METRIPA - 1° Canto
238/2

?  P2-0:A-.2%-K$-(J/-0R-.0=->-2-<A-0?-.%R?-?-eJ?-?-29%-8A%-2<-.R<-K$-o-(J/-0R-3(R$-P2-0<-=%-2!/0,  .0:- 2R- .%- 3#:- :PR- 3- 3,:- ;?- 0:A- $4S- 2R- ~A%- 0R- .R/- IA- $/?- =$?- ;A.- =- 3A- LJ.- 0:A- $.3?- %$- $A- 2.$0R,  o=-2-3N-QA-0-$*A?-3J.-hR-eJ-*A.-2A-N-3-=->A-=<-&?-0:A-5=-.-28$?-0:A-5K-.%-K$-o-2gJ/-0-.$J-:./-IA?3,R%- !J- $/?- /?- .L%- 2- /,  (- 2R- $;- =- OA- ~/- ?- =:A- x$?-$./- 2+A%- ,  &- 2J<- IA?- *- 2- 36.- /?- $>J$?- +J3$<-:.A-28J%?-?R,  
O ilustre realizado e mestre Shauari aceitou Metripa como seu discípulo direto. [Metripa] havia
recebido uma profecia dizendo que alcançaria a realização do supremo Mahamudra, durante o estado
intermediário, depois da morte. O Conquistador Metripa, também conhecido como Advayavajra, foi o
líder de um número infinito de pawos e dakinis e senhor dos profundos ensinamentos relacionados ao
estado mental sem atividade, a natureza da mente última e essencial. Enquanto vivia como um
[praticante tântrico] no Monastério de Vikramasila, secretamente, ele utilizava álcool e mudra. Quando
os demais membros da comunidade monástica descobriram isso, eles o expulsaram do local. Metripa
estendeu um tapete feito de pele de antílope [sobre as águas] e usando seu bastão como remo, partiu
deslizando e cantando o seguinte canto:

,]-3-eJ-24/-2gJ/-/-2.J,  ,$.3?-$$-2..-lA-:,%-/-2.J,    
,.J-*A.-*3?-?-MR%-/-2.J,  ,*3?-MR%-&A-;%-3J.-/-2.J,  
Confiar no nobre mestre é felicidade.
Beber o néctar de seus profundos ensinamentos é felicidade.
Experimentar a talidade é felicidade.
Nenhuma experiência é felicidade.
239/2
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,<J-.R$?-3J.-0:A-v-2-2.J,  ,z/-IA?-P2-/-;R%?-G%-2.J,    
,$*A?-:6B/-3J.-0:A-2|R3-0-2.J,  ,$9:-$+.-3J.-/-;R%?-G%-2.J,  
Ter uma visão sem medos ou esperanças é felicidade.
Se a realização é espontânea isso também é felicidade.
A meditação sem apreensão dualista é felicidade.
Ser imparcial também é felicidade.

,]%-.R<-3J.-0:A-,R.-0-2.J,  ,*3-%-3J.-/-;R%?-G%-2.J,    
,?J3?-GA?-?J3?-=-2v?-/-2.J,  ,<J-.R$?-$R=-?-2&.-/-2.J,
Uma conduta sem apreensão e sem rejeição é felicidade.
Ser intrépido também é felicidade.
A mente que contempla a mente é felicidade.
Cortar o caminho equivocado dos medos e esperanças também é felicidade.

,<A-OR.-.$R/-0-:PA3?-/-2.J,  ,<J-.R$?-3J.-0:A-v-2-2.J,    
,;=-.%-$*J/-:./-28$-/-2.J,  ,2?R.-~R3-9?-=-2!J/-/-2.J,  
Aplicar-se em retiro nas montanhas é felicidade.
A visão sem medos nem esperanças também é felicidade.
Deixar o lar, os amigos e os parentes é felicidade.
Viver na mendicância também é felicidade.

