está brilhando é como a potente lucidez prístina da fruição. 

"Se você pensar que a primeira ocasião não é a causa, mas a fruição, mesmo que você tenha 
identificado a lucidez prístina, ainda não transcendeu o saṃsāra, nem mesmo por um fio de 
cabelo. [570] Aqueles que proclamam que este é o yāna da fruição não pretendem alcançar a 
fruição do estado búdico praticando as virtudes do corpo, da fala e da mente como suas 
causas. Em vez disso, a própria realidade última é tomada como caminho, e ao cultivá-la, você 
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é liberado exatamente onde está. Portanto, como nenhuma fruição é adquirida, diz-se que 
este é o yāna da fruição5. 

"Ó filho da família, eis como distinguir compreensão de realização: aqueles que não 
investigaram as profundezas confundem pretensiosamente compreensão com realização, e 
depois se desorientam pela delusão do saṃsāra. Uma vez que tenha determinado a natureza 
de todas as aparências externas por meio da cognição e de atividades mentais analíticas, você 
as reconhece decisivamente como irreais e vazias. Então, mais uma vez você reflete: "Todas 
as coisas aparentes são vazias", e as analisa repetidamente como sendo vazias. Isto é chamado 
de compreender a vacuidade como uma conclusão analítica. 

"Ao determinar a natureza de todas as aparências e estados mentais através da cognição e da 
atividade mental, e decidir que eles são apenas a mente, você coloca sua confiança em 
apreender a vacuidade Isto é chamado de compreensão da vacuidade que apreeende todas 
as coisas como vacuidade. Algumas pessoas determinam a natureza de todos os fenômenos 
aparentes e depois se desviam, pensando irresponsavelmente: ‘Eu obtive a realização direta 
da vacuidade, e assim causa e efeito não existem—nem mesmo como realidades enganosas.’ 
Isto é chamado de compreensão irresponsável da vacuidade. 

"Outros determinam a natureza de todas as aparências e estados mentais e constatam que 
são vazios e não-objetivos, [571] e depois dizem que não existe tal coisa como meditar ou não 
meditar sobre sua natureza vazia. Cometer este enorme erro é chamado de falsa 
compreensão da vacuidade. Há ainda outros que determinam a natureza de todas as 
aparências e estados mentais e constatam que são vazios e não-objetivos. Então eles 
compreendem apenas nominalmente todas as qualidades sublimes do domínio do 
sugatagarbha da base, mas pensam: ‘Esta é a minha visão. Sem precisar de visão, meditação 
ou conduta, estas são minhas qualidades excelentes!’ Se eles se tornarem confusos e 
irresponsáveis e não praticarem, pensando que boas qualidades não lhes fazem bem ou mal, 
sua compreensão será como um desenho de uma lâmpada—isto é chamado de compreensão 
sem sentido. 

"Tendo estabelecido a distinção entre mente e lucidez prístina e tendo meramente 
identificado a lucidez prístina, alguns pensam: 'Eu definitivamente atingi essa realização!’ Isto 
é chamado de compreensão deludida. Sem considerar que seu continuum mental não 
apresentou qualquer melhoria, alguns pensam: ‘Eu conquistei a fruição da liberação!’ e 
acreditam arrogantemente ter alcançado um estado elevado. Este é um entendimento 
equivocado. Alguns consideram como definitivo o yāna que artificialmente utiliza formas e 
sinais enganosos para denotar a consciência primordial e as qualidades sublimes do domínio 
do sugatagarbha da base de uma forma parcial. Ter confiança na identificação deste yāna 
como definitivo é chamado [572] entendimento que confunde o definitivo com o enganoso. 

"A realização é assim: Uma vez que tenha determinado a natureza de todas as aparências 
externas como irreais—e depois de verificar em profundidade que a ausência de identidade é 
como uma alucinação, a ausência de existência verdadeira é como um sonho, e a não-
objetividade é como os limites externos do espaço—você naturalmente, sem artifícios, 
permanece em todos os momentos e em todas as ocasiões sem se fixar à existência 
verdadeira. Esta é a primeira fase, na qual a compreensão meramente se estabeleceu em seu 

 
5 Estes nove parágrafos correspondem aos fólios 411-414 do texto Essence of Clear Meaning (Essência do Claro 
Significado). 
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fluxo mental. 

"Então, tendo determinado todos os fenômenos subjetivos e objetivos—configurações [da 
consciência condicionada] e seus objetos—como não sendo diferentes de você mesmo e 
como os dois tipos de pensamentos [grosseiros e sutis], você verá todas as aparências e 
estados mentais como sendo verdadeiramente de um mesmo sabor em sua natureza 
essencial. Quando isto ocorre, todos os fenômenos aparentes surgem insubstancialmente 
como miragens, sem que você se fixe a eles, como se fossem ilusões óticas. Esta é a fase das 
aparências surgindo como ilusões. 

"Em suma, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, não deixar a lucidez prístina 
se afastar de seu próprio domínio na mente é a realização da essência imutável. Sem modificar 
nenhum fenômeno de saṃsāra e nirvāṇa com a cognição, atividade mental ou conceitos, a 
fixação a eles se dissolve por si só, da mesma maneira que não ocorre a reificação dos sonhos 
quando são reconhecidos como sonhos. Como uma ilusão projetada e sua base, que nunca 
são confundidas com algo a ser procurado externamente, [573] há uma expansão ilimitada 
em manifestações consumadas  numa expansão totalmente contida no espaço absoluto dos 
fenômenos6. Isto sintetiza um ponto extremamente profundo. Sem cair em erros como fixar-
se internamente, acima ou abaixo, conheça corretamente o caminho da não-dualidade, que 
transcende sinais, objetos e pensamentos. 

"Ó filho da família, saiba que o que se segue é a maneira de distinguir liberação de delusão. 
Pelo poder da determinação do significado da ausência de identidade e da familiarização com 
ela, você determina o fio condutor das aparências e dos estados mentais, e sem pensar em se 
envolver com o saṃsāra, é liberado na dependência do caminho. Tendo identificado o 
caminho da lucidez prístina, pelo poder da prática com grande entusiasmo e coragem, a vasta 
expansão do tesouro do espaço—a realidade última—naturalmente flui, e você verá 
corretamente a natureza das duas realidades. Esta é a ioga da visão da realidade. Então, 
continuando a praticar ininterruptamente, finalmente você cortará diretamente o cordão da 
fixação dualista, e os objetos aparentes cessarão. Eliminando de seu coração o peso opressivo 
da autofixação, a mente da fixação deixa de existir. Uma vez que a poeira da ignorância é 
removida da base da existência, o olho da consciência primordial é obtido, e isto é 
determinado como liberação. Nesse momento, ao se expandir sem limites [574] na grandiosa 
extinção que transcende a cognição na realidade última, você não se envolverá com nenhuma 
das atividades do saṃsāra. 

"Para receptores adequados do profundo mantra secreto, que possuem o impulso cármico de 
mérito e preces, a carruagem do entusiasmo e o olho aguçado da sabedoria, eis como a 
mensuração dos três níveis de progresso surge em termos de sonhos: os indivíduos 
superiores, que purificam os sonhos na clara luz e se fundem com seu domínio, tornam-se 
iluminados como o dharmakāya. Os indivíduos intermediários reconhecem os sonhos pelo que 
são, e quando são capazes de emanar e transformá-los, encontram o alívio [da liberação] 
como nirmāṇakāyas. Indivíduos inferiores cortam o fluxo dos sonhos que manifestam o 
condicionamento às más propensões, e quando têm apenas bons sonhos, é certo que 
encontrarão o alívio [da liberação] como seres vivos nirmāṇakāyas. Além disso, saiba que a 
avaliação da conduta é que eles não se envolvem em atividades das oito preocupações 

 
6 Estas cinco sentenças correspondem ao fólio 417 do texto Essence of Clear Meaning (Essência do Claro 
Significado). 
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mundanas, mas liberam a atividade. 

