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Que todas as doenças sejam curadas,
Que todos os seres vivos desfrutem de paz interna,
Que a paz reine nos seis reinos da existência cíclica,
Agora e sempre,
Pela atenção de todos os seres humanos,
Com as bênçãos de todos os seres sagrados,
Com as bênçãos de Guru Buddha Shakyamuni.
Lama Gangchen

Lama Gangchen

O nome Parnashawari em sânscrito, ou Loma Kiôma em
tibetano, quer dizer “A ermitã da montanha que elimina a
ignorância e protege das doenças”
, em particular, das doenças
de natureza contagiosa. Ela é a vigésima das 21 Taras.
Na prece Homenagem às Vinte e uma Taras, o verso que se refere
a Parnashawari diz:
Homenagem à Tara Dourada, a ermitã da montanha, que segura
um vaso de remédio capaz de eliminar a ignorância e curar
doenças.

Tchág-Tsel Nhíma Dáwa Guiên-Pe
Tchên-Nhi Pô-Le Ö-Rab Sélma
HARA Nhí-Djö Tuttara Yi
Shín-Tu Dhrág-Po Rím-Ne Sélma
Prostro-me em homenagem a Tara, cujos olhos - o Sol e a Lua resplandecem como pura luz brilhante.
Pronunciando HARA duas vezes e TUTTARA,
você dissipa pragas e doenças extremamente temíveis.
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Parnashawari é a manifestação de Tara, pertence à classe
Krya1 do Tantra. Ela é especialista na prevenção e na cura das
doenças infecciosas graças ao seu conhecimento do poder de
cura natural das ervas medicinais. Ela usa uma saia de folhas da
floresta e, em uma de suas mãos, segura o galho de uma planta
medicinal. Ela é, ao mesmo tempo, pacífica e irada.
Historicamente ela é lembrada como uma iogue hindu, que
viveu meditando sozinha em uma floresta tropical da Índia
Antiga. Optar por viver sozinha na floresta, vestindo-se apenas
com folhas e comendo só frutos, concentrando-se no estudo
dos elementos e atingindo o mais alto nível de concentração
meditativa, não foi uma escolha fácil. Parnashawari foi capaz
de fazer tudo isso porque tinha um grande coração, e todos nós
deveríamos tentar aprender alguma coisa com o exemplo que
ela nos deu.
Parnashawari é mencionada tanto nos sutras como nos tantras
e pode ser encontrada nas quatro classes do Tantra (Tantra
da Ação, Tantra do Desempenho, Tantra da Yoga e Alto Yoga
Tantra). No sistema das cinco famílias de Buddha, ela pertence
à família Karma, ou da Ação, de Amoghasiddhi, enfatizando a
ação veloz das atividades iluminadas dos Buddhas.

1

Tantra da Ação
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Preces preliminares

Refúgio
NAMO GURUBYE
NAMO BUDDHAYA
NAMO DHARMAYA
NAMO SANGHAYA(3x)
NAMO TRIRATNAYA

Refúgio e Bodhichitta
Sáng-Guie Tchö-Dhang Tsôg-Kyi Tchog-Nam-La
Djáng-Tchub Bhár-Dhu Dág-Ni Kíab-Su-Tchi
Dág-Gui Djín-Sok Guíy-Pe Sö-Nam-Kyi
Drôla Phên-Tchir Sáng-Guie Drú-Par-Shog (3x)
Em Buddha, Dharma e Sangha tomo refúgio até a iluminação.
Com a prática da generosidade e das outras perfeições,
possa eu atingir o estado de Buddha para o benefício de todos
os seres sencientes.
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As sete meditações ilimitadas
Sêmtchen Thámtche Dêwa Dhang Dêwe Guiú-Dhang
Dênpar Guiúr-Tchig
Sêmtchen Thámtche Dú-Ngal Dhang Dú-Ngal Guíy-Guiu
Dhang Dhrêlwar Guiúr-Tchig
Sêmtchen Thámtche Dú-Ngal Mêpe Dêwa Dhang
Min-Drêlwar Guiúr-Tchig
Sêmtchen Thámtche Nhiering Tchág-Dhang Nhi-Dhang
Dhrêlwe Táng-Nhiom La Nêpar Guiúr Tchig
Sêmtchen Thámtche Lüsem Kyi Dú-Ngal Lêso Shing
Drêl-Yün Lüsem Dêwa Dhang Dênpar Guiúr Tchig
Sêmtchen Thámtche Ngalso Thôb-Tching Tchí-Nang NöTchü Kôryug Dháng-Shing Tsáng-Mar Nê-Guiúr Tchig
Sêmtchen Thámtche Dhang Dzámbhuling Guí-Kiedro
Tádhag Tchí-Nang-Gui Shíde Dhang Dhü-Kün Dênpar
Guiúr Tchig
Amor ilimitado
Possam todos os seres ter a felicidade e sua causa.
Compaixão ilimitada
Possam todos os seres ser livres do sofrimento e de sua causa.
Alegria ilimitada
Possam todos os seres nunca se separar da grande felicidade
que está além de todo o sofrimento.
Equanimidade ilimitada
Possam todos os seres sempre viver em equanimidade, livres
da atração por uns e da aversão por outros.
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Saúde física e mental ilimitada
Possam todos os seres se recuperar das doenças causadas pela
poluição física e mental e gozar de saúde relativa e absoluta
agora e sempre.
Regeneração ecológica ilimitada
Possam todos os seres relaxar em um meio ambiente interno e
externo puro e saudável agora e sempre.
Paz ilimitada
Possam todos os seres desfrutar de paz interna e paz no mundo
agora e sempre.

