


Prólogo

OM Êxtase e Excelência

Com grande respeito e devoção, eu confio em Losang Dragpa,
Que por si só é como olhos preciosos para incontáveis migrantes,
Uma manifestação da sabedoria de incontáveis Budas oniscientes
E o detentor dos três imaculados conjuntos de votos.

Este excelente comentário sobre o jubiloso Mahamudra –
Derivado de extrair a essência do oceano de escrituras tântricas
Que surgiu do coração desse muito precioso Guia Espiritual –
É publicado com o puro desejo de beneficiar os migrantes.

Através desta publicação, que todos os três mundos sejam 
embelezados

Pelos infinitos benefícios de felicidade que surgem
Dos impecáveis e excelentes ensinamentos e práticas de Losang 

Dragpa,
Cuja tradição do Conquistador, qual um tesouro, assemelha-se 

a uma joia-que-concede-desejos.
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Que todos os seres e comunidades que seguem o Budadharma 
permaneçam por longo tempo e aumentem as suas atividades,

Que todos os membros da Sangha mantenham disciplina pura 
e aumentem as suas ações benéficas,

Que toda a doença, guerra, fome e aflições sejam pacificadas
E que todos neste mundo desfrutem de felicidade, alegria 

e boa fortuna.

Que, ao longo de todas as suas vidas, todos os seres, por todo 
o espaço,

Nunca estejam separados de preciosos Guias Espirituais.
Como uma lua crescente, que toda excelência aumente 

de acordo com o Dharma
E que todos alcancem rapidamente a iluminação última 

de Vajradhara.

Estou muito feliz por saber que o Venerável Geshe Kelsang 
Gyatso tem dado extensos ensinamentos sobre o Mantra Secreto 
com base nos grandes tratados do Protetor Manjushri Je Tson-
gkhapa e em outros comentários autênticos sobre o Mahamudra, 
incluindo o texto-raiz do primeiro Panchen Lama.

Que estes ensinamentos – dados originalmente no Manjushri 
Centre, Inglaterra, e agora disponíveis neste livro, Clara-Luz de 
Êxtase – sejam uma fonte de grande felicidade e benefício inco-
mensurável para todos os seres humanos deste mundo.

Que a virtude e excelência aumentem.

Yongdzin Ling Rinpoche 
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Prefácio

Escrevi este livro, primeiramente, para o benefício dos praticantes 
de Dharma ocidentais, com a esperança de que, indiretamente, 
seja benéfico para todos os seres vivos.

No que diz respeito ao modo como foi escrito, baseei-me na 
pequena experiência que obtive através da bondade do meu sa-
grado Guia Espiritual, de quem recebi instruções sobre o estágio 
de geração e o estágio de conclusão do Mantra Secreto. Além disso, 
reuni material da obra de Je Tsongkhapa, Lâmpada que Ilumina 
Completamente as Cinco Etapas, que contém a quintessência dos 
ensinamentos tântricos de Je Tsongkhapa, e também do comentá-
rio de Je Tsongkhapa aos Seis Iogas de Naropa. Consultei, também, 
o texto-raiz do primeiro Panchen Lama sobre o Mahamudra, O 
Caminho Principal dos Conquistadores, e o seu autocomentário, 
Lâmpada de (Re)Esclarecimento, bem como os textos de Mahamudra 
de Kachen Yeshe Gyaltsen e Keutsang e muitas outras obras autênti-
cas sobre o Mantra Secreto. Visto que incorporei os ensinamentos 
desses grandes mestres, há algumas razões para esperar que este 
livro venha a ser de benefício considerável.

Para alcançar realizações puras do Mahamudra, não basta 
meramente ler estas instruções. Primeiro, precisamos treinar as 
etapas do caminho comum, tanto de Sutra como de Tantra, por 
meio de nos apoiarmos em textos, como Caminho Alegre da Boa 
Fortuna, e praticar as várias preliminares, a fim de remover obs-
táculos e acumular mérito. Quando tivermos alguma experiência 
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de renúncia, bodhichitta e da sabedoria que realiza a vacuidade, 
precisamos receber uma iniciação de Tantra Ioga Supremo de um 
Guia Espiritual Vajrayana qualificado e, então, esforçarmo-nos para 
manter os nossos votos e compromissos puramente. Devemos, 
depois, treinar as práticas do estágio de geração e, uma vez que te-
nhamos alguma experiência delas, solicitar a um Guia Espiritual 
Vajrayana qualificado que nos dê instruções sobre o Mahamudra 
Vajrayana. Se, então, colocarmos essas instruções em prática com 
fé e sabedoria, alcançaremos, definitivamente, a realização da 
União do Mahamudra.

