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༄༅། །བཀའ་གདམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་
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བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ་
བཞུགས་སོ།།

O TreinO da MenTe eM OiTO esTâncias

pelo grande mestre da antiga tradição Kadampa

Langri Thangpa Dorje Senge



བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །
Dani semchen tamche la

Uma vez que os seres superamཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི། །
Yizhin norpu lelhak pe

Mesmo a joia que satisfaz todos os desejos,དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །
Tönchok drubpe sampa yi

Aspirando a realizar o objetivo supremo,རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག །
Taktu chepar dzinpar sho

Possa eu constantemente estimá-los a todos.

I.
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གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ། །
Kangdu sutang drokpe tse

Em qualquer lugar e companhia,བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞིང་། །
Danyi künle menta zhing

Possa eu considerar-me como o menos importanteགཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས། །
Zhenla sampa takpa yi

E, do fundo do coração,མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག །
Choktu chepar dzinpar sho

Estimar os outros como superiores.

II.
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སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། །
Chölam küntu rang gyü la

Em todas as atividades examinarei a minha mente,རྟག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག །
Takching nyönmong kyema tak

E assim que aí surgirem emoções negativas,བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན། །
Dazhen marung chepe na

Nocivas para mim e para os outros,བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག །
Tsentab dongne dokpar sho

Possa eu enfrentá-las e afastá-las firmemente.

III.
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རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་ནི། །
Rangzhin ngenpe semchen ni

Quando vir um ser malévolo,སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ། །
Dikduk trakpö nöntong tse

Oprimido por intensa negatividade e sofrimento,རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན། །
Rinchen tertang trepa zhin

Possa eu estimá-lo como algo difícil de encontrar,རྙེད་པར་དཀའ་བའི་གཅེས་འཛིན་ཤོག །
Nyepar kawe chedzin sho

Como se descobrisse um precioso tesouro.

IV.
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བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས། །
Dala zhenkyi traktok ki

Quando outros, movidos por inveja,གཤེས་སྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི། །
Shekur lasok mirik pe

Me insultam e ofendem sem razão,གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པར་དང་། །
Kyongka rangki lenpar tang

Possa eu tomar para mim a derrotaརྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་དབུལ་བར་ཤོག །
Gyelka zhenla bulwar sho

E oferecer-lhes a vitória.

V.
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གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི། །
Kangla daki pentak pe

Quando alguém que ajudeiརེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས། །
Rewa chewa kangzhik ki

Com grande expectativa,ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང་། །
Shintu mirik nöche na-ang

Me magoa profundamente e sem motivo,བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག །
Shenyen dampar tawar sho

Possa eu vê-lo como o meu mestre sublime.

VI.
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མདོར་ན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །
Dorna ngötang gyüpa yi

Em suma, possa eu oferecer, direta e indiretamente,ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། །
Pende manam künla bül

Todo o bem e felicidade última às minhas mães;མ་ཡིས་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །
Mayi nötang du-ngal kün

E secretamente tomar para mimགསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག །
Sangwe dala lenpar sho

Todo o seu mal e sofrimento.

VII.
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དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །
Tetak künkyang chögye kyi

Em tudo isto, que a minha mente não seja contaminadaརྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང་། །
Tokpe trime mabak shing

Pelas oito preocupações mundanasཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །
Chökün gyumar shepe lö

E, reconhecendo todos os fenómenos como ilusórios,ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག །
Zhenme chingwa ledrol sho

Livre de apego, possa eu libertar-me das amarras!

VIII.
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Breve Comentário  
acerca do 

Treino da Mente em Oito Estâncias
 

Taklung TseTrul Pema Wangyal

Extraído de um ensinamento proferido a 19 de Setembro de 1992 em Plougres-

cant, França.

O Treino da Mente em Oito Estâncias é um poema de oito estrofes no 
qual o grande mestre tibetano Langri Thangpa6 condensa o seu próprio saber 
e experiência. Se bem que o tenha inicialmente escrito para seu próprio uso, 
mais tarde tornou-se uma fonte de inspiração para muitos praticantes. Estou 
grato pela oportunidade de rever, uma vez mais, estes ensinamentos que os 
meus mestres me deram no passado e recordar a bondade que me dedicaram. 
Estas oito estâncias vêm-me frequentemente à mente e ajudam-me muito na 
minha vida quotidiana. É para mim um prazer poder partilhá-las convosco, 
espero que vos sejam úteis e vos tragam a mesma felicidade.