Purificação do lugar e transformação das oferendas
Thámtche Dú-Ni Sá-Shi Dhag
Sêgma Lág-Sog Mêpa Dhang
Lágtil Tár-Nhiam Benduriê
Ráng-Shin Djámpor Nê-Guiur Tchig
Hlá-Dhang Mí-Yi Tchö-Pe Dze
Ngö-Su Shám-Dhang Yi-Kyi Trül
Kün-Zang Tchö-Trin Lá-Na Me
Nám-Ke Khám-Kün Khíab-Guiur Tchig
Possa a terra se tornar pura, sem asperezas ou espinhos, tal
qual a palma da mão de uma criança e lisa em sua natureza
como o lápis-lazúli.
Que as oferendas de deuses e humanos, aquelas de fato
preparadas e aquelas mentalmente visualizadas, assim como
uma grande quantidade de oferendas supremas do Bodhisattva
Samanthabadra, permeiem toda a extensão do espaço ilimitado.
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Mantra de oferendas
OM NAMO BHAGAWATE BENZA SARWA PRAMAR DANE
TATHAGATAYA ARHATE SAMYAK SAM BUDDHAYA
TAYATHA OM BENZE BENZE MAHA BENZE MAHA TEDZA
BENZE MAHA VIDDHIA BENZE MAHA BODHITCHITTA
BENZE MAHABODHI MANDOPA SAMKRAMANA BENZE
SARWA KARMA AWARANA BISHO DHANA BENZE SOHA

A expressão do poder da verdade
Kön-Tchok Súm-Guiy Dênpa Dhang
Sáng-Guie Dháng Djang-Tchub Sempa
Thámtche Kyí-Djin Guíy-Lab Dhang
Tsôg-Nhi Yông-Su Dzôg-Pe Ngá-Thang
Tchênpo Dhang Tchö-Kyi Ying Námpar
Dhág-Tching Sám-Guiy Mí-Kiab-Pe Tôb-Kyi
Dhêshin Nhí-Dhu Guiúr Tchig
Pelo poder da verdade das Três Joias e das bênçãos de todos os
Buddhas e Bodhisattvas, pela grande força gerada pelas duas
acumulações e pelo poder puro e inconcebível de Dharmadhatu,
que essas oferendas visualizadas se tornem reais.
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Invocação de Guru Buddha
Málü Sêmtchen Kün-Guiy Gönguiur Tching
Düde Púng-Tche Míze Djôm-Dze La
Ngö-Nam Malü Íang-Dhag Kíen-Guiur Pe
Tchôm-Den Kôr-Tche Nêdir Shêk-Su Söl
Protetor de todos os seres sem exceção, dominador constante
da tribo e forças de Mara, divindade, perfeito conhecedor de
todas as coisas, Bhagawan e assistentes, por favor, venham a
este lugar.

Invocação de Guru Buddha Parnashawari
Da sílaba dourada PAM no meu chacra do coração, sobre uma
flor de lótus e um disco de lua, emanam raios de luz convidando
Parnashavari, adornada por Guru Akshobya e rodeada de
Buddhas e Bodhisattvas.