A importância de nos empenharmos nessas práticas preparató-
rias e de cultivarmos uma motivação impecável antes de tentar pra-
ticar o Mahamudra Vajrayana é enfatizada pelos grandes mestres 
de todas as tradições do Budismo tibetano. É muito importante 
que não nos empenhemos nessas práticas com uma motivação 
impura, desejando obter ganho pessoal, boa reputação ou coisas 
semelhantes porque, como Conquistador Vajradhara advertiu 
nos Tantras, as consequências de tais ações não serão nada além 
do que sofrimento, tais como doenças, uma vida curta, obscure-
cimentos mentais e renascimento nos reinos inferiores. Portanto, 
devemos cultivar, desde o início, uma motivação pura de bodhi-
chitta e nos empenharmos nas práticas do Mahamudra Vajrayana 
com a intenção de nos tornarmos um Buda para o benefício de 
todos os seres vivos.

Geshe Kelsang Gyatso,
Manjushri Kadampa Meditation Centre,

1982



Introdução e Preliminares

É muito gratificante ter esta oportunidade de explicar o mé-
todo para praticar o Mahamudra Vajrayana de acordo com a tra-
dição mahayana. Esta explicação será dada a partir de três tópicos 
principais:

 1. Introdução aos caminhos gerais;
 2. A fonte da linhagem da qual provêm estas instruções;
 3. A explicação propriamente dita das instruções desta 

linhagem.

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS GERAIS

No Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, Shantideva diz:

Na dependência desta forma humana, semelhante a um barco,
Podemos cruzar o grande oceano de sofrimento.
Uma vez que uma embarcação como esta será difícil de 

encontrar novamente,
Não é hora de dormir, ó tolos!

O samsara é como um vasto oceano, pois, assim como o oceano 
dá origem às ondas, renascer no samsara dá origem ao sofrimen-
to. Neste momento, temos um precioso corpo humano, o qual é a 
melhor embarcação para cruzar esse perigoso oceano do samsara. 
Se desperdiçarmos esta preciosa vida sem extrair pleno proveito 
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dela, seremos extremamente tolos. Seremos como um aventureiro 
que precisou esperar um longo tempo para encontrar um barco 
que o levasse a uma ilha repleta de tesouros, mas que tendo, por 
fim, encontrado um barco, adormeceu, em vez de tirar proveito 
imediato dele. Quão tolo se sentiu quando acordou e descobriu 
que o tão ansiado barco havia sido levado pela correnteza e que 
já não dispunha de nenhum meio para viajar até a ilha! De modo 
semelhante, neste exato momento, já encontramos um corpo hu-
mano que, como um barco, pode nos transportar para a ilha da 
plena iluminação, ou Budeidade. Se, em vez de extrairmos proveito 
deste corpo, nós o desperdiçarmos nas atividades sem significado 
desta vida, isso será muito trágico. Não será fácil encontrar outra 
oportunidade como esta no futuro.

A mais elevada de todas as metas humanas possíveis é a aquisição 
da completa iluminação, um estado último de paz no qual todos 
os obstáculos que obscurecem a mente foram removidos e todas as 
boas qualidades – tais como sabedoria, compaixão e meios hábeis – 
foram plenamente desenvolvidas. No entanto, não podemos alcançar 
essa meta última ficando apenas à espera que chegue; precisamos 
utilizar os métodos apropriados que a ela nos conduzem.

Quais são os métodos para alcançar a paz da plena iluminação? 
São os caminhos de Sutra e do Mantra Secreto; não existe um ter-
ceiro método. Dentre estes dois, as técnicas reveladas no Mantra 
Secreto são superiores àquelas reveladas nos Sutras. O Mantra Se-
creto não apenas é o caminho supremo à plena iluminação, como 
também é extremamente raro. Como Je Tsongkhapa disse, os en-
sinamentos do Mantra Secreto são ainda mais raros que os Budas 
porque, embora mil Budas fundadores aparecerão durante este 
Éon Afortunado, apenas o quarto (Buda Shakyamuni), o décimo 
primeiro e o último ensinarão os caminhos do Mantra Secreto.