"Os seres sencientes deludidos são de três tipos: os de fluxo mental continuamente deludidos, 
os deludidos em relação aos erros e os deludidos em relação ao caminho. O primeiro tipo se 
refere a pessoas que estão deludidas no continuum dos três reinos do saṃsāra e que por éons 
sem princípio não enxergam a entrada para o caminho. 

“O segundo tipo se refere àqueles que estão intoxicados por experiências meditativas 
prazerosas, que se apropriam delas e estão deludidos pelo apego. Quando seus fluxos mentais 
são atingidos por experiências difíceis, eles entram em delírio. [575] Quando seus fluxos 
mentais ficam aprisionados em experiências de luminosidade, eles idealizam várias visões de 
deuses, demônios e sonhos, considerando-os como supremos e se deludindo com relação aos 
objetos dessas aparências. 

"O terceiro tipo se refere àqueles que, a fim de alcançar as terras e os caminhos autênticos, 
determinam a natureza de todas as aparências e se estabelecem nelas unifocadamente como 
sendo vazias, mas que se deludem fixando-se ao caminho como sendo vazio. Além disso, ao 
determinar a natureza das aparências externas e decidir firmemente que elas são totalmente 
inexistentes, eles erroneamente tratam as virtudes e não-virtudes como sendo vazias. Desta 
forma, sua realização é falsa, como se o remédio tivesse se tornado veneno. Além disso, eles 
determinam a natureza das aparências externas e se estabelecem nelas como vazias, 
determinam a natureza do que é interno, ou seja, o corpo e a mente, e se estabelecem neles 
como vazios de uma essência, e finalmente repousam na indiferença. Ao fazerem isso, eles 
tolamente consideram a vacuidade como sendo desprovida de benefícios ou danos. 

"Ao rejeitarem a maneira de praticar que primeiro determina a natureza do mundo físico 
externo, a mente interna e todas as impressões sensoriais que se interpõem, e que acaba 
conhecendo com exatidão suas características causais, e depois naturalmente se estabelece 
num estado não fixado a elas, sem nunca descartar o significado de causa e efeito até a 
liberação ser alcançada, eles confundem compreensão com realização e dizem: 'Tudo é vazio. 
Este é o espaço absoluto dos fenômenos. Não há causa e efeito cármico. Budas e seres 
sencientes não existem. O que quer que se faça é meditação'. Enquanto fazem 
irresponsavelmente o que querem [576], eles proclamam sua superioridade. Os fluxos 
mentais de tais pessoas não ultrapassam o saṃsāra e seus olhos de sabedoria ficam cegos 
pela análise cognitiva. Infelizmente, cada vez que se elevam das profundezas dos terríveis, 
poderosos e grandiosos infernos, nos quais são impotentes, eles são novamente derrubados. 

"Bem, se o simples conhecimento de como o grande e opressivo peso da delusão não existe 
não a faz desaparecer, e se esse conhecimento não traz liberação e não tem nenhum 
benefício, então 'por que,' você poderia perguntar, 'devemos determinar a natureza de tal 
delusão?’ As vantagens de fazer isso são as seguintes: foi ensinado dessa maneira para que, 
se você praticar com grande entusiasmo, no momento em que chegar ao estágio de extinção 
na realidade última, poderá ser um guia maravilhoso que conhece o caminho autêntico. Além 
disso, sua natureza deve ser determinada porque há uma diferença entre os caminhos rápidos 
e lentos, como o movimento do sol e da lua em comparação com o movimento de uma 
carruagem. Se achar que basta apenas conhecer a forma pela qual a causa e o efeito não 
existem e depois repousar nesse estado, você terá se tornado servo de um mestre que exalta 
todos os ensinamentos especiais e profundos de Māra. Uh-oh! 

"Os meus ensinamentos não são assim. Aqui você determina o funcionamento de todo o 
saṃsāra e nirvāṇa como o sistema filosófico da natureza da existência, a Grande Perfeição, e 
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então conduz a carruagem do grande entusiasmo sem se desviar daquele estado. [577] Faço 
a promessa de que vocês atravessarão o oceano da existência mundana e da paz pelo poder 
da própria lucidez prístina, e não apoiando-se em causa e efeito. Quando purificarem todos 
os estados enganadores como sendo não-objetivos, vocês realizarão o Buda Samantabhadra. 
A la la! Onde estão o saṃsāra e a delusão? Veja por si mesmo se cortou ou não a raiz da fixação 
dualista em todas as suas aparências e estados mentais e se, definitivamente, alcançou o 
estado de Samantabhadra. Realize-o! Se, sem realização, você se apoiar apenas na prática de 
‘tomar algo como o caminho’, bem, já que isto permanece dentro do nexo de causa e efeito, 
suas falhas estão expostas. Ó, meu caro! 

"Se você depositar sua esperança em tomar a lucidez prístina que está presente como o 
dharmakāya da base como caminho, então acho que chegou a hora de os budas depositarem 
suas esperanças nos seres sencientes. Hee hee! Se você determinar analiticamente a natureza 
de todos os fenômenos como vazios, alimentar a pretensão de que, portanto, você obteve 
essa realização e pensar que causa e efeito não existem, considere: Você não tem uma forma? 
Se você tem forma, aquele que assume e se apropria da forma é a base de causa e efeito, e a 
forma é estabelecida como efeito. Portanto, saiba disso! 

"Da mesma forma, você não percebe sons, cheiros, sabores, sensações táteis e objetos 
mentais? Se sim, aquele que os percebe é a base de causa e efeito, e [578] esses objetos são 
determinados como causas e efeitos. Ha ha! Vocês, indivíduos afortunados que têm impulso 
cármico comigo, deveriam investigar cuidadosamente seus próprios fluxos mentais e se tornar 
especialistas em distinguir liberação de delusão. Até que se torne manifestamente um buda, 
onde nem mesmo um vestígio dos nomes dos três reinos de saṃsāra existe, tenha em mente 
o ponto especialmente profundo e o ensinamento supremo de não cair sob a influência da 
irresponsabilidade. Guarde isso como um tesouro! 

"Filho da família, se não souber distinguir entre budas e seres sencientes, ao considerar os 
budas como seres sencientes você se perderá em falsas realizações. Eis como distinguir entre 
eles: os budas são onipresentes e livres de transição e mudança. Eles não caem em nenhuma 
parcialidade. Eles transcendem todos os extremos. Eles se expandem sem limites, como 
exibições dos kāyas e facetas da consciência primordial. Eles transcendem os objetos. Eles não 
são estabelecidos como professores e discípulos. Eles transcendem o corpo. Eles não caem 
nos extremos de eu e outros. Eles manifestam o brilho interno da sabedoria uniformemente 
pervasiva no grande êxtase do espaço absoluto dos fenômenos. Saiba que eles não caem na 
parcialidade dos sinais. 

"Ó filho da família, não pense que os budas possuem forma. Se pensasse que eles possuem 
forma, [579] você não os estaria considerando como seres sencientes levados à ruína pelo 
agregado da forma? Não pense que os budas têm consciência condicionada. Se pensasse que 
eles têm, você não os estaria considerando como seres sencientes levados à ruína pelo 
agregado da consciência condicionada? Não pense que os budas têm sensações. Se pensasse 
que sim, você não os estaria considerando como seres sencientes levados à ruína pelo 
agregado das sensações? Não pense que os budas têm percepção. Se pensasse que sim, você 
não os estaria considerando como seres sencientes levados à ruína pelo agregado da 
percepção? Não pense que os budas têm fatores composicionais. Se pensasse que sim, você 
não os estaria considerando como seres sencientes levados à ruína pelo agregado dos fatores 
composicionais? 