A raiz da meditação de Langri Thangpa era a prática da troca, que con-
siste em tomar para nós o sofrimento dos outros e partilhar com todos os seres 
a nossa alegria e felicidade. Uma vez habituados a esta prática, em vez de nos 
retrairmos perante a ideia de aceitar um tal fardo, sentimos uma tremenda 
alegria ao assumi-lo. Depois, quando descobrimos a sabedoria da vacuidade, 
até mesmo o conceito de dificuldade se dissolve.
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Breve Comentário acerca do Treino da Mente em Oito Estâncias

I.

བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །
Uma vez que os seres superamཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི། །
Mesmo a joia que satisfaz todos os desejos,དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །
Aspirando a realizar o objetivo supremo,རྟག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག །
Possa eu constantemente estimá-los a todos.

Que não limitemos os nossos pensamentos aos seres humanos e a ou-
tras formas de vida que nos são familiares, mas consideremos antes todos os 
seres. Todos eles são importantes, pois contribuem para os nossos esforços de 
alcançar o objetivo último. No que respeita a atingir a nossa meta relativa e 
temporária, ser feliz, também ela depende dos seres. É por isso que os consi-
deramos mais preciosos do que a Cintāmaṇi7, a joia dos desejos.

Langri Thangpa referia constantemente este verso: “Possa eu constan-
temente estimá-los a todos”. É óbvio para todo aquele ou aquela que esteja a 
treinar a sua mente almejando atingir a iluminação que são os infinitos seres 
que constituem o suporte mais valioso.

Parece esta atitude idealista, irrealista ou excessivamente abstrata? 
Tudo depende da lei de causa e efeito. Com algumas pessoas achamos fácil 
comunicar, porque temos com elas boas conexões kármicas vindas do pas-
sado. Com outros a comunicação pode ser mais difícil. Isto não implica que 
eles sejam terríveis, nem que a relação desagradável com eles vá durar para 
sempre. Podemos ficar surpreendidos ao descobrir que, uma vez esgotados 
os resultados das nossas ações negativas anteriores, relacionadas com tais 
pessoas, a nossa relação com elas muda completamente.
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Breve Comentário acerca do Treino da Mente em Oito Estâncias

II.

གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ། །
Em qualquer lugar e companhia,བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞིང་། །
Possa eu considerar-me como o menos importanteགཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས། །
E, do fundo do coração,མཆོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་ཤོག །
Estimar os outros como superiores.

Por outras palavras, em vez de pensarmos que somos superiores por 
causa da riqueza ou do poder, ou de olhar os outros com condescendência, de-
vemos ser humildes em relação a todos os outros seres. Devemos mantê-los 
sinceramente nos nossos corações e tomar consciência de que, na essência, 
somos todos iguais, pois cada um de nós tem o mesmo potencial. Com uma 
tal atitude evitaremos acumular problemas futuros e seremos protegidos con-
tra muitos tipos de situações difíceis. Podemos pensar que a nossa riqueza, 
poder, status social ou fama durarão para sempre, mas por fim tudo é tran-
sitório. À nossa volta podemos ver como a prosperidade material, a posição 
social, o poder, a força física e a fama variam e por fim declinam. Se somos 
verdadeiramente humildes e respeitosos para com os outros, este processo 
inevitável não será uma fonte de sofrimento.

Então, em suma, esta estância mostra-nos como cultivar um respeito 
genuíno pelos outros.
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Breve Comentário acerca do Treino da Mente em Oito Estâncias

III.

སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། །
Em todas as atividades examinarei a minha mente.རྟག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག །
Assim que aí surgirem emoções negativas,བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན། །
Nocivas para mim e para os outros,བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག །
Possa eu enfrentá-las e afastá-las firmemente.

Esta terceira estância é muito útil pois mostra-nos como lidar com o sur-
gimento de emoções conflituosas. Primeiro temos de observar a nossa men-
te, pois tornar-se-nos-á mais fácil então notar emoções conflituosas, como o 
ódio e o ciúme, a emergir. Assim que estes estados aparecem, é melhor não 
nos envolvermos com eles, mas erradicá-los libertando-os num estado mental 
livre de conflitos.

As nossas ações físicas e verbais deixam marcas, são como traços sobre 
uma espécie de base temporária da memória a que chamamos Consciência-
-de-Base. Quando vemos uma luta como espetadores, isto deixa uma ligeira 
marca na nossa consciência. Por outro lado, se realmente participamos num 
conflito a marca deixada é muito mais profunda. Quanto mais nos envolve-
mos mentalmente numa ação, mais forte será a marca. No caso de uma ação 
nociva, o sofrimento que teremos de suportar no futuro será proporcional à 
força da marca deixada pela ação.

Quando começamos a praticar meditação, podemos perfeitamente en-
contrar obstáculos. Na realidade eles surgem não do exterior, mas de dentro 
de nós, procedentes da nossa própria ilusão: os verdadeiros inimigos da nossa 
felicidade são as emoções conflituosas que temos dentro de nós. Enquanto 
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Taklung Tsetrul Pema Wangyal

não as conseguirmos reconhecer e libertar-nos delas, enquanto aderirmos a 
elas, estarão lá para nos destruírem. O objetivo das várias práticas meditati-
vas é precisamente apagar, purificar ou libertar as marcas nocivas que estas 
emoções gravaram na Consciência-de-Base.