,2.J-(J/-9?-?-9R?-/-2.J,  ,:R.-$?=-$R?-?-$R/-/-2.J,    
,1R-*-=3-.-HJ<-/-2.J,  ,.3A$?-0-$-lJ<-$+.-/-2.J,  ,
Alimentar-se da comida da grande felicidade é felicidade.
Vestir-se da clara luz é felicidade.
Integrar os assistentes no caminho é felicidade.
Manter o olhar na ponta do próprio nariz é felicidade.

,8J?-$?%?-/?-(-=-,.-!<-,R$?-3J.-.-$>J$?-0?-,3?-&.-GA?-P2-0-,R2-0<->J?-/?-:IR.-&A%-KA-/?-1<=-K$-L?-?R,  
Cantando assim, ele deslizou livremente pela superfície das águas. Todos perceberam que se tratava
de um mestre realizado. Arrependeram-se e, da margem, a ele se prosternaram.
240/1
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METRIPA - 2° Canto
O canto vajra que define a visão.
240/1

DNZ 471/1

]-3-3%:-2.$-(J/-0R-.J-*A.-zR-KR$?-?-.0=-IA-<A-=-eJ-24/-<A-OR.-0:A-82?-GA-h=-=-<J$-/?,  K$-o-(J/-0R:C.2%-2{<-36.-0:A-.?-?-,  .%R?-0R:A-$/?-=$?-$+/-=-.22?-0:A-hR-eJ:A-\-]%?-0:R,
Esse grande senhor e mestre espiritual tocou a poeira dos pés do nobre Shauari, na Gloriosa
Montanha, no Sul [da Índia]. Quando Shauari concedeu-lhe a iniciação do Mahamudra, Metripa cantou
o seguinte canto definindo a natureza da realidade:

>->,    
:#R<-.%-M-%/-:.?-0-.LJ<-3A-KJ.,  (-.%-_2?-28A/-.-/A-$/?-0-;A/,
HUM! HUM!
O ciclo [das existências] e o além do sofrimento são inseparáveis,
Como as ondas e a água.

?%?-o?-?J3?-&/-$*A?-?-3J.-0-!J,  ,.$-=-}$?-GA?-2+2-0:A-H.-0<-28A/,  
Budas e seres sencientes não são distintos;
Eles diferem como um veneno que foi neutralizado por um mantra.

?J3?-*A.-$&A$-=-$-5S$?-$%-2!J,  >J=-*A.-nJ/-IA?-#-.R$-2+<-2-28A/,  
Na mente em si, que é única, as diferentes aparências são como as diferentes cores
que aparecem no cristal, dependendo das circunstâncias.

.%R?-0R-$-5S$?-><-;%-<%-?J3?-+J,  (-i3?-,3?-&.-o-35S<-=/-D:A-<R,
Mesmo se diferentes coisas surgem, são apenas sua própria mente.
No oceano todas as águas possuem o gosto do sal.

,.%R?-.%-.%R?-3J.-%%-/-$.R.-3:A-?J3?,  ,.0J<-/-2<-$%-L-;A-eJ?-28A/-$/?,
Depois de abandonar todas as coisas materiais ou imateriais,
a mente original permanece como o céu após a passagem de um pássaro.

,=R-!R%-=R/-0:A-3/-0-:,$-0R-=,  ,1R/-3J-(%-.-$&A$-$A?-?J=-2-v<,    
,:#R<-2:A-<2-<A2-($?-#%-:,$-0R-;%-,  ,<%-?J3?-gR$?-0:A-{.-&A$-$&A$-=-8A,  
Como uma espessa escuridão de mil anos
É dissipada de uma vez por uma pequena tocha,
As alucinações do samsara, que são os espessos apegos e aversões,
São pacificados por um instante de realização de nossa própria mente.
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,i=-:LR<-,2?-.%->J?-<2-29%-:)$-0?,  ,:#R<-2<-#$-2}=-j-_2?-gR$-0-8A,    
As ondas de pensamentos dos sofrimentos do samsara
são pacificadas pelo yoga que une método e compreensão superior.