Neste momento, temos uma grande oportunidade para praticar 
estes ensinamentos raros e benéficos; portanto, é importante de-
senvolvermos uma forte intenção de praticá-los puramente. Se os 
ensinamentos mahayana desaparecessem deste mundo, não tería-
mos oportunidade de nos tornarmos um Buda. Portanto, devemos 
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nos aplicar assiduamente enquanto ainda temos acesso a esses 
preciosos ensinamentos e tentar obter alguma experiência deles. 

A etimologia da expressão Mantra Secreto é a seguinte. A pala-
vra “secreto” indica que esses métodos devem ser praticados dis-
cretamente. Se expusermos as nossas práticas, atrairemos muitos 
obstáculos e forças negativas. Isso seria equivalente a alguém que 
falasse abertamente e sem cuidado sobre uma joia preciosa que 
possui e, como resultado, atraísse a atenção de ladrões. A palavra 

“mantra” significa “proteção para a mente”. A função do Mantra 
Secreto é a de nos capacitar a progredir velozmente pelas etapas 
do caminho espiritual por meio de proteger a nossa mente contra 
aparências comuns e concepções comuns. 

As práticas e escrituras do Mantra Secreto também são chama-
das de “Vajrayana”, sendo que vajra significa “indestrutível”, e yana, 

“veículo”. Neste contexto, vajra refere-se à indivisibilidade de método 
e sabedoria, em que método é o grande êxtase espontâneo e sabe-
doria é a compreensão inequívoca da vacuidade. Método é a causa 
do Corpo-Forma de um Buda, e sabedoria é a causa do Corpo-

-Verdade. A união de método e sabedoria que é a união de grande 
êxtase espontâneo e vacuidade é exclusiva do Mantra Secreto e é o 
caminho mais rápido para alcançar os dois corpos de um Buda.

Je Tsongkhapa explicou que uma prática autêntica do Mantra 
Secreto precisa possuir quatro atributos, conhecidos como “as qua-
tro completas purezas”. São elas: completa pureza de lugar, comple-
ta pureza de corpo, completa pureza de prazeres e completa pureza 
de feitos, ou ações. A prática dessas quatro completas purezas não 
foi revelada nos ensinamentos de Sutra, mas é encontrada apenas 
no Mantra Secreto. O Mantra Secreto distingue-se do Sutra pela 
prática de trazer o resultado futuro para o caminho presente. Por 
exemplo, embora ainda não tenhamos alcançado a iluminação, 
quando praticamos o Mantra Secreto tentamos impedir as aparên-
cias comuns e as concepções comuns do nosso ambiente e, em lu-
gar delas, visualizamos o nosso entorno como sendo o mandala de 
uma Deidade. Do mesmo modo, impedimos a aparência comum do 
nosso corpo, dos nossos prazeres e das nossas ações e, em seu lugar, 
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geramos a nós mesmos como uma Deidade, visualizamos os nossos 
prazeres como os prazeres de um Buda e praticamos a execução de 
ações iluminadas. Por fazermos essas práticas, podemos alcançar o 
estado resultante da Budeidade muito rapidamente. Essas quatro 
práticas são essenciais tanto para o estágio de geração como para 
o estágio de conclusão do Mantra Secreto e, por isso, constituem 
o fundamento para os ensinamentos apresentados neste livro, tais 
como as instruções sobre o fogo interior (tummo, em tibetano).

O Mantra Secreto tem quatro níveis: Tantra Ação, Tantra Per-
formance, Tantra Ioga e Tantra Ioga Supremo. O Tantra Ação 
enfatiza principalmente as ações externas, o Tantra Performance 
coloca ênfase igual nas ações externas e internas, o Tantra Ioga 
enfatiza principalmente as ações internas, e o Tantra Ioga Supremo 
é a classe suprema de Tantra.