Mediante algum esforço na prática do treino da mente, é possível dis-
cipliná-la e, com a ajuda da meditação, estabelecer uma profunda paz mental 
interior. É por isto que o Buda disse: “És o teu próprio mestre, tudo repousa 
nos teus ombros, tudo depende de ti.’’

O treino da mente ensina que devemos evitar todas as ações e atitudes 
mentais negativas e por isso é necessário, em primeiro lugar, tornarmo-nos 
conscientes do que está a acontecer na nossa mente. Se, por exemplo, esta-
mos irritados, precisamos reconhecê-lo. No início, a irritação mal se aperce-
be, mas depois cresce até se tornar insuportável e por fim explode num ódio 
que tudo destrói. Mesmo quando parece justificado, o ódio nunca trouxe paz 
interior. Esta e outras emoções conflituosas contribuem para as ações negati-
vas e, tal como elas, nunca podem produzir bons resultados.

Um provérbio tibetano diz: “Quando estás irritado, está ciente disso e, 
em vez de desatar a morder os outros, morde o teu próprio punho!”. O que 
isto significa é que, em vez de nos deixarmos arrebatar num momento de 
raiva, é melhor segurar as rédeas da nossa mente e encontrar a paz interior. 
Por isso esta terceira estância sublinha a necessidade de redirecionar o nosso 
olhar para dentro e de usar o treino da mente para estabelecer a paz interior.
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Breve Comentário acerca do Treino da Mente em Oito Estâncias

IV.

རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་ནི། །
Quando vir um ser malévolo,སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ། །
Oprimido por intensa negatividade e sofrimento,རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན། །
Possa eu estimá-lo como algo difícil de encontrar,རྙེད་པར་དཀའ་བའི་གཅེས་འཛིན་ཤོག །
Como se descobrisse um precioso tesouro.

Dado que os seres estão exaustos pelos diversos sofrimentos causados 
pelas suas intenções e atos negativos, um ser altruísta não pode senão estimá-
-los mais e procurar ajudá-los.

Na nossa sociedade, quando vemos pessoas negativas normalmente 
tentamos evitá-las. Isto porque temos medo delas. Os bodhisattvas8, pelo 
contrário, são seres verdadeiramente corajosos: desejam ajudar aqueles que 
sofrem e deste modo, para eles, tais pessoas são consideradas como joias.

Se uma vaca largasse uma grande bosta no meio dos Campos Elísios, a 
maioria das pessoas acharia isso constrangedor ou incómodo. Mas em certas 
zonas da Índia, onde a lenha é rara, o excremento de vaca é um verdadeiro te-
souro e é recolhido assim que toca o chão para ser posto a secar e convertido 
em combustível para cozinhar. Isto é apenas um exemplo de como diferentes 
circunstâncias nos dão diferentes perspectivas.

De modo similar, as pessoas normalmente sentem vontade de fugir ou 
não se querem incomodar quando veem alguém com problemas, se nós ti-
vermos uma atitude positiva, assumiremos isso como uma verdadeira honra 
se verificarmos que podemos ser de algum modo úteis. Nesta estância, por 
conseguinte, o grande sábio Langri Thangpa pede-nos que tenhamos uma 
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atitude positiva e aberta para com todos aqueles que passam por dificuldades. 
Quando alguém se depara com imensos problemas, recordemos que estes não 
podem durar para sempre, pois no nível relativo a impermanência é inerente 
a todas as coisas. Se ajudarmos esta pessoa devido às suas dificuldades, tam-
bém seremos ajudados do mesmo modo quando passarmos por elas. Podem 
perguntar: “Não poderá a minha ação ser movida pelo interesse pessoal?”. 
Pode bem acontecer que sim, mas este tipo de motivação é um primeiro passo 
para fazermos boas ações, até que elas se tornem naturais.
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Breve Comentário acerca do Treino da Mente em Oito Estâncias

V.

བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས། །
Quando outros, movidos por inveja,གཤེས་སྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི། །
Me insultam e ofendem sem razão,གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པར་དང་། །
Possa eu tomar para mim a derrotaརྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་དབུལ་བར་ཤོག །
E oferecer-lhes a vitória.

Se alguém nos acusa falsamente, isto não acontece por acaso, sendo an-
tes o resultado de ações negativas que cometemos no passado. Se pudermos 
desenvolver uma atitude positiva para com essa pessoa, podemos anular a 
causa que produziu este resultado.