Málü Sêmtchen Kün-Gui Gônguiur Tching
Düde Púng-Tche Mídse Djôm-Dze La
Ngö-Nam Malü Íang-Dag Kíen-Guiur Pe
Tchôm-Den Kôr-Tche Nêdir Shêk-Su Söl
Protetora de todos os seres sem exceção, dominadora
interminável dos seres e energias demoníacas, divindade,
perfeita sabedora de todas as coisas, Parnashavari e atendentes,
por favor, venham aqui.
OM VAJRA SAMADZA
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Prece dos Sete Ramos
Gô-Sum Gü-Pe Gô-Ne Tchák-Tsel Lo
Ngö-Sham Yí-Trül Tchö-Pa Má-Lü Bhül
Thôg-Me Nê-Sag Díg-Tung Thám-Tche Shag
Kiê-Pa Guê-Wa Nám-La Djê-Yi Rang
Kôr-Wa Má-Tong Bhár-Dhu Lê-Shuk Ne
Drô-La Tchö-Kyi Kôr-Lo Kôr-Wa Dhang
Dá-Shen Guê-Nam Djáng-Tchub Tchên-Por Ngo
Com corpo, fala e mente prostro-me com devoção.
Ofereço todas as oferendas, reais e visualizadas.
Confesso todas as negatividades acumuladas desde
um tempo sem início.
Alegro-me pelas virtudes dos seres sagrados e comuns.
Por favor, permaneça até o samsara ficar vazio.
Por favor, gire a roda do Dharma para os seres migrantes.
Dedico as minhas virtudes e as dos outros à grande iluminação.

Oferenda do mandala
Sá-Shi Pö-Kyi Djúg-Shing Mê-Tok Tram
Rí-Rap Líng-Shi Nhí-De Guiên-Pa Di
Sáng-Guie Shíng-Dhu Mík-Te Ül-War Gui
Drô-Kün Nám-Dhak Shíng-La Tchö-Par Shog
Esta terra ungida com perfumes e coberta de flores, adornada
com o Monte Meru, os quatro continentes, o Sol e a Lua, ofereço
a vocês como o Campo dos Buddhas, para que todos os seres
possam desfrutar desta Terra Pura.
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YÍDAM GÚRU RÁTNA MÁNDALA KAM NIRYATAYÁMI
Envio este precioso mandala a vocês, preciosos Gurus.

Prece a Guru Buddha Shakyamuni
Lama Guíalwa Shákya Thúb-Pa-La Tchág-Tsel-Lo
Tchö-Dho Kíap-Su Tchí-O Djín-Guiy Láp-Tu-Söl
Vitorioso Buddha Lama Shakyamuni, a você me prostro,
faço oferendas e em você tomo refúgio.
Por favor, conceda-me suas bênçãos.

OM MUNI MUNI MAHA MUNI SHAKYA MUNIYE SOHA (3x)

Oração e mantra para pedir a bênção
da linhagem de Guru Trijang Dorje Chang
Lô-Zang Guíal-Wa Kün-Guiy Yêshe Ni
Tchig-Dü Dhrí-Me Guiálten Dzín-Pe Tso
Ráb-Djam Kyíl-Kor Guiátso Tro-Du Gön
Thrín-Tchen Láme Sháb-La Söl-Wa Deb
Gentil Lama, principal detentor do vitorioso e imaculado
Dharma, Senhor que emana e reabsorve um oceano de infinitos
mandalas, aos seus pés eu peço:

OM AH GURU VAJRADHARA SUMATI DJNHIA-NA
SHASSANA DHARA SAMUDRA SHRI BHADRA SARWA
SIDDHI HUM HUM (3x)
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Por favor, abençoe-me para que eu realize os siddhis mundanos
e extraordinários do Precioso Guru do Trono do Norte e Detentor
do Vajra, a Venerável Mente de Bondade da Sabedoria Exaltada,
Guia do Oceano dos Ensinamentos de Buddha.