“Não pense que, no que se refere aos budas, há um professor e discípulos. Se pensasse assim, 
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você não os estaria considerando como seres sencientes levados à ruína pela fixação dualista? 
Não pense que, com respeito aos budas, há algo a ensinar ou alguém que ensine, envolvendo 
uma essência individual e objetos. Se pensasse assim, você não os estaria considerando como 
seres sencientes levados à ruína pela fixação à dualidade? 

“Não pense que os budas surgiram no passado. Se pensasse que sim, [580] você não os estaria 
considerando como seres sencientes que estão sob a influência do nascimento e da morte? 
Não pense que os budas surgirão no futuro. Se pensasse que sim, você não os estaria 
considerando como seres sencientes que caíram na parcialidade de adquirir coisas? Não pense 
que os budas existem no presente. Se pensasse que sim, você não os estaria considerando 
como seres sencientes estáveis, inalteráveis e imutáveis? 

"Do substrato surge a fixação ao 'eu', que dá origem às aparências da atividade mental aflitiva, 
que leva ao surgimento da atividade mental, que leva ao surgimento das faculdades 
sensoriais, que leva ao surgimento da consciência condicionada, que leva à apropriação dos 
pensamentos. Este conjunto só pode significar que você é um ser senciente. Devido às 
transições nestas configurações surgem os três tempos. Se você pensa que existe um buda 
com tais características, este é o grande equívoco de considerar os budas como seres 
sencientes. Embora as facetas da consciência primordial e as qualidades sublimes existam, se 
você pensar que elas estão presentes no fluxo mental de um buda, uma vez que os fluxos 
mentais de todos os seres sencientes dos três reinos não se encontram fora da expansão de 
Samantabhadra, não haveria diferença entre budas e seres sencientes, portanto não haveria 
ninguém além de budas. A la la! 

"Por outro lado, [581] se você acha que os budas vivem em reinos que são agradáveis e 
delicados, com moradias lindamente construídas, companheiros gentis e prazeres sensuais 
gloriosos, eles não seriam superiores aos deuses do reino da forma - obviamente seria 
suficiente para eles nascer no reino da forma. Saiba que o professor, que é uma aparência dos 
próprios discípulos, lhes revela o caminho da autoliberação, e todos os mestres, escrituras, 
etc., são aparições espontâneas - nenhuma delas é uma entidade autônoma que sempre 
existiu. Se você diz e pensa que todos os budas, seres sencientes e impressões sensoriais não 
existem por si sós, mas que existem objetos externos, isso é incorreto. Todos os seres 
sencientes sabem que, de sua parte, com exceção dos parasitas, não há ninguém dentro deles, 
mas ainda assim se deludem, agarrando-se à realidade dos objetos aparentes e tomando-os 
como autônomos. 

"Por exemplo, mesmo em um sonho, quando surgem objetos aparentes e você vai e vem, 
você deve pensar que os seres sencientes e os objetos aparentes continuam a existir depois 
de ter partido. Quando viaja de um reino para outro, você certamente deve considerar os 
infernos, os reinos dos pretas, as fases de transição e assim por diante como sendo 
autonomamente existentes, e então deve pensar que eles também continuam a existir 
quando você não está mais lá. Se isso fosse verdade, nada seria vazio. Eles não consistiriam 
em conceituações dualistas de sujeitos e objetos [582], nem seriam a expansão do 
dharmakāya. Da mesma forma, você teria que determinar como verdadeiramente existente 
cada indivíduo que porta seu próprio continuum e permanece na dualidade do eu e dos 
objetos. Uma vez que o pensamento de que "eu existo" tenha surgido e que você tenha se 
estabelecido nele, a ausência de identidade é descartada como uma realidade enganosa, e 
fixar-se ao eu como se existisse de modo definitivo, finalmente acaba fazendo com que tudo 
vire de cabeça para baixo e fique invertido. Uh-oh! 
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"Bem, meu yāna não apresenta enganosamente aquilo que existe como sendo inexistente. Ao 
contrário, ele determina que todas as aparências são destituídas de identidade, não-objetivas 
e meramente delusórias - elas são reveladas como a base única. Portanto, entenda isto! Se 
cada ser senciente existisse de forma autônoma, com um fluxo mental próprio, então os budas 
também existiriam dessa forma. Nesse caso, eles seriam relegados ao extremo de serem 
múltiplos, não sendo determinados como uma única base. 

“Se você pensa que os seres sencientes existem por si mesmos e que têm a mesma base, então 
os seres sencientes teriam uma e os budas teriam outra. Uma vez que, nesse caso, essa base [dos 
seres sencientes] não seria iluminada, não haveria como evitar cair em um de dois extremos: ou 
a base seria [como] o mero orifício de uma agulha, e não o dharmakāya, e tudo existiria no 
substrato; ou então, já que mesmo depois de alcançar a iluminação você estaria misturado com 
os seres sencientes na base, você teria novamente a experiencia de girar no saṃsāra. 

“Assim, é muito importante que você compreenda isto e preste muita atenção. Na dimensão 
última, todos os fenômenos são aparências que surgem para a mente, sem se estabelecerem 
como autonomamente existentes, e como todas as aparências [583] e estados mentais não 
são nada além de exibições da não-dualidade, a liberação também é liberdade simultânea no 
espaço absoluto da base da existência, e isto é autêntico." 

 

  



A Visão Iluminada de Samantabhadra – Düdjom Lingpa                                                                                              

Retiro com o Lama Alan Wallace  – out. 2022                                                                                                                     19 / 29                                                         

 

Fase 7: Como Seguir o Caminho da Grandiosa Clara Luz - A Travessia Direta 

 

"Ó filho da família, em relação aos ensinamentos sobre como ocorre a liberação da fruição, 
existem duas vias de liberação: a via da liberação pelo caminho natural do atravessar até a 
base e a via da liberação que se baseia no caminho da travessia direta. Pelo poder da prática 
com firme entusiasmo, os grandes seres afortunados, indivíduos que são vasos supremos para 
os ensinamentos secretos profundos e insuperáveis, primeiramente ganham compreensão, 
depois experiência e, finalmente, realização. Ao final, eles adquirem confiança e realizam a 
liberação. 

"Primeiro, eis como as aparências externas se dissolvem no espaço absoluto: todas as 
aparências e estados mentais são a radiância dos kāyas e facetas da consciência primordial; 
assim, a liberação desta radiância no brilho interno é como sal dissolvendo-se em água. Sem 
ir ou vir, nascimento ou cessação, você é naturalmente liberado, enquanto os cinco agregados 
são pacificados como exibições dos cinco kāyas. As cinco luzes são pacificadas como exibições 
das facetas da consciência primordial. Os cinco elementos são pacificados como exibições dos 
cinco aspectos do espaço da lucidez. A atividade mental é pacificada como uma exibição da 
sabedoria. A consciência condicionada é pacificada como uma exibição da consciência 
primordial, e a natureza essencial é pacificada como uma exibição do dharmakāya, de tal 
forma que todos eles são autoliberados de forma não-dual. 

“A iluminação da mente e das aparências [584] não é uma transição como mover-se de uma 
região para outra, mas sim como um sonho que se dissolve no espaço da consciência lúcida. 
No entanto, não é como o momento em que o sujeito de um sonho desperta, uma vez que 
naquele momento ainda existe um sujeito e um objeto. Em vez disso, como a água que havia 
se tranformado em gelo derretendo-se na água, aquilo que nunca foi estabelecido como eu e 
objetos se estende sem limites na expansão do sugatagarbha da base primordial. 