Todos os quatro níveis do Mantra Secreto transformam o grande 
êxtase em caminho espiritual, mas os métodos de transformação 
diferem de acordo com o nível que é praticado. No Tantra Ação, o 
meditador gera êxtase por meio de olhar uma Deusa visualizada e, 
então, transforma esse êxtase em caminho [espiritual]. No Tantra 
Performance, o meditador gera êxtase através de trocar sorrisos 
com a Deusa e, no Tantra Ioga, através de segurar as suas mãos, 
e assim por diante. No Tantra Ioga Supremo, o meditador gera 
êxtase por meio de imaginar uma relação sexual com um, ou uma, 
consorte e, em etapas avançadas, através de se envolver em uma 
relação sexual efetiva; o meditador, então, transforma esse êxtase 
em caminho espiritual. No entanto, deve-se notar que é muito di-
fícil usar o grande êxtase como um método para alcançar a ilumi-
nação, e, se formos capazes de fazê-lo, teremos verdadeiramente 
alcançado uma aquisição formidável. Como o grande mahasiddha 
Saraha disse: “Qualquer um fica excitado ao copular, mas pouquís-
simos conseguem transformar esse êxtase em caminho espiritual”.

Em geral, o Budismo ensina que o apego é uma delusão que deve 
ser evitada e, por fim, abandonada, mas, no Mantra Secreto, há um 
método para transformar o apego em caminho espiritual. No en-
tanto, para praticar esse método, precisamos ter muita habilidade. 



CLARA-LUZ DE ÊXTASE (AMOSTRA)

Nessa prática, usamos o apego para gerar grande êxtase e, então, 
utilizamos essa mente de grande êxtase para meditar na vacuida-
de. Somente se conseguirmos fazer isso é que podemos considerar 
que houve uma transformação do apego. O apego, ele próprio, não 
pode ser usado diretamente como um caminho espiritual porque é 
uma delusão, e mesmo no Mantra Secreto ele será, por fim, aban-
donado. Na prática autêntica do Mantra Secreto, o êxtase gerado a 
partir do apego medita na vacuidade e, desse modo, supera todas 
as delusões, incluindo o próprio apego. Isso é semelhante à maneira 
como o fogo produzido a partir da fricção de dois pedaços de ma-
deira consome, por fim, a madeira do qual surgiu.

Para aqueles que não têm essa habilidade ou cujas mentes não 
estão treinadas, tais práticas de transformação são impossíveis. 
Por essa razão, os iogues e grandes meditadores do passado disse-
ram que, para alcançar as realizações do Mantra Secreto, a nossa 
mente deve estar, primeiro, controlada por meio do treino nas 
etapas do caminho de Sutra. Sem construir essa fundação firme, 
não há absolutamente nenhuma maneira de alcançar uma expe-
riência pura do Mantra Secreto.

Revelar essas instruções do Mantra Secreto pode ser perigoso 
tanto para o Guia Espiritual como para o discípulo se um ou ou-
tro não for devidamente qualificado. No mínimo, ambos devem 
ter uma motivação apropriada. Um professor deve revelar esses 
métodos somente se estiver motivado pela grande intenção com-
passiva de difundir o sagrado Dharma para o benefício dos outros. 
Revelar esses métodos motivado por apego à felicidade desta vida 

– desejando conquistar fama, presentes e assim por diante – é uma 
causa para renascer no mais profundo inferno.

Também é perigoso para o discípulo receber as iniciações e 
instruções do Mantra Secreto se ele, ou ela, não se empenhar para 
manter os votos e compromissos; se desejar apenas o aumento de 
reputação, posses, e assim por diante; ou se desejar meramente reu-
nir informação para fins acadêmicos. Qualquer um desses desejos, 
ou motivações mundanas semelhantes, não resultarão em nada 
além de sofrimento futuro.
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Portanto, é muito importante que tanto o Guia Espiritual como 
o discípulo tenham mentes controladas e uma motivação impe-
cável. Embora possamos nos considerar budistas e buscar refúgio 
nas Três Joias todos os dias, ter apenas essas qualificações não é 
suficiente para a prática do Mantra Secreto. Precisamos, também, 
gerar a mais elevada de todas as motivações – a preciosa mente 
de bodhichitta – e nos dedicarmos exclusivamente a beneficiar os 
outros. Por essa razão, sempre que meditarmos no Mantra Secre-
to, devemos começar gerando bodhichitta, enquanto recitamos a 
seguinte prece:

Para o benefício de todos os seres sencientes,
Beberei o néctar desta instrução
Para que eu alcance a Budeidade nesta vida
Através do caminho profundo do Mantra Secreto.