Oração e mantra para pedir a bênção do Guru-Raiz
Lama Gangchen Lobsang Thupten Trinle Yarpel
Lô-Tchog Záng-Po Pál-Guiúr Tráshi Pa
Thúb-Tchen Tên-Pe Trín-Le Yár-Ngo Da
Phêl-Guie Drô-Lor Tsám-Pe Dzê-Pa Tchên
Pál-Den Láme Sháb-La Söl-Wa Dêb
Auspício glorioso da mente de suprema virtude, ação divina dos
ensinamentos dos Buddhas, benéfica como uma lua crescente.
Você age exatamente de acordo com a capacidade mental dos
seres migrantes para seu desenvolvimento e amadurecimento.
Aos pés deste glorioso Guru, eu peço:

OM AH GURU VAJRADHARA SUMATI MUNI SHASSANE
KARMA UTTA VARDHANIE SHRI BHADRA WAR
SAMANYA SARWA SIDDHI HUM HUM (3x)
Por favor, abençoe-me para que eu realize os siddhis mundanos
e extraordinários de Lama Vajradhara, a mente nobre da
doutrina de Buddha, que aumenta a atividade dos Nobres
Gloriosos.

15

Lama Gangchen

Pedido para se tornar da mesma natureza do Guru
Phá-Khiö Kyi Kú-Dhang Dág-Gui Lü
Phá-Khiö Kyi Súng-Dhang Dág-Gui Ngag
Phá-Khiö Kyi Thúg-Dhang Dág-Gui Yi
Dhön-Yer Me Tchíg-Tu Djín-Guiy Lob (3x)
Meu corpo limitado e seu corpo sagrado, ó meu Pai.
Minha palavra comum e sua palavra pura, ó meu Pai.
Minha mente cheia de conflitos, sofrimento e sem paz
e sua mente de completa paz, ó meu Pai.
Por meio de suas bênçãos, possam as minhas três energias se
tornar inseparáveis de suas três energias puras.

Má-Khiö Kyi Kú-Dhang Dág-Gui Lü
Má-Khiö Kyi Súng-Dhang Dág-Gui Ngag
Má-Khiö Kyi Thúg-Dhang Dág-Gui Yi
Dhön-Yer Me Tchíg-Tu Djín-Guiy Lob (3x)
Meu corpo limitado e seu corpo sagrado, ó minha Mãe.
Minha palavra comum e sua palavra pura, ó minha Mãe.
Minha mente cheia de conflitos, sofrimento e sem paz
e sua mente de completa paz, ó minha Mãe.
Por meio de suas bênçãos, possam as minhas três energias se
tornar inseparáveis de suas três energias puras.

16

Prática de Parnashawari

Pedido de bênçãos de Guru Buddha Parnashawari
OM AH GURU PARNASHAWARI SIDDHI HUNG

Purificação dos cinco elementos
EH HO SHUDDHE SHUDDHE SOHA
YAM HO SHUDDHE SHUDDHE SOHA
RAM HO SHUDDHE SHUDDHE SOHA
LAM HO SHUDDHE SHUDDHE SOHA
BAM HO SHUDDHE SHUDDHE SOHA

Purificação simultânea dos cinco elementos
EH YAM RAM LAM BAM
SHUDDHE SHUDDHE SOHA

Mantra de Vajrasattva
OM VAJRASATTVA SAMAYA MANU PALAYA VAJRASATTVA
TENOPA TISHTA DRIDHO ME BAWA SUTO KAYO ME BAWA
SUPO K AYO ME BAWA ANUR AKTO ME BAWA SARWA
SIDDHI ME PRAYTSA SARVA KARMA SUTSAME TSIT TAM
SHRIYAM KURU HUNG HA HA HA HA HO BHAGAVAN SARWA
TATHAGATA VAJRA MAME MUTSA VAJRA BAWA MAHA
SAMAYA SATTVA AH HUM PHE
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OM, corpo, palavra e mente de todos os Buddhas
de natureza pura de cristal,
por favor, cumpra seu compromisso de tomar conta de mim.
Vajrasattva, fique perto de mim,
seja minha natureza estável,
fique contente com minha natureza,
fique contente com minha natureza,
fique extremamente contente com minha natureza,
conceda-me todas as realizações, conceda-me todos os siddhis,
dê-me o poder mental e as sabedorias dos Cinco Curadores
Supremos,
Senhores, Dotados Destruidores Transcendentes,
eu também sou indestrutível como puro cristal, portanto, não
desista de mim.
Eu tenho a natureza vajra do grande ser de compromisso,
a união da grande bênção e da vacuidade!