"O espaço absoluto dos fenômenos que se dissolve no espaço absoluto dos fenômenos é como 
o espaço que se dissolve no espaço, e a sabedoria que se dissolve na sabedoria é como a luz 
que se dissolve na luz. A consciência primordial dissolvendo-se em consciência primordial é 
como o reflexo da lua em uma poça de água evaporando, desaparecendo na lua. A liberação 
das portas de entrada do saṃsāra impuro como manifestações da consciência primordial pura 
é como um arco-íris que desaparece no céu. A liberação indivisível das aparências e dos 
estados mentais é como a dissolução de aparições ilusórias no espaço da consciência. 

"Antes dessa liberação, as quatro realizações surgem como portais. Por ter manifestado 
confiança interna na pureza original da sua própria natureza, você adquire o orgulho que é 
livre de qualquer pretensão que esperaria alcançar as qualidades sublimes de um buda. Como 
a lucidez prístina é autoliberada, e o agente que experiencia a fruição de causa e efeito 
desapareceu sem deixar rastro, você adquire o orgulho que é livre de qualquer pretensão de 
alcançar as qualidades sublimes de um buda. O mundo dos fenômenos surge como nas 
analogias da ilusão, [585] e como seu corpo, fala e mente não se envolvem nas atividades do 
saṃsāra, você adquire o orgulho que está livre de qualquer esperança de não cair no saṃsāra 
e nos reinos miseráveis da existência. Ao adquirir grande confiança interna no espaço absoluto 
da protetora primordial, a lucidez prístina, e ao alcançar o estado onde não há possibilidade 
de se deludir, você adquire o orgulho que está livre de qualquer medo de cair no saṃsāra e 
nos reinos miseráveis. Tal fruição é inigualável, por isso é grandiosa. 
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"Com a iluminação, do exato ponto em que está, você desperta do sono da ausência de lucidez 
e se expande ilimitadamente no espaço absoluto, a base primordial, que é livre de sinais, todo-
pervasivo e desprovido de centro e periferia. Todas as qualidades sublimes dos kāyas e as 
facetas da consciência primordial despontam de dentro do brilho interno e se manifestam. A 
natureza essencial é o grande êxtase da realidade última. Sua natureza manifesta é 
perfeitamente completa em todas as qualidades e prazeres sublimes. Sua compaixão é a 
radiância primordial desimpedida. Ela é pura, livre, imparcial e desprovida de todos os 
extremos da elaboração conceitual. Suas dimensões são ilimitadas, ela é dotada de todas as 
portas da liberação, e a sabedoria floresce na esfera da grandiosa consciência primordial. 
Como uma compilação de qualidades sublimes, é o autêntico kāya no qual as qualidades 
gloriosas espontaneamente manifestas do grande êxtase emergem de si mesmas. O buda 
supremo é apenas isso, portanto, não o procure em outro lugar! [586] 

"Apoiado neste base, você inicia o caminho da travessia direta, que é a via para alcançar o 
amadurecimento e a liberação. Ó filho da família, ouça bem! A prática deste caminho 
profundo tem três fases: (1) as práticas preliminares, (2) a prática principal, e (3) a realização 
subsequente. 

"(1) As práticas preliminares incluem estágios de purificação do corpo, da fala e da mente. (a) 
Primeiro, purifique o corpo, a fim de afastar o apego e a fixação a ele e para dissipar 
obstáculos. Vá para um local afastado, isolado e desabitado e reze aos guardiões da 
consciência primordial e aos guardiões mundanos, pedindo que removam os obstáculos às 
terras e caminhos. Em seguida, gere a motivação altruísta da bodicita: 'Para libertar todos os 
seres sencientes dos três reinos da prisão miserável da existência mundana, diferenciarei 
saṃsāra de nirvāṇa, e em uma única vida e em um só corpo, alcançarei o estado do Jina 
Samantabhadra.' 

"Então imagine incontáveis raios de luz emanando do corpo do guru visualizado na coroa de 
sua cabeça. Eles penetram seu corpo através da coroa, dissipando e erradicando 
completamente doenças, influências demoníacas, falhas, obscurecimentos e propensões 
habituais, juntamente com o agregado material de carne e sangue. Então visualize seu próprio 
corpo como um vajra azul ereto dentro de um grande bindu imbuído das cinco facetas da 
consciência primordial, [587] e una as palmas das mãos acima da coroa de sua cabeça 
enquanto estende seus cotovelos. Pressione as plantas dos pés unidas e fique em pé com os 
joelhos abertos para os lados. Na periferia externa do bindu, imagine uma massa de fogo 
resplandecente, emitindo faíscas. Como lembrança pura a este respeito, saiba que as três 
pontas superiores [do vajra] simbolizam a natureza essencial [da vacuidade], a natureza 
manifesta [da luminosidade] e a compaixão [todo-pervasiva]; as três pontas inferiores 
simbolizam o dharmakāya, o sambhogakāya e o nirmāṇakāya; e sua união no centro de sua 
cintura simboliza a não-dualidade de meios hábeis e sabedoria. Em seguida, deite-se de costas 
e mantenha essa postura física com lembrança pura, como antes. Dedicando-se 
diligentemente a esta prática por quarenta dias, por ora, vendo seu corpo como um vajra 
resplandecente, espíritos malévolos e forças obstrutoras serão pacificados. Por fim, as 
obstruções físicas serão purificadas, e você se iluminará, e seu corpo se manifestará como um 
vajrakāya. 

"(b) Em segundo lugar, purifique a fala, a fim de abandonar o apego a ela.  Em sua coroa 
imagine o guru, cuja fala grandiosa e secreta surge como luzes das cinco cores dissolvendo-se 
em sua garganta, purificando e limpando completamente todos os canais impuros, energias 
vitais, elementos, doenças, influências demoníacas, falhas e obscurecimentos, juntamente 
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com suas propensões habituais. 

“Imagine seu corpo como o Senhor dos Segredos, Vajrapāṇi, com [588] seu corpo imenso e 
fortes membros  surgindo vasto como o espaço, desprovido de natureza inerente, como um 
arco-íris no céu. Cantando a sílaba Hūṃ, imagine uma sucessão de sílabas brancas, amarelas, 
vermelhas e verdes emanando de uma sílaba índigo Hūṃ, de modo que todos os seres vivos 
e objetos inanimados do mundo dos fenômenos se tornam exibições do Hūṃ. Aparecendo, 
porém desprovidos de existência inerente, como um arco-íris, imagine Hūṃs preenchendo 
todos os milhares de reinos, e recite lentamente a melodia Hūṃ: Hūṃ, Hūṃ, Hūṃ, Hūṃ, Hūṃ, 
Hūṃ, Hūṃ, Hūṃ, Hūṃ. Então todos os Hūṃs entram em sua boca, e todos os seus canais, 
energias vitais e elementos tornam-se da natureza do Hūṃ. Imagine seu corpo composto por 
sílabas Hūṃ do tamanho de átomos, e lentamente, cante com beleza a melodia Hūṃ. Neste 
momento, é muito importante que você não se distraia com nada mais. Dedicando-se 
diligentemente a tal prática por dez dias, por ora isso dissipará as forças obstrutoras que 
tornam seus canais e energias vitais disfuncionais. Por fim, os obscurecimentos da fala serão 
purificados, sua fala se tornará melodiosa, você se iluminará e sua fala se tornará exibições da 
fala vajra. 