,/R<-2-(-?%?-fR$-$?J2-2&$-0-28A/,  H2-.%-$9$?-&/-3-;A/-:PR-:R%-3J.,    
,K$-o-(J/-0R:C-gR$?-0-*J?-3-,$  H2-&A%-o-(J/-/3-3#:-v-2:A-?J3?,
Uma jóia brilhante colocada na lama
Não brilha, é sem forma, sem ida nem vinda.
No momento em que a realização do Mahamudra surge,
A mente é vasta e ampla como o céu.

$?=-=-3A-gR$-/3-3#:-v-2-!J,  ,$%-;%-<%-28A/-3J.-0-(-^-:S,    
,:):-5S/-v-2-$?=-=-:6B/-0-3J.,  ,$8R/-/:A-2.J-2-28A/-+-5-3A-$+2,  ,
A claridade desprovida de pensamentos é como o céu.
O que aparece é sem natureza própria, como o reflexo da lua na água.
Como num arco-íris, na claridade não há apego.
Ela é inexprimível como a felicidade de uma criança.

KR$?-?-3A-$/?-3,:-i3?-!/-.%-V=,  ,KR$?-GA?-3-$R?-$%-$A-SA-3-3J.,    
,>J=-|R%-:.3?-/-SA-3-3J.-0-28A/,  
Ela não reside em nenhuma direção.
Ela não é maculada de nenhuma limitação.
Desprovida de qualquer impureza,
Como uma bola de cristal, que não é maculada pela lama.

<J-.R$?-3J.-0:A-?J3?-/A-?J%-$J-:S,  ,(-2R-v-2-(.-3J.-2.J-(J/-?J3?,    
,*A-^:A-:R.-28A/-KR$?-(-V=-2-!J,  ,
A mente livre de medos e esperanças é como um leão.
A grande felicidade da mente é ininterrupta como um rio.
É imparcial como a luz do sol e da lua!
242/1

AJ-3-<%-L%-:.A-/A-%R-35<-(J,  ,$*$-3-*A.-.-8R$-&A$-i=-:LR<-0,    
,:.A-=-&A?-G%-2&R?-0<-3-LJ.-&A$  ,3-2&R?-0-/A-(R?-GA-{-*A.-.R,
Que maravilha!
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Essa (mente) espontânea é maravilhosa!
Iogue permaneça nesse estado natural,
E nele, sem fazer nada, fique sem fabricação.
A ausência de fabricações é o Dharmakaya mesmo.

2&R?-0:A-*R/-IA?-:1$?-=3-3,R%-3A-:I<,  ,.J-KA<-?J3?-GA-\%-0R-;/-.-($    
,.J-v<->J?-/-i=-:LR<-~A%-0-R!J,  
Por causa do defeito das fabricações, a visão do caminho nobre é impedida.
Liberte o elefante da mente.
Compreender assim é a essência do ioga.

212-.-3J.-0<-:V?-2-?%?-o?-,R2,  ,L?-0-3J.-0<-.!:-2:A-=?-i3?-9A/,    
,212-0-3J.-0<-<%-=-.%R?-P2-,R2,  ,2|R3-0-3J.-0<-.R/-IA-:V?-2-fJ.,  
Sem praticar, obtém-se o fruto do estado de Buda.
Na não-ação, as tarefas difíceis são realizadas.
Sem praticar, obtêm-se as Realizações.
Sem meditar, o fruto último é obtido.

YA.-$?3-,3?-&.-;J-/?-PR=-2-!J,  ,:.A-=-.$$-.%-212-0-L-3A-.$R?,    
As três existências são todas livres desde a origem.
Aqui, não é preciso praticar nem rejeitar!

,v-2-$+/-=-12-0-hR-eJ:A-3$<-<R,
Esse é o canto vajra que define a visão.

242/6
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METRIPA - 3° Canto

O canto vajra que define a meditação
242/6

AJ-3-@R,  $/?-=$?-DNZ
$*$-4723-2|R3-0<-:.R.-0-/,  ,5K?-P%?-.%-o-{<-2lA-3A-.$R?,    
,.?-GA-o=-0R-S/-0:A-5K-/-;A/,  ,
Se quer meditar sobre o modo de ser natural
Não é necessário consultar a astrologia ou fazer cálculos
O tempo mais importante é o momento em que você pensa no Rei do Tempo (a morte).