Prática principal
Autogeração como a Suprema Curadora Parnashawari
Da vacuidade surge o Monte Meru. No pico dessa montanha
sagrada, surge a sílaba semente PAM, que manifesta um lótus
e uma letra AH. Da letra AH surge um disco de lua, sobre o qual
está a minha mente na forma da letra dourada PAM. Dessa letra
emanam raios de luz como oferendas aos Aryas. Essa luz pura
cura as doenças e sofrimentos de todos os seres vivos e, depois,
retorna para a letra PAM, e eu me transformo na Suprema
Curadora Parnashawari, de cor dourada.
Tenho uma face, dois braços e três olhos e minha face está
sorrindo com uma expressão de ira e elegância.
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Com a mão direita, seguro um vajra em posição vertical e, na
mão esquerda, seguro um laço vajra envolto nos dedos em um
gesto ameaçador. Em uma posição elegante, meio sentada, meio
de pé, meu calcanhar do pé direito está recolhido e mantido
contra a região secreta, ao passo que o joelho e as pontas dos
dedos voltadas para fora tocam o disco de lua que me sustenta.
A perna esquerda está meio estendida e a sola do pé toca o disco.
Estou adornada com joias e flores tropicais, uso uma blusa de
seda vermelha e uma saia de folhas medicinais.
Uso uma serpente branca como colar e metade do meu cabelo
está preso com um coque no alto da cabeça.
Estou desabrochando com juventude e beleza e tenho uma
expressão excitante e ligeiramente irada. Sentada sob a luz
resplandecente, tenho a testa adornada com a sílaba branca OM,
a garganta com a sílaba vermelha AH e o coração com a sílaba
azul HUM. Em meu coração, sobre um disco de sol, a sílaba
dourada PAM emana raios de luz, convidando a verdadeira deusa
Parnashawari e seu séquito para virem de sua moradia natural.
VAJRA SAMADZA DZA HUM BAM HO

Fazendo pedidos
Oh, todos os Tathagatas, por favor, concedam-me a iniciação!

Concedendo a Iniciação do Vaso
Assim como todos os Tathagatas receberam a iniciação no momento
de seu nascimento, da mesma forma nós, as Cinco Grandes Mães,
concedemos a Iniciação do Vaso com a água pura dos deuses.
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OM SARWA TATHAGATA ABHISHEKATA SAMAYA SHRIYE HUM
Meu corpo inteiro é preenchido com o néctar da iniciação,
purificando todos os obstáculos e negatividades. A água
excedente sai pelo topo da minha cabeça e se transforma no
Curador Supremo Amoghasiddhi.

Homenagens
Prostro-me a você, a sabedoria como uma ilusão, que surge do milagre
de todos os Buddhas. Quem quer que faça a prática dessa divindade
pacifica para sempre todas as doenças, demônios e obstáculos.

Recitação do mantra
Da sílaba dourada PAM, no meu coração, raios de luz emanam na
forma das cinco oferendas purificadas dos sentidos, remédios,
tormas, néctares e grande alegria como oferendas para todos
os Buddhas e Bodhisattvas das dez direções.

Primeira visualização
Curando nossos elementos
Visualizo que sou Parnashawari dourada, vestida com folhas
medicinais e rodeada pelas esferas áuricas dos elementos metal,
água, madeira, terra, fogo e espaço. O espaço é a Parnashawari
absoluta. Estou rodeada de um meio ambiente natural de
florestas e rios, montanhas e lagos, animais e estrelas e tenho
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a capacidade especial de transformar todos os venenos em
remédios. Enquanto recito o mantra, as esferas dos elementos
puros à minha volta crescem e tornam-se uma proteção
especial contra doenças causadas pela poluição, alimentos
contaminados e desequilíbrios elementais e ambientais.

Cura dos elementos espaço, vento, fogo, terra e água
EH YAM RAM LAM BAM
EH YAM RAM LAM BAM SHUDDHE SHUDDHE SOHA
EH YAM RAM LAM BAM ATI KYANA ATI KITI SOHA

Cura dos elementos terra, metal, água, madeira e fogo
SA SER TCHU SHING ME
SA SER TCHU SHING ME SHUDDHE SHUDDHE SOHA
SA SER TCHU SHING ME ATI KYANA ATI KITI SOHA

Segunda visualização
Curando a dor e o sofrimento de todos os seres vivos
Eu sou Parnashawari.
Imagino que estou cercada por todos os seres que estão sofrendo
pelas terríveis doenças físicas e mentais da era Kaliyuga. Da
sílaba PAM, no meu coração, irradiam luzes e néctares que
concedem paz, felicidade e cura física e mental.
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Caso tenha uma doença específica, pode-se visualizar que todos os
seres que sofrem dessa mesma doença estão à sua volta.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
Para curar-se de doenças graves, é de muito benefício libertar
muitas pequenas aves, peixes e outros animais mantidos em
cativeiro ou destinados ao abate.