"(c) Em terceiro lugar, para a purificação da mente, deixe que seu corpo repouse 
sem se mover, como um cadáver em um terreno de cremação. Deixe sua voz em 
silêncio, como a de um mudo [589], e descanse sua mente em um estado 
inalterado, como um céu claro e sem nuvens. Algumas vezes, adotando um olhar 
e uma expressão irada, recite ferozmente Hūṃ, Hūṃ, sem dirigir sua atenção a 
nenhuma aparência. Outras vezes, sentado na postura de sete pontos de 
Vairocana, repouse sua mente sem modificações, de maneira relaxada e solta. Praticando 
dessa forma durante vinte e um dias, os obscurecimentos mentais serão purificados e você 
verá a natureza autossurgida da lucidez prístina. Este é um requisito para que possa percorrer 
os caminhos mais avançados. 

"(2) Ó Vajra da Consciência Pristina, ouça bem e tenha em mente o que eu digo. Eu explicarei 
as etapas de implementação da prática principal. Eis como praticar as instruções para a grande 
transferência, que traz consigo os poderes tremendamente eficazes de clarividência, 
percepção extrassensorial e capacidade paranormal: as posturas físicas são como a de um leão 
que se deleita ferozmente com o trovão, como a de um elefante que se reclina 
confortavelmente e como a de um ṛṣi que examina uma paisagem. Na dependência dessas 
posturas, saiba que o primeiro olhar é para cima, o segundo diretamente para frente e o 
terceiro para baixo. O ponto vital para a fala é praticar a respiração suavemente através de 
um espaço entre os lábios e os dentes, [590] enquanto libera todas as expressões verbais e 
recitações e repousa confortavelmente. O ponto vital para a mente é repousar de forma 
relaxada e solta. Estabeleça-se no estado natural por meio destes três métodos. Deixar que 
seu corpo repouse imóvel como um cadáver em um terreno de cremação, que sua fala 
repouse em silêncio como a de um mudo, e que sua mente repouse na natureza imutável do 
espaço absoluto e da lucidez prístina é chamado de sustentar-se por meio dos três tipos de 
repouso. 

"Deixe seu corpo relaxar livremente, sem rigidez e sem qualquer esforço para controlá-lo. 
Deixe sua fala relaxar livremente, sem restringir ou forçar a respiração. Deixe sua mente 
relaxar livremente, sem negar ou afirmar analiticamente coisa alguma. Isto é chamado de 
adoção dos três relaxamentos. Mantendo o corpo e a fala quietos, os canais e as energias 
vitais se aquietam. Devido a essa quietude, as faculdades dos sentidos, as aparências e os 
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estados mentais se aquietam. Você atinge a essência da prática por meio destes três tipos de 
quietude. Ao manter o corpo ereto, os canais se endireitam, e endireitando os canais, a mente-
energia se move facilmente e se alinha. Isto é chamado de acertar o alvo por meio dos três 
tipos de alinhamento. 

"Então, o caminho direto e curto do corpo, que tem seis lâmpadas, é o seguinte: no centro da 
lâmpada citta da carne dentro de seu coração [591] está a quintessência, a lâmpada do canal, 
que tem um oitavo da largura de uma crina de cavalo, é límpida e clara como um cristal oco, 
e suas aberturas superiores se abrem nas pupilas da lâmpada de laço fluida. Dentro desta está 
a lâmpada do espaço prístino da lucidez, como um brocado desdobrado recoberto com 
desenhos de arco-íris. Dentro desta expansão está a lâmpada de bindus vazios, como 
ondulações de uma pedra atirada em um lago. A lâmpada da sabedoria autossurgida—a 
lucidez prístina, o sugatagarbha—atua como base para o surgimento das [outras] cinco 
lâmpadas. Isto constitui o caminho autossurgido. 

"Na dependência do grande segredo deste caminho autossurgido, você é levado à fruição da 
terra insuperável [dos bodisatvas]. Este é um caminho rápido, e nada é mais potente. Os 
iniciantes devem concentrar ardentemente sua consciência nos olhos, enquanto dirigem seu 
olhar a  um ponto um cúbito [o comprimento de um antebraço] de distância do sol ou da lua, 
ou olhando [diretamente] para um cristal ou uma lâmpada, com os olhos entreabertos. 
Permanecendo assim, a lâmpada de bindus vazios surge como um círculo de cinco luzes dentro 
da expansão da clara luz luminosa—a lâmpada do espaço espaço prístino da lucidez—que é 
como um brocado desdobrado. Nos espaços intermediários, a radiância da lucidez prístina 
surge como cordões vajra ondulados, finos, cintilantes e luminosos, como fios de ouro 
flutuantes. [592] 

"Devido à instabilidade das faculdades sensoriais, na primeira fase elas parecem estar 
tremendo, surgindo e desaparecendo. Depois, à medida que você se familiariza com a prática, 
todas as aparências das lâmpadas se estabilizam e permanecem ao longo do tempo. Nesse 
momento, basta permanecer de frente para a luz da manhã a leste, ou olhar através de uma 
janela para o céu claro. Indivíduos que praticam assim, sem confundir o caminho, com fé 
firme, que são capazes de manter seu samayas e que estão livres de duplicidade e mentiras, 
serão transferidos para a minha Linhagem da Visão Iluminada, que inclui as duas primeiras 
linhagens de transmissão7, e experiências e realizações extraordinárias surgirão em seus 
fluxos mentais. É minha promessa de que eles ficarão livres dos obstáculos e perigos das 
armadilhas e desvios e serão liberados como um corpo de arco-íris, um kāya de luz, em uma 
única vida. 

"(3)8 Ó Bodisatva Vajra da Lucidez Pristina, ouça bem! Pelo poder da prática com entusiasmo 
incansável e aguçado, com base nestes pontos, um sinal inicial de que suas faculdades estão 
se estabilizando é que, por maior o tempo que sustente seu olhar, você permanecerá estável, 
e as aparências da clara luz permanecerão tranquilas sem oscilações. Além disso, seu corpo 
será capaz de permanecer quieto. Ao se familiarizar cada vez mais com isto, [593] as 
extraordinárias experiências e realizações das quatro visões surgirão em seu fluxo mental, e 
você definitivamente alcançará os estágios e caminhos dos quatro tipos de vidyādhara9. 

 
7  As duas linhagens de transmissão referem-se às Linhagens Oral e Simbólica. 

8 Embora este título não seja encontrado no texto, parece que a discussão sobre a realização subsequente 
resultante das práticas explicadas anteriormente começa aqui. 

9 Os tantras Nyingma descrevem quatro níveis de vidyādhara. Em ordem crescente de realização, são eles o 
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"A primeira é a visão da percepção direta da realidade última: os sinais de que o poder da 
iniciação do vaso impactou seu fluxo mental são de que seu corpo se sentirá cansado e 
exausto, e assim você não desejará se mover; quanto à sua voz, você não desejará falar, e 
assim permanecerá como um mudo; e quanto à sua mente, o fluxo de pensamentos dispersos 
de forma fragmentada cessa, e você poderá se concentrar como quiser. Estes surgem como 
os sinais internos do corpo, da fala e da mente. É chamada de visão da percepção direta da 
realidade última porque, ao contrário das meditações obscuras sobre uma realidade oculta, 
como no atravessar, aqui a realidade definitiva da clara luz aparece diretamente às suas 
faculdades sensoriais. Neste momento, as visões da clara luz permanecem naturalmente 
como uma matriz vasta e majestosamente densa, e elas surgem consistentemente. 