Segue-se, agora, uma introdução ao Mahamudra, em geral, e a 
este texto, em particular. Mahamudra é um termo sânscrito, com-
posto de duas partes: maha significa “grande”, e mudra significa 

“selo”. No sistema de Mahamudra do Sutra, a expressão grande selo 
refere-se à vacuidade. No Sutra Rei da Concentração, Buda diz:

A natureza de todos os fenômenos é o grande selo.

Neste contexto, “natureza” refere-se à natureza última de todos 
os fenômenos, que é a sua vacuidade, ou ausência de existência 
inerente. Essa vacuidade é denominada “grande selo” porque os 
fenômenos nunca mudam do estado de ausência de existência 
inerente. Em geral, todos os budistas asseveram quatro visões:

 (1) Todos os produtos são impermanentes;
 (2) Todas as coisas contaminadas são da natureza do 

sofrimento;
 (3) Todos os fenômenos são desprovidos de self, ou “em-si” 

(selfless);
 (4) Somente o nirvana é paz.
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Visto que essas visões são irrefutáveis, elas são chamadas de “os 
quatro selos”. Dentre elas, a terceira é conhecida como “o grande 
selo”. Uma vez que a vacuidade é a natureza de todos os fenôme-
nos, ela é denominada “selo” e, visto que uma realização direta da 
vacuidade nos permite alcançar o grande propósito – a libertação 
completa dos sofrimentos do samsara –, ela também é denominada 

“grande”.
Neste texto, a meditação Mahamudra é explicada não de acor-

do com o sistema do Sutra, mas de acordo com o estágio de con-
clusão do Tantra Ioga Supremo. Nesse sistema, o termo “gran-
de” refere-se ao grande êxtase espontâneo, e “selo”, à vacuidade. 
Portanto, no Mantra Secreto, o Mahamudra é a união de grande 
êxtase espontâneo e vacuidade.

De acordo com o Mantra Secreto, o Mahamudra é dividido em 
dois estágios: o Mahamudra tempo-causal e o Mahamudra tempo-

-resultante. Tempo-causal é o tempo empregado no caminho que 
conduz à plena iluminação; portanto, o Mahamudra tempo-causal 
é o Mahamudra praticado antes da aquisição da Budeidade. O 
Mahamudra tempo-resultante é a União-do-Não-Mais-Aprender, 
que é o estado efetivo de Budeidade.

O Mahamudra tempo-causal é dividido em duas etapas suces-
sivas: o Mahamudra que é a união de grande êxtase espontâneo 
e vacuidade e o Mahamudra que é a união das duas verdades. A 
primeira união ocorre quando a mente subjetiva de grande êxta-
se espontâneo realiza a vacuidade tendo-a como o seu objeto. O 
objeto, a vacuidade, é o mesmo tanto no Sutra como no Mantra 
Secreto; o que difere é a mente que realiza essa vacuidade. É a 
mente subjetiva de grande êxtase espontâneo que torna a medita-
ção do Mantra Secreto superior à meditação do Sutra. Realizar a 
vacuidade com a mente de grande êxtase espontâneo é o método 
mais rápido para alcançar a plena iluminação.

Deve-se notar que o grande êxtase espontâneo do estágio de 
conclusão do Mantra Secreto não é o mesmo que o prazer comum 
experienciado no auge de uma relação sexual. O grande êxtase es-
pontâneo é experienciado apenas quando, por força de meditação, 
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fazemos com que os ventos entrem, permaneçam e se dissolvam 
no canal central e, como resultado, a gota branca derreta e flua 
pelo canal central. Usar o grande êxtase espontâneo para realizar 
a vacuidade foi a prática-coração essencial de grandes mestres do 
Mantra Secreto da Índia antiga (como Saraha, Nagarjuna, Tilopa, 
Naropa e Maitripa) e de grandes mestres tibetanos (como Marpa, 
Milarepa, Gampopa e Je Tsongkhapa). Tal como no passado, isso 
também é válido para os dias de hoje – o caminho supremo para 
a perfeita iluminação do meditador do Mantra Secreto é a união 
de grande êxtase espontâneo e vacuidade.