Terceira visualização
Curando os seis reinos do samsara
No meu coração, tenho uma sílaba PAM dourada. Toda vez que
inspiro, imagino que a PAM irradia poderosas luzes e energia
que curam todos os medos e sofrimentos específicos de todos
os seres, nos seis reinos da existência, dando a eles o que quer
que necessitem para serem felizes e livres no nível relativo
(uma casa, emprego, companheiro, alimento, roupa, remédio,
amor, etc.) e no nível absoluto (iluminação).
Sinto alegria e regozijo-me que todos esses seres em sofrimento
tenham encontrado a felicidade.
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1. Cura do reino dos infernos
GURU VAJRA PARNASHAWARI KHYEN
Repita

Nesta era degenerada de Kaliyuga, precisamos suportar os
sofrimentos do reino dos infernos, que em eras anteriores
ficavam no mundo externo. Por muitos anos, criamos causas e
condições, e agora estamos sofrendo como os seres dos infernos,
de extremo calor e frio, guerras, aprisionamentos, torturas,
desastres elementais e de novas e assustadoras doenças.
Por favor, Guru Vajra Parnashawari Khyen, libere-nos de nosso
samsara pessoal, conceda-nos suas bênçãos para que possamos
beneficiar os outros.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
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2. Cura do reino dos fantasmas famintos
GURU RATNA PARNASHAWARI KHYEN
Repita

Nesta era degenerada de Kaliyuga, precisamos suportar os
sofrimentos do reino dos pretas, que em eras anteriores ficavam
no mundo externo. Por muitos anos, criamos causas e condições,
e agora estamos sofrendo tal qual os pretas, de terrível fome e
sede, bócio, distorções mentais e de grandes medos e paranoias.
Por favor, Guru Ratna Parnashawari Khyen, libere-nos de nosso
samsara pessoal, conceda-nos suas bênçãos para que possamos
beneficiar os outros.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
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3. Cura do reino dos animais
GURU TCHAKRA PARNASHAWARI KHYEN
Repita

Nesta era degenerada de Kaliyuga, precisamos suportar os
sofrimentos do reino dos animais, que em eras anteriores
ficavam no mundo externo. Por muitos anos, criamos causas
e condições, e agora sofremos como os animais, de estupidez,
medo e exploração.
Por favor, Guru Chakra Parnashawari Khyen, libere-nos de
nosso samsara pessoal, conceda-nos suas bênçãos para que
possamos beneficiar os outros.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
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4. Cura do reino dos humanos
GURU PEMA PARNASHAWARI KHYEN
Repita

Nesta era degenerada de Kaliyuga, precisamos suportar os
sofrimentos do reino dos humanos. Por muitos anos, criamos
causas e condições, e agora passamos pelo sofrimento do
nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte. Estamos
cheios de desejos, sofrimentos e insatisfações sem limites.
Confundimos impureza com pureza, sofrimento com felicidade,
e acreditamos que todas as coisas, inclusive nós mesmos, somos
permanentes e que temos uma existência intrínseca.
Por favor, Guru Pema Parnashawari Khyen, libere-nos de nosso
samsara pessoal, conceda-nos suas bênçãos para que possamos
beneficiar os outros.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
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5. Cura do reino dos deuses ciumentos
GURU KARMA PARNASHAWARI KHYEN
Repita

Nesta era degenerada de Kaliyuga, precisamos suportar os
sofrimentos do reino dos assuras – os deuses ciumentos, que
em eras anteriores ficavam no mundo externo. Por muitos anos,
criamos causas e condições, e agora sofremos como os assuras,
de constantes ciúmes, competividade, hostilidades e vontade
de guerrear.
Por favor, Guru Karma Parnashawari Khyen, libere-nos de nosso
samsara pessoal, conceda-nos suas bênçãos para que possamos
beneficiar os outros.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
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6. Cura do reino dos devas
GURU VAJRASATTVA PARNASHAWARI KHYEN
Repita