"Segundo, em relação à visão do progresso na experiência meditativa, os sinais de que a potência 
da iniciação secreta impactou seus canais e energias vitais são de que, a princípio, várias doenças 
incômodas, tais como as relacionadas aos ventos e aos humores da fleuma, podem surgir 
internamente, do coração até a garganta. Ao reconhecê-las como experiências meditativas e 
praticar, elas por fim permearão todos os canais de seu corpo [594] e, algumas vezes, você 
desmaiará. Ocasionalmente surgirá uma dor extremamente forte e insuportável, e você terá 
experiências indeterminadas, como a sensação de que cada um de seus canais está sendo perfurado 
e esticado. Fisicamente, você poderá agir de forma sedutora ou desavergonhada, como se estivesse 
intoxicado, e poderá se comportar de várias maneiras como um bêbado, incapaz de ficar quieto. 
Verbalmente, como o balbuciar de um tolo, as palavras fluirão espontaneamente, e pode ser que 
você cante várias canções e melodias e assim por diante. Mentalmente, sua atenção vagueará sem 
rumo, como se sua mente estivesse loucamente agitada. Estes são os três sinais internos do corpo, 
da fala e da mente10. 

"Todas as aparências surgem ininterruptamente com a natureza de luzes e bindus, e elas se 
apresentam às suas faculdades sensoriais. Vários tipos de percepção extrassensorial se 
manifestarão, assim como visões de deuses e demônios. Às vezes podem surgir fé, devoção e 
renúncia insuportavelmente intensas. Às vezes, uma forte arrogância pode tomar a sua mente 
e, assim, você exaltará sua própria visão. Às vezes, todas as aparências e estados mentais se 
manifestarão como sofrimento, e sua mente será tomada pela angústia. Às vezes, surgirá um 
sentimento de alegria e bem-aventurança. Não há certeza sobre quais ou quando surgirão, 
mas não há dúvida de que todos eles são episódios de experiências meditativas. 

"Em tais momentos, [595] você pode ser enganado por ḍākinīs regionais e ḍākinīs locais que 
aparecem como deuses. As ḍākinīs regionais, que são ḍākinīs de locais e áreas sagradas, 
assumem enganosamente o nome e o comportamento das ḍākinīs que são mātṛkās do espaço 
absoluto da consciência primordial, e depois passam a fazer profecias. Se você tomar essas 
profecias como verdadeiras, apegando-se a elas, e praticar de acordo com elas, ficará sob o 
domínio de tais ḍākinīs, e não há dúvida de que será infindavelmente deludido nos reinos do 
saṃsāra. As ḍākinīs locais são ḍākinīs mundanas que entram no coração das mulheres de uma 
área e enganam as outras pessoas por vários meios. Se cair sob sua influência, você será 
lançado de volta ao saṃsāra sem fim. 

"Em tais momentos, ao reconhecer verdadeiramente saṃsāra e nirvāṇa como sendo nada 
mais que suas próprias aparências, irreais como ilusões e sonhos, você descansa em um 

 
vidyādhara amadurecido, o vidyādhara com domínio sobre a vida, o vidyādhara mahāmudrā, e o vidyādhara 
espontaneamente manifesto. 
10  Este parágrafo é equivalente aos fólios 437-38 de “Essence of Clear Meaning” (Essência do Significado 
Claro). 
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estado livre de reificação e apego. Como resultado, as ḍākinīs ficam sob o seu poder, e você 
espontaneamente alcança o siddhi supremo secreto sem buscá-lo. 

"Nesses momentos, você também pode ser enganado por māras obstrutores. Experiências e 
realizações meditativas instáveis podem surgir de repente, você pode pensar [596] que 
conhece as mentes dos outros, pode ter a sensação de que é capaz de  emanar vários corpos 
e cores, e de que pode lançar duas sombras e refletir duas imagens em um espelho. Estes são 
sinais seguros de que corre o risco de cair sob o domínio dos māras. Quando isso acontecer, 
ofereça fumaça de incenso, banhe-se com a água de pílulas de ambrosia grandes e pequenas, 
esfregue a argila de uma estátua velha em seus membros e recite mantras para dissipar os 
obstáculos. Fazendo isso, eles serão dissipados. 

"Você pode ser enganado e desviado por seres que aparecem como deuses, quando forças 
obstrutoras assumem enganosamente a forma de sua deidade pessoal, mostrando 
orgulhosamente suas faces e concedendo profecias. Estas são, definitivamente, as enganações 
de māras. Portanto, se isto acontecer, saiba que tudo no saṃsāra e nirvāṇa não é nada além de 
suas próprias aparências, e todas as deidades e budas que são estabelecidos em termos de 
formas e sinais são simplesmente delusórios. Permaneça livre de apego. Meditando sobre a 
forma irada de sua deidade pessoal e recitando um mantra irado, você certamente irá superá-
los11. 

"Em geral, esta fase de progresso na experiência meditativa é um momento em que todas as 
visões grosseiras, assim como todos os seus canais e energias vitais, entrarão naquilo que é 
sutil, o espaço absoluto da grande clara luz da realidade última. Portanto, saiba que tipos 
imprevisíveis de doenças e dores surgirão. Você pode sentir desconforto ao encontrar outras 
pessoas [597], como se elas o estivessem contaminando, causando dor como se você fosse 
um peixe se contorcendo na areia quente. Sem se fixar a essas experiências como sendo 
demoníacas ou prejudiciais, é importante que você as reconheça decisivamente como sendo 
experiências meditativas. 

"Terceiro, a visão de alcançar a lucidez consumada é a seguinte: devido à potência da iniciação 
da sabedoria impactar sua mente e seus bindus, você ganha domínio sobre sua mente-energia, 
e alcança os oito siddhis. À medida que seu corpo amadurece na clara luz, você pode se mover 
livremente através de todos os objetos sólidos, como montanhas e rochas. À medida que sua voz 
amadurece e é purificada como exibições da fala vajra, tudo o que você diz soa agradável aos 
ouvidos dos outros e beneficia seus fluxos mentais. Sem depender de causas e condições, todas 
as palavras do Darma de tantras, transmissões orais e instruções essenciais autênticos fluem 
naturalmente. Sua mente é liberada como a lucidez prístina. A lucidez prístina desperta em si 
mesma, e por penetrar o olho da consciência e da sabedoria primordiais, você vê todos os 
fenômenos aparentes de saṃsāra e nirvāṇa com percepção extrassensorial desobstruída, 
claramente, como reflexos brilhantes de planetas e estrelas no grande oceano, e esta percepção 
está além da fixação a esses fenômenos ou da reificação. 

"Nesse momento, você obtém domínio sobre a lucidez prístina. Portanto, 
independentemente do que possa estar acontecendo ao seu redor, você não é arrastado por 
situações que o desviam do curso [598], pois tem a capacidade de deixá-las para trás. Tendo 
conquistado o domínio sobre as aparências, se você transformar até mesmo o mundo 
fenomênico em um tesouro, ele então se tornará esse tesouro. Tendo conquistado o domínio 

 
11 Estes cinco parágrafos são equivalentes aos fólios 450-52 de “Essence of Clear Meaning” (Essência do 
Significado Claro). 
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sobre o nascimento, ao focar sua consciência em três mil seres sencientes, três mil 
nirmāṇakāyas surgem para atender às necessidades dos seres sencientes. 

“Tendo obtido o domínio sobre a liberação, ao simplesmente dirigir sua consciência para 
aqueles que cometeram os grandes males dos cinco atos de retribuição imediata12, você pode 
liberá-los. Tendo adquirido domínio sobre os elementos externos, você pode transformá-los 
da forma que desejar. Tendo conquistado o domínio sobre os elementos internos, seu corpo 
torna-se claro e livre de rugas, como um reflexo em um espelho. Seus cabelos brancos 
escurecem e novos dentes crescem. Aparecem em seu corpo os mudrās das cinco famílias 
búdicas e sílabas radiantes. Seus cabelos e unhas deixam de crescer. Como um sinal de estar 
livre de todos os parasitas externos e internos, piolhos e lêndeas desaparecem de seu corpo. 
Seu corpo se torna leve como algodão e sua respiração se torna imperceptível. Estes são sinais 
definitivos de que você chegou à culminância do caminho autêntico13. 