A segunda etapa do Mahamudra tempo-causal é o Mahamudra 
que é a união das duas verdades: a verdade convencional e a verda-
de última. Neste contexto, o corpo-ilusório puro é conhecido como 

“verdade convencional”, e a clara-luz-significativa como “verdade úl-
tima”. Reunir essas duas verdades simultaneamente no continuum 
de uma pessoa é conhecido como “o Mahamudra que é a união das 
duas verdades”. Esse Mahamudra é o fruto amadurecido do Maha-
mudra que é a união de êxtase e vacuidade. O Mahamudra tempo-

-causal, portanto, contém tanto a causa como o resultado. Pelo po-
der de obtermos a realização desse Mahamudra tempo-causal de 
duas etapas, alcançaremos o Mahamudra tempo-resultante, ou Bu-
deidade efetiva, que possui as sete preeminentes qualidades de abra-
ço. Isto conclui a explicação dos caminhos gerais do Mantra Secreto.

A FONTE DA LINHAGEM DA QUAL 
PROVÊM ESTAS INSTRUÇÕES 

Todas as meditações incluídas neste texto vêm do Conquistador 
Vajradhara e dos grandes mestres do Mantra Secreto da Índia an-
tiga. Estas técnicas foram passadas dos mestres indianos para os 
mestres tibetanos e foram transmitidas aos professores dos dias 
atuais, de Pai Espiritual para Filho Espiritual, através de uma linha-
gem ininterrupta.
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Embora as meditações do Mahamudra fossem praticadas pelos 
antigos mestres da Índia, o sistema específico de Mahamudra apre-
sentado aqui é uma linhagem “próxima” transmitida por Conquis-
tador Vajradhara ao Buda da Sabedoria Manjushri, que, por sua vez, 
transmitiu-a diretamente a Je Tsongkhapa. Assim, Je Tsongkhapa 
foi o primeiro mestre humano nesta linhagem específica.

Os Gurus da linhagem próxima do Mahamudra Vajrayana são 
os seguintes:

Vajradhara
Manjushri
Je Tsongkhapa 
Togden Jampel Gyatso 
Baso Chokyi Gyaltsen 
Drubchen Dharmavajra
Gyalwa Ensapa
Khedrub Sangye Yeshe
Panchen Losang Chokyi Gyaltsen
Drubchen Gendun Gyaltsen
Drungpa Tsondru Gyaltsen
Konchog Gyaltsen
Panchen Losang Yeshe
Losang Trinlay
Drubwang Losang Namgyal
Kachen Yeshe Gyaltsen
Phurchog Ngawang Jampa
Panchen Palden Yeshe
Khedrub Ngawang Dorje
Ngulchu Dharmabhadra
Yangchen Drubpay Dorje
Khedrub Tendzin Tsondru
Je Phabongkhapa Trinlay Gyatso
Vajradhara Trijang Rinpoche Losang Yeshe
Dorjechang Kelsang Gyatso Rinpoche
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Gurus da linhagem Mahamudra
[imagem só disponível na amostra]
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Em tempos recentes, essa linhagem foi mantida por Trinlay 
Gyatso, mais amplamente conhecido como Phabongkha Rinpoche, o 
qual foi uma emanação da Deidade tântrica Heruka. Esse grande 
lama foi como o sol do Dharma, iluminando o significado oculto 
tanto dos Sutras como do Mantra Secreto. Ele passou a linhagem 
do Mahamudra ao seu filho-coração, Vajradhara Trijang Rinpoche, 
e é pela bondade e autoridade desse sagrado Guia Espiritual que 
este texto aparece.

As Preces de Pedidos aos Gurus da Linhagem Mahamudra po-
dem ser encontradas no Apêndice II. Se estivermos sinceramen-
te interessados no estudo e na prática das meditações explicadas 
neste livro, devemos receber as bênçãos dos Gurus da linhagem 
Mahamudra por meio de oferecer-lhes um mandala e de recitar 
essas preces. Uma vez que uma prática bem-sucedida depende, 
em grande parte, das bênçãos e inspiração dos Guias Espirituais, 
o estudante sábio não negligenciará este conselho.
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