,<A-OR.-.$R/-0-(J.-.-3A-24=-+J,  ,<%-=?-<A-2R-:.A-/A-.$R/-0:A-3(R$    
$;J%-2-i3?-G%-(J.-.-3A-%%?-+J,  ,$-5S$?-?J3?-?->J?-0?-PR$?-?-:(<,    
,/$?-=-3J-3(J.-C-i3?-)A-28A/-/R,
Não é necessário buscar um lugar de retiro nas montanhas.
Nosso próprio corpo é uma montanha suficiente.
Também não é necessário rejeitar as distrações.
Uma vez que (você) as reconhece como sendo diversas (aparências) na mente
Elas surgem como assistentes.
Como as ervas (alimentam) o incêndio da floresta.

353?-;%-3A-2&.-,R-;%-3A-2lA$?-!J,  ,5-2&.-L?-/-353?-GA-3(R$-+-:I<,
Não é necessário acumular listas de proibição e limitação.
Calar é o melhor retiro.

<?-2=-:.2-3-28A/-+-\R.-=-8R$  L-2-,R%-=-?J3?-GA-gJ/-3-2&:,    
,>J?-0-(J.-.-3-:$$?-;/-0<-,R%-,  ,LA%-cR.-L%-/-.J-!-<%-=-vR?,  ,
Como uma bandeira de algodão, fique relaxado.
Deixe as atividades e não fixe a mente em um suporte.
Não prenda sua atenção, relaxe-a.
Se surgir a agitação ou o torpor, contemple sua natureza.

,?J3?-=-$/R.-0:A-=?-i3?-#.-GA?-%R%?,  ,8J-:.R.-L%-/-2..-.->J?-0<-L,    
,3-2&R?-28$-0:A-?J3?-/A-?%?-o?-;A/,  
Abandone progressivamente os atos nocivos para mente
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Se surgir desejo ou raiva, reconheça-os como demônios.
A mente que fica sem fabricações, é Buda.

,:PR-:($-*=-:.$-,3?-&.-z$-0<-8R$  ,i3-gR$-!/-IA-l-2-?J3?-;A/-KA<,    
,?J3?-3J.-KA<-/-i3-gR$-;R.-3-;A/,
Andando, parado, deitado ou sentado, fique relaxado.
Porque a raíz de todos os pensamentos é a mente.
Como não há mente, não há pensamentos.
244/1

z/-IA?-P2-0:A-gJ/-$&A$-*J?-43-/,  ,i=-:LR<-0-=-8J-:.R.-:L%-3A-YA.,    
,.J-KA<-gR$?-0:A-i=-:LR<-]R-<J-2.J,  
Assim que surge espontaneamente o fundamento único;
É impossível que surja raiva ou desejo no iogue.
É por isso que o iogue realizado tem uma mente feliz.

,$9:-$+.-3J.-0:A-=3-$&A$-fJ?-43-/,  ,i=-:LR<-0-=-KR$?-(-:L%-3A-YA.,    
,KR$?-<A?-3J.-0:A->J?-0-*3?-<J-.$:,  
Assim que surge a continuidade não fabricada
Não há mais nem apego nem rejeição para o iogue.
A ausência de apego e de rejeição, de interferência e de realização é um regozijo.

2&R?-3-3J.-0:A-o/-$&A$-*J?-43-/,  ,i=-:LR<-0-=-]%-.R<-:L%-3A-YA.,    
,.$$-212-%R%-=J/-3J.-0-.%-<J-3R,  
Pela simples geração da continuidade da não-ação
não aparece apropriação ou rejeição no iogue
A ausência de ação ou interrupcão, apropriação ou rejeição é alegria

,3*3-*A.-L%-(2-?J3?-$&A$-*J?-43-/,  ,i=-:LR<-0-=-2.$-$8/-:L%-3A-YA.,  ,2.$-.%$8/-.-3*3-0-#R.-<J-~R3?,
Assim que surge a mente do despertar única,
Não há mais eu e os outros para o iogue.
Estabelecer a igualdade entre si e os outros é a equanimidade.