"A grandiosa expansão das visões da clara luz é assim: as visões no espaço da consciência 
aparecem como esferas, pontas de lanças, tendas de pêlos pretos de iaques, padrões 

quadriculados, treliças e pingentes, rodas, lótus e castelos com vários andares, como um 
palácio celestial. [599] No início, as porções superiores dos kāyas das cinco famílias de jinas 
aparecem dentro de agregados quíntuplos de bindus dentro de sua expansão. Nesse ínterim, 

surgem os kāyas completos das deidades sem consortes; e ao final, surgem as deidades e suas 
consortes em união14. 

“Quando a consciência atinge seu estado consumado, as cinco famílias búdicas aparecem com 
suas respectivas cores, em conjuntos de cinco, dentro da expansão de agregados quíntuplos 
de bindus, todos contidos dentro de um grande bindu. A radiância da lucidez prístina é 
majestosa e estável, aparecendo sob a forma de treliças e pingentes. Nesse momento, todas 
as aparências amadurecem como exibições no espaço da lucidez—os bindus e kāyas das 
deidades—e a aparência dos cinco elementos se dissolve no espaço da lucidez. Agora as 
aparências do mundo dos fenômentos são ilimitadamente puras. 

“Quanto às visões serem três, elas aumentam, ou progridem, a partir do estágio da percepção 
direta da realidade última em diante, como a lua nova crescendo até se tornar cheia. A lua 
cheia simboliza a fase da lucidez consumada. Tomando a lua como uma analogia, ela em si 
não aumenta; em vez disso, diz-se que aumenta porque se torna mais visível no espaço. Da 
mesma forma, as visões da clara luz em si não aumentam; em vez disso, [600] devido a sua 
familiarização com todas as qualidades sublimes do sambhogakāya, três nomes são dados às 
fases de percepção delas. 

"Quando indivíduos que praticam dessa maneira, sem cair sob a influência de condições 
auxiliares e obstáculos, caem sob o domínio da morte, ainda que haja uma descontinuidade, 
se tiverem atingido a fase da percepção direta da realidade última, encontrarão o alívio [da 
liberação] como nirmāṇakāyas. Na fase de progresso na experiência meditativa, alcançarão a 

 
12 (Tib. mtshams med pa lnga, sâns. pañcānantarya). Ações que resultam em tamanha força cármica negativa 
que, ao morrer, o agente renasce imediatamente nos infernos, sem passar pelo período intermediário: 
matricídio, patricídio, matar um arhat, criar uma cisão na Saṅgha, e derramar maldosamente o sangue de um 
tathāgata. 
13 Estes dois parágrafos são equivalentes aos fólios 439-42 de “Essence of Clear Meaning” (Essência do Significado 
Claro). 
14 Estas três sentenças são equivalentes ao fólio 438 de “Essence of Clear Meaning” (Essência do Significado 
Claro). 
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liberação como sambhogakāyas durante a fase de transição da realidade última. Tendo 
atingido a consciência consumada, eles serão naturalmente liberados sem nenhum período 
intermediário. 

"A quarta é a visão da extinção na realidade última: antes da extinção do espaço da lucidez e 
dos bindus que apareciam dessa forma, na expansão do espaço da lucidez, que aparece como 
azul índigo, dentro de um bindu índigo do tamanho de um escudo de couro de rinoceronte, 
surge um conjunto de cinco [deidades de cor] índigo com Akṣobhya no centro. Nos espaços 
entre eles surgem cordões vajra azul-escuros, como guirlandas de berilo azul amarradas em 
um cordão. Dos corações dessas deidades surgem feixes de raios de luz índigo, que atingem 
seu coração, sobre o qual aparecem bindus índigo empilhados como tigelas de lápis lazúli 
emborcadas. 

"Quando essa fase se completa, na expansão do espaço da lucidez, que é radiante, branca e 
clara, dentro de um bindu branco do tamanho de um escudo de couro de rinoceronte, surge 
um conjunto de cinco [deidades de cor] branca com Vairocana no centro, junto com seu 
séquito. [601] Nos espaços entre eles surgem cordões vajra como grinaldas de cristal 
entrelaçadas. Dos corações dessas deidades emergem feixes de luz, brancas como a lua, que 
atingem seu coração, sobre o qual aparecem os ornamentos de bindus empilhados como 
tigelas de concha emborcadas. 

"Depois que essa fase se completa, na expansão do espaço da lucidez que aparece com a cor 
amarela, dentro de um bindu amarelo do tamanho da borda da alça de um escudo surge um 
conjunto de cinco [deidades amarelas] com Ratnasaṃbhava no centro, juntamente com seu 
séquito. Nos espaços entre eles surgem cordões vajra como guirlandas douradas, grandes e 
luminosas. Dos corações dessas deidades emergem feixes de raios de luz amarelos, que 
atingem seu coração, sobre o qual surgem bindus empilhados como tigelas douradas 
emborcadas. 

"Depois disso, na expansão de um espaço de lucidez vermelho, dentro de um bindu vermelho 
do tamanho de um escudo de couro de rinoceronte, surge um conjunto de cinco [deidades 
vermelhas], incluindo Amitābha com sua consorte em meio ao seu séquito.  Nos espaços entre 
eles surgem cordões vajra como antes, circundando e entrelaçando-se uns aos outros. Dos 
corações dessas deidades emergem feixes de luz vermelha, atingindo seu coração, sobre o 
qual surgem os ornamentos de bindus empilhados [602] como tigelas de coral emborcadas. 

"Depois desse processo ter sido completado, na expansão do espaço de lucidez que surge com 
a cor verde, dentro de um bindu verde do tamanho de um escudo de couro de rinoceronte, 
aparecem Amoghasiddhi e sua consorte, juntamente com seu séquito de quatro pares de 
bodisatvas masculinos e femininos. Nos espaços entre eles surgem cordões vajra como colares 
de turquesa, circundando e entrelaçando-se uns aos outros. Dos corações dessas deidades 
emergem feixes de luz verde, que atingem seu coração, sobre o qual surgem bindus 
empilhados como tigelas turquesa emborcadas. 

"Logo após o aparecimento dessas luzes, você recebe a iniciação dos grandiosos raios de luz, 
e assim, com exceção de seu corpo, que assume a forma de nada mais do que fios [de luz] 
espalhados em uma expansão de luz, tudo o mais se dissipa e desaparece na clara luz. Então 
todas as aparências dos mundos físicos externos e seus habitantes sencientes internos se 
dissolvem na clara luz, sem deixar nenhum vestígio de aparências impuras. Quando todas as 
maṇḍalas de Herukas arranjadas no palácio de ossos aparecem no espaço acima, seu próprio 
corpo também desaparece em luz, como sal dissolvendo-se em água. Assim, em um instante, 
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sua consciência se move como uma mera estrela cadente. Este é o momento exato que marca 
o fim de tais aparências e estados mentais. 

"Então, passo a passo, a extinção se dá da seguinte forma: todas as visões da clara luz como 
kāyas e bindus [603] desaparecem gradualmente, como nuvens espessas que desaparecem 
no céu, e assim todas as aparências puras e impuras se extinguem. Os obscurecimentos do 
substrato se dissolvem no espaço absoluto, e a ignorância é dissipada na base da existência. 
A fixação ao ‘eu’ das atividades mentais aflitivas é pacificada exatamente onde se encontra, e 
você é liberado das amarras da fixação dualista. A consciência que apreende os objetos é 
liberada na natureza essencial, e assim os objetos apreendidos pela cognição são extintos. 

"As conceituações relacionadas às oito configurações15 transformam-se em consciência 
primordial, e os conceitos da mente e dos fatores mentais se extinguem. Com a extinção da 
mente e dos pensamentos que são a base dos surgimentos, estes desaparecem exatamente 
onde se encontram. Com a extinção da consciência que apreende objetos, os objetos 
apreendidos se extinguem. A rede de fixação ao eu é liberada, e assim todos os agregados 
contaminados se extinguem. 