Durante esta era degenerada de Kaliyuga, precisamos suportar
os sofrimentos do reino dos devas, que em eras anteriores
ficavam no mundo externo. Por muitos anos, criamos causas
e condições, e agora sofremos como os devas torturados pela
insatisfação de tudo ter, exceto nunca ter prazer suficiente.
Tememos perder a beleza e a juventude, tornando-nos
indesejáveis e repulsivos, para então sermos rejeitados. Temos
medo de perder o conforto e o status social.
Por favor, Guru Vajrasattva Parnashawari Khyen, libere-nos
de nosso samsara pessoal, conceda-nos suas bênçãos para que
possamos beneficiar os outros.
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA
OM YE DHARMA HETU PRABHAVA
HETUN TESHAN TATHAGATO
HYAVADATA TESHAN TCHAYO NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANAHYE SOHA
OM, todos os fenômenos são dependentes de causas e condições.
Sabemos disso porque o Tathagata, o Grande Asceta que fala a
verdade, disse: "O que não depende de causas e condições não
existe." Soha.
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Quarta visualização
Recebendo energia curativa
Como resultado do meu compromisso de curar os outros, todos
os Buddhas e Bodhisattvas regozijam-se e concedem-me suas
bênçãos. Eles me auxiliam com seu amor, compaixão e energia
curativa.
Enquanto recito os mantras, estou imersa em torrentes de
bênçãos, que vêm em minha direção na forma de cinco luzes
e néctares coloridos, amor, compaixão, símbolos curativos,
Buddhas, Bodhisattvas, plantas, ervas e frutos medicinais,
cristais puros e a essência das Grandes Mães do Espaço, Vento,
Fogo, Água e Metal, bem como o Sol, a Lua e as estrelas.
Guru Parnashawari e suas transformações multicoloridas se
dissolvem em mim e absorvem-se nos meus chacras do corpo,
palavra, mente, qualidades e ações. Essas luzes e néctares
curam todas as minhas doenças, medos e problemas emocionais
e físicos. Sou totalmente purificado e desenvolvo o corpo de
Parnashawari, que é, em essência, o corpo sagrado das Grandes
Mães do Espaço, Vento, Fogo, Água, Terra, Madeira e Metal.
Dessa forma, tenho muitos tipos diferentes de companhia
espiritual, que estão comigo o tempo todo e, assim, não preciso
mais me sentir só e assustado.
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Recitação do mantra
Mantra da Essência
OM PISHATSI PARNASHAWARI HRI HA HUM PHE SOHA

Mantra da Ação
OM PISHATSI PARNASHAWARI SARWA DZAWARI
PRASHAMANAYE SOHA
Recite o máximo de vezes que puder

Mantra Curto
OM AH GURU PISHATSI SIDDHI HUM

Mantra Longo de Parnashawari
TAYATHA OM AMRITE ASHVASTANGUE
MAMARA MAMARA SHAMAVARA
SHAMA UPASHAMA TUNUPI
NUTU TUTUTU MULE SOHA
NAMA SHAVARNANNA
OM PISHATSI PARNA SHAWARI VISHATSI SOHA
OM PARNA SHAWARI HUM PHE
OM ANGURE MANGURE PARNA SHAVARI SOHA
OM PISHATSI PARNA SHAWARI SOHA
SARWA MARI PASHAMANI
SARWA DUSTANANI VANDHA MUGANA HUM PHE SOHA
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Homenagem
Prostro-me a você, a sabedoria como ilusão, que nasce do
milagre de todos os Buddhas. Quem quer que faça a prática dessa
divindade pacifica para sempre todas as doenças, demônios e
obstáculos.

Fazendo pedidos para os propósitos almejados
Por favor, aceite esta oferenda, e que eu, o iogui, e todos os
outros seres sejam livres das doenças. Que sejamos dotados de
longa vida, poder, fama e fortuna, dignidade e grande riqueza.
Conceda-nos as realizações de todas as ações de pacificação,
incremento, poder e ira.
Que os detentores do compromisso sempre nos protejam e nos
auxiliem a obter todas as realizações. Que eles pacifiquem a
morte prematura, doenças, demônios, perturbações, obstáculos,
sonhos ruins, maus sinais e presságios e más ações. Que o reino
tenha paz, boas safras e mais sementes. Que o Dharma floresça,
fazendo com que toda a bondade surja. Que todos os desejos nas
nossas mentes se realizem.