YA.-$?3-;J-/?-PR=-2:A-%%-=-8R$  
Fique no estado de liberdade original dos três domínios
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2|R3-0-$+/-=-.22-0-hR-eJ:A-$=:R,  t
Esse é o canto vajra que define a meditação

METRIPA – Canto 4
O canto vajra que define a conduta.
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AJ-3-@R,    
?J3?-GA-2$-.%-w/-0-,R.-0:A-3(R$  ,2$-3J.-3A-L-S/-.%->J?-28A/-2!/,  
Que maravilha!
Ter uma mente cuidadosa é a conduta suprema.
Não seja descuidado; seja vigilante e atento.

,,R.-0-$%-LJ.-5.-.-3A-29%-!J,  ,$%-;%-,R.-0-LA?-0-v-2<-IA?,    
,3-2&R?-,R.-0-2-(%-v-2<-8R$
Qualquer coisa que faça, não se apegue a convenções.
Qualquer coisa que faça, faça como uma criança.
Com um comportamento sem artifícios, fique como uma criança.
245/1

,*3-%-3J.-0-?J%-$J-v-2<-,R.,  ,,J-5S3-3J.-0-\%-(J/-(<-8$?-28A/,  ,$4%-(J-3J.-0-HA-1$v-2<-<R=,  ,$/?-GA-<R-~R3-2%-2-v-2<-,R.,  ,<%-L%-3A-.$$-/R/-0-v-2<-8R$  ,$9:-$+.3J.-0->-9-v-2<-:O%?,  ,!/-+-o-2?-:L%-2-_%-28A/-.,  
Comporte-se de maneira intrépida como um leão.
Não tenha hesitação, como um elefante entrando na água.
Sem noção de pureza ou sujeira, divirta-se como os cachorros ou os porcos.
Considere todos os lugares como tendo o mesmo sabor, como a mosca.
Não interrompa o que surge naturalmente, como um louco.
Vague sem objetivo, como um felino selvagem.
Sempre em movimento, como o elemento vento.

,8J/-0-3J.-0<-:PR-2-:.A-/A-3(R$  ,$%-v<-MR%-2-*J-3J.-o-;A?-$.2,  
Ir assim sem apego é supremo.
Tudo o que se experimenta dessa maneira tem o selo do não nascido.

,R.-0-$+/-=-.22-0-hR-eJ:A-\:R,  
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Esse é o canto vajra que define a conduta.

METRIPA – Canto 5
O canto vajra que define o fruto.

245/4

DNZ 473

<J-.R$-3J.-0-?J3?-*A.-$*$-3-.J?,  ,S/-0-3J.-0?-2eR.-3J.-+A%-:6B/-,R2,    
,*J-2-3J.-0?-:I<-3J.-v-2-,R2,  ,:6B/-0-3J.-0?-KR$?-3J.-,R.-0-,R2,    
O estado natural da mente é desprovido de esperanças ou rejeição!
O estado inexprimível se obtém pela ausência de conceitos;
A visão imutável se obtém pelo não nascido;
A conduta imparcial se obtém pela ausência de apreensão.

,nJ/- .%- V=- 2?- ]R- :.?- :V?- 2- ,R2,  ,L?- 0- 3J.- 0?- .!:- 2:A- =?- i3?-9A/,  ,2?$?- 03J.-0<-9.-3J.-$+J<-i3?-?R$?,  ,:.?-0-3J.-0<-:V=-3J.-PR$?-.%-3)=,  
Pela ausência de condições, o fruto além dos conceitos é obtido;
Pela não-ação, as tarefas difíceis são completadas;
Pela ausência de acumulações, o tesouro inesgotável é obtido;
Pela ausência de reunião, os amigos inseparáveis são encontrados.

,23-0-29%-.%-.0$-2?3-/R<-2-v<,  ,:V?-2-<%-L%-:.A-/A-%R-3(<-(J,  
Como o vaso excelente, a árvore e a jóia que realiza todos os desejos,
Que grande maravilha é esse fruto espontâneo.

:V?-2-$+/-=-.22-0-hR-eJ:A-\:R,  
Esse é o canto vajra que define o fruto.
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