“Nesse momento, seu corpo se torna como um cadáver destituído de mente em um terreno 
de cremação, e mesmo se estivesse cercado por mil assassinos, você não teria medo algum. 
Sua fala se torna como um eco, reverberando todos os outros sons. Como uma névoa que se 
dissipa no céu, sua mente atinge o nirvāṇa no espaço absoluto da lucidez prístina, o protetor 
primordial, e desta forma ela nunca mais poderá se deludir. Neste momento, você consuma 
o estado do protetor primordial—sua própria lucidez prístina. Como isto não depende de 
condições objetivas, você adquire a confiança de que mesmo que tivesse visões de três mil 
budas [604], não sentiria a menor fé em tais visões. Como sua própria lucidez prístina se 
expandiu uniformemente no espaço absoluto do dharmakāya, desprovido de sinais, você 
adquire a confiança de que mesmo que estivesse cercado por cem mil māras e assassinos, não 
sentiria medo algum. Ao adquirir profunda autoconfiança em sua própria natureza essencial, 
você se depara com a realidade de que o nirvāṇa não existe substancialmente, e assim adquire 
a confiança de não ter esperança no amadurecimento de causa e efeito. Por ter esta confiança 
em sua própria natureza essencial, você é naturalmente liberado na esfera em que nunca mais 
poderá ser deludido. Assim, você adquire a confiança do destemor em relação ao saṃsāra e 
aos estados miseráveis da existência16. 

"Por fim, as amarras de obscurecimentos cognitivos sutis são estirpadas de seu coração, e seu 
corpo límpido, como o espaço se dissolvendo no espaço, se estende ilimitadamente no espaço 
absoluto dos fenômenos, livre de elaboração conceitual, como o kāya vaso jovem 
primordialmente puro. Este é o dharmakāya originalmente puro tornado manifesto, e 
portanto é a autêntica iluminação perfeita. 

"Para algumas pessoas, seus corpos ficam envoltos em luz e desaparecem na natureza da luz. 

 
15 Ver nota 147 em “Essência Vajra”. Os oito grupos de conceituações (tib. tshogs brgyad kyi rtog pa) são (1) 
conceituações de sinais, envolvendo a apreensão de objetos, (2) conceituações para as quais os sinais dos seis 
tipos de consciência aparecem, (3) conceituações que variam de acordo com os sinais de prazer, dor, etc., (4) 
conceituações para as quais aparecem sinais surgindo de mudanças entre os seis tipos de consciência, (5) 
conceituações que são reveladas por outros envolvendo a avaliação do que se ouviu sobre virtude e não-virtude, 
(6) conceituações autênticas sobre impermanência e assim por diante, (7) conceituações envolvendo fixação a 
visões falsas, e (8) conceituações inautênticas relativas à visão do eu e assim por diante. 
16 Estes nove parágrafos são equivalentes aos fólios 441-445 de “Essence of Clear Meaning” (Essência do 
Significado Claro). 



A Visão Iluminada de Samantabhadra – Düdjom Lingpa                                                                                              

Retiro com o Lama Alan Wallace  – out. 2022                                                                                                                     28 / 29                                                         

 

Outros são envolvidos por um feixe de luz envolta por nuvens de arco-íris que recobrem o céu, 
e desaparecem em arco-íris. Nestes dois casos, você se ilumina sem a separação de corpo e 
mente, seja como uma grande luz ou como um grande corpo de arco-íris. No entanto, outras 
pessoas, após a separação de seus corpos e mentes, dissolvem-se na natureza do arco-íris e 
da luz [605] sem deixar para trás nenhum vestígio de seus agregados. Para alguns, seus corpos 
materiais diminuem gradualmente de tamanho por até sete dias, até que finalmente restam 
apenas seus cabelos e unhas. Estes dois casos constituem o pequeno corpo de arco-íris e a 
dissolução em partículas diminutas, respectivamente. 

"Estes tipos são diferenciados em termos de como as pessoas são liberadas pelo 
funcionamento de suas faculdades. O primeiro caso implica em despertar como o dharmakāya 
sem depender de completar o tempo de vida. Os dois casos intermediários implicam na 
liberação ao final da vida, com dois modos de liberação para as pessoas com faculdades 
intermediárias. Os dois últimos implicam em dois modos de liberação para aqueles com 
faculdades inferiores. Algumas pessoas desejam o corpo de arco-íris sem testamento final, e 
ademais, são elas que são liberadas como descrito anteriormente. Aqueles que desejam um 
corpo de arco-íris sem sofrer com doenças são liberados dos dois modos intermediários, e 
aqueles que desejam um corpo de arco-íris com a transferência da consciência são liberados 
dos dois modos finais. 

"Portanto, há a (1) liberação natural, o dharmakāya de adentrar o ventre, (2) a união, o 
dharmakāya da não-dualidade, e (3) a transferência, o dharmakāya da consciência primordial. 
Seja qual for a forma pela qual seja liberado, o inabalável dharmakāya se manifesta 
ilimitadamente como exibições dos kāyas e facetas da consciência primordial17. Por meio dos 
rūpakāyas manifestando-se em variadas formas para treinar cada um dos indivíduos, [606] 
você atende às necessidades dos seres sencientes até que o oceano da existência senciente 
tenha sido esvaziado, como uma lua e seus reflexos na água. 

"Eu confio este ensinamento, que sintetiza a sublime quintessência da força vital de todos os 
jinas dos três tempos, à gloriosa protetora do Mantrayāna, Ekajaṭī, ao Yakṣa Karttṛkā e ao 
Māra Planetário da Navalha Venenosa, juntamente com seus séquitos. Cuidem dele! Eu o 
confio a vocês! Concedam-no aos discípulos da essência profunda do coração. Façam o que 
for necessário para evitar todas as condições desfavoráveis que poderiam obstruir o 
incremento constante de todas as qualidades sublimes das terras e caminhos. Não deixem 
que ele chegue às mãos daqueles com samayas degenerados, daqueles que rejeitam os 
ensinamentos do Buda, eruditos arrogantes ou àqueles que falsamente repudiam ou adornam 
os ensinamentos. 

"Samaya": isto está selado com os selos do corpo, da fala e da mente iluminados, e deve ser 
obedecido. Vejam, eu sou Samantabhadra, o Senhor Onipresente e Soberano inabalável. Aqui 
está o caminho para purificar a delusão dentro da base." 

Tendo pronunciado estas palavras, ele se transformou em um bindu de luz azul-escura, onde 
todo o séquito apareceu por um instante em uma expansão de luz e depois, gradualmente, se 
dissolveu em luz, como sal dissolvendo-se em água. Esta luz se dissolveu na talidade, e o 
espaço de consciência se expandiu sem limites na grande bem-aventurança [607] do céu 
secreto de Samantabhadrī. Esta vasta expansão da Grande Perfeição da clara luz surgiu como 
a exibição ilusória da consciência primordial por meio do iogue do espaço, o Vidyādhara 

 
17 Estes nove parágrafos são equivalentes aos fólios 447-449 de “Essence of Clear Meaning” (Essência do 
Significado Claro). 



A Visão Iluminada de Samantabhadra – Düdjom Lingpa                                                                                              

Retiro com o Lama Alan Wallace  – out. 2022                                                                                                                     29 / 29                                                         

 

Düdjom Dorjé Trolö Tsal. Quando o tempo havia amadurecido para os discípulos, isto foi 
escrito e editado para benefício dos alunos afortunados por meu aluno Dampa Tsechu. 

Possa haver virtude! 
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