Pedido para que os seres de sabedoria partam
OM VAJRA MU
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Preces de Dedicação
OM BISHWA SHANTI HUM
Pelo poder da verdade, paz e alegria agora e sempre.

Guru Yoga breve em seis sessões
Lama Kön-Tchog Súm-La Kíab-Su Tchi
Ráng-Nhi Hlár-Sel Dôr-Dhril Zúng-Ne Tchö
Dô-Ngak Tchö-Zung Nhiê-Tchö Tá-Dhak Dom
Guê-Tchö Kün-Dü Djín-Shi Drô-Dhön Dje
Tomo refúgio no Guru e nas Três Joias. Visualizo-me como a
divindade e seguro um vajra e um sino. Mantenho todos os
Dharmas do Sutra e Tantra, abstenho-me de todas as condutas
negativas, acumulo todos os Dharmas virtuosos e, com as quatro
generosidades, beneficio os seres sencientes.
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Dedicação a Shambala
Dôrna Dí-Tsön Námkar Guê-We Tsog
Djí-Nhie Sák-Pa Dhê-Yi Nhyúr-Dhu Dak
Nôrbhu Bháng-Dzö Shambhalar Kye Ne
Láme Lám-Guiy Rímpa Tár-Tchin Shog
Pelo mérito das virtudes assim acumuladas, possa nosso
mundo se transformar em Shambala, o Tesouro das Joias, e
que todos nós completemos os estágios do caminho e do Yoga
Tantra Superior.

Dedicação a nossa longevidade
Dü-Min Tchíwe Tsênma Tôngwa Na
Dhê-Yi Mö-La Míkyö Dordje Ku
Sêl-War Tông-Ne Tchí-Dak Pá-Tchom Te
Tchíme Ríg-Dzin Nhíur-Dhu Thôb-Par Shog
Se começam a aparecer os sinais de uma morte prematura,
possa eu, com a clara visão de Mikyo Dordje, o Vajra Inabalável,
derrotar o Senhor da Morte e rapidamente obter o siddhi da
imortalidade.

Dedicação para a paz
Shíde Sêm-Tchok Rínpoche
Má-Kye Pá-Nam Kíe-Guiur Tchik
Kíepa Nhíampa Mêpa Dhang
Ghông-Ne Ghông-Dhu Pél-War Shog
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Possa a preciosa mente pacífica, feliz e saudável
Que ainda não nasceu nascer e crescer.
Possa aquela que nasceu não se degenerar
E crescer para sempre.

Dedicação para a longa vida do Guru-Raiz
Djê-Tsün Lame Kútse Rábten Tching
Námkar Trínle Tchôg-Tchur Guiê-Pa Dhang
Lôzang Tênpe Drön-Me Sá-Sum Guiy
Drô-We Münsel Táktu Nê-Guiur Tchik
Possam os Mestres Sagrados ter longa vida.
Possam as atividades iluminadas ser plenamente manifestadas
nas dez direções.
Possa a luz dos ensinamentos de Lama Tsong Khapa dissipar
continuamente o véu de escuridão que cobre os seres dos três reinos.

Reza para acumulação de méritos
Kíewa Küntu Yáng-Dhak Lama Dhang
Drél-Me Tchö-Kyi Pêl-La Lông-Tchö Tching
Sá-Dhang Lám-Guiy Yönten Ráb-Dzo Ne
Dórdje Tcháng-Gui Gôpang Nhyíur-Thob Shog
Em todas as minhas vidas, possa eu nunca me separar do
Guru Perfeito e assim desfrutar o esplendor do Dharma.
Aperfeiçoando-me nas virtudes dos caminhos e dos bhumis,
possa eu rapidamente atingir o estado de Vajradhara.
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Versos de Bons Auspícios
Nhímo Délek Tsen Délek
Nhíme Ghung-Yang Délek Shing
Nhíntsen Táktu Délek Pe
Kön-Tchok Súm-Guiy Djín-Guiy Lob
Kön-Tchok Súm-Guiy Ngö-Drup Tsöl
Kön-Tchok Súm-Guiy Trashi Shog
De Sol a Sol, à noite ou ao meio-dia,
Possam as Três Joias conceder-nos suas bênçãos,
Possam as Três Joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações,
Possam as Três Joias espalhar muitos sinais auspiciosos no
caminho de nossas vidas.
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