
Prece da oferenda de sete ramos 

Fazemos essas orações para nos ajudar a remediar nossos venenos e, assim, tentar eliminar obstáculos. 

Ramo… é o antídoto para o veneno do... 

1) prostrações  orgulho 

2) oferendas avareza, cobiça 

3) confissão raiva 

4) regozijo inveja 

5) pedido para girar a roda do Darma ignorância 

6) pedido para que os professores permaneçam 

neste mundo 

visão errônea 

7) dedicação dúvida, não ter fé 

  

Exemplo extraído da Oração de Orgyan proferida por Guru Rinpoche e revelada por Chokgyur Lingpa: 

Vitoriosos das dez direções e quatro tempos e seus herdeiros espirituais, hostes de lamas, yidams, dakinis e protetores do 

Darma, a todos vocês, sem exceção, tão numerosos quanto os átomos do universo, rogo que se aproximem. Repousem 

sobre assentos de lótus e discos de lua no céu à minha frente. 

1) Presto homenagem com devoção de corpo, fala e mente.   

2) A vocês faço oferendas externas, internas e secretas e a oferenda da talidade. 

3) Na presença dos sugatas supremos, expresso remorso por minhas muitas ações nocivas do passado, confesso com 

arrependimento minhas ações desvirtuosas atuais e juro me abster de futuras más ações.  

4) Regozijo-me com todas as acumulações de mérito e virtude.  

6) Suplico às hostes de vitoriosos que não passem para o nirvana final;  

5) e que ao invés disso girem a roda das três coleções do Darma e dos ensinamentos insuperáveis. 

7) Dedico todas as minhas ações virtuosas, sem exceção, a todos os seres;  

que eles possam atingir o nível da insuperável liberação. Ó budas e seus herdeiros espirituais, atendam-me! …etc. 

 

(Essa oração pode ser encontrada na sadhana Gotas de Sabedoria, pág 39) 

 

Termo em tibetano para a divisão dos sete ramos em três grupos: “SA-DJANG-PHEL-SUM” 

“SA” (acumulação de mérito) – prostrações, oferendas, pedido por ensinamentos do Darma, súplica para que os 

professores permaneçam.  

“DJANG” (confissão, purificação) – confissão 

“PHEL” (incrementação) – regozijo, dedicação 

“SUM” (três) 

 

Súplica 

Oração a Chagdud Rinpoche, inseparável de Chenrezig, no chacra da coroa na sua cabeça. 

Estabelecer a motivação pura. 