Qual deverá ser então a atitude ideal do bodhisattva? Quando pessoas 
cheias de rancor tentam enganar-nos ou prejudicar-nos de diferentes modos, 
o principal a fazer é, em vez de as rejeitarmos, adotá-las como objetos do 
nosso amor e compaixão. Uma tal atitude neste tipo de situação permite-nos 
desenvolver plenamente compaixão, amor e paciência. Um praticante deve 
aceitar as perdas e oferecer a vitória aos outros. A motivação correta não é 
uma tentativa de ser um modelo de virtude, mas antes uma aspiração sincera 
a beneficiar todas as formas de vida, levar-lhes paz e reconhecer que mesmo 
o pensamento de ajudar uma só pessoa contribui para diminuir o sofrimento 
de todos os seres.

Por vezes a pessoa a quem damos a vitória age como uma criança mi-
mada. Isto não significa que devamos abandonar o nosso amor e compai-
xão. Pelo contrário, isso pode inspirar-nos a reajustar constantemente o nosso 
comportamento. Em tais casos, um praticante na via do altruísmo tem de 
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infundir uma grande alegria e uma profunda motivação nas suas ações.
Como é que, em geral, nos sentimos quando confrontados com este tipo 

de situação? Podemos ficar irascíveis ou muito perturbados, considerando 
que somos os perdedores. Mas porque motivo haveríamos de considerar as 
coisas assim? A irritação destrói imediatamente a paz mental e a longo prazo 
cria muitas situações desagradáveis que preferiríamos evitar. Por outro lado, 
se soubermos como aceitar as perdas e oferecer a vitória aos outros, com 
cada vez maior frequência seremos nós a triunfar, a triunfar sobre as nossas 
próprias emoções conflituosas.

Se, pelo contrário, a impaciência cresce em nós e se intensifica conver-
tendo-se em ódio, perdemos uma das qualidades essenciais da nossa própria 
humanidade, a paciência, que capacita um ser humano para refletir sobre a 
situação na qual está envolvido e analisá-la lucidamente. Quando somos apa-
nhados no processo da cólera perdemos o controle sobre as nossas mentes. 
Arrastados por um ciclone emocional, somos incapazes de raciocínio lógico 
e de juizos corretos e saudáveis. Uma mente calma e límpida pode tomar 
decisões precisas e analisar as circunstâncias sem que elas perturbem as suas 
qualidades de tranquilidade e clareza.

Este é pois um modo de considerar a derrota e a vitória na perspetiva 
do treino da mente. Quando nos zangamos sentimos uma necessidade de nos 
defender a nós mesmos contra os outros que nos ameaçam. Mas na realidade 
eles estão a oferecer-nos uma oportunidade de nos tornarmos conscientes das 
emoções conflituosas que estão no nosso interior e de lidarmos com elas. Não 
são eles, então, o melhor dos amigos?
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VI.

གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི། །
Quando alguém que ajudeiརེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས། །
Com grande expectativa,ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང་། །
Me magoa profundamente e sem motivo,བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤོག །
Possa eu vê-lo como o meu mestre sublime.

Normalmente não queremos ter nada a ver com pessoas que nos fazem 
mal em troca da nossa bondade. Mas, se seguirmos o conselho de Langri 
Thangpa, tais situações podem ajudar-nos na prática do altruísmo. É mesmo 
ensinado que nós, praticantes, devemos cuidar especialmente de pessoas que 
nos prejudicam e considerá-las como guias na via da iluminação. É por esta 
razão que os bodhisattvas consideram os seus “adversários” como os seus 
principais mestres.

Quando alguém para quem fomos bondosos, e do qual esperamos em 
retribuição a mesma bondade, em vez disso nos magoa, esta é uma boa oca-
sião para recordar os ensinamentos sobre a lei de causa e efeito. Uma ação 
positiva dá inevitavelmente um bom resultado, mais cedo ou mais tarde. Por 
isso o mal que as pessoas nos fazem não é o resultado da bondade que lhes 
manifestámos pensando que no-la retribuiriam, mas antes o resultado das 
nossas próprias ações negativas passadas.
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VII.

མདོར་ན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །
Em suma, possa eu oferecer, direta e indiretamente,ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། །
Todo o bem e felicidade última às minhas mães;མ་ཡིས་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །
E secretamente tomar para mim གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག །
Todo o seu mal e sofrimento.

Esta sétima estância é um ensinamento sobre a prática da troca. “Mi-
nhas mães”, na primeira parte, refere-se a todas as formas de vida. “Direta-
mente” significa física e materialmente, ao passo que “indiretamente” signi-
fica discreta ou mentalmente. Oferecemos assim a todos os seres a felicidade 
e a causa da felicidade. De acordo com a segunda parte, “secretamente” – ou 
seja, mentalmente – tomamos para nós o sofrimento de todos os seres e as 
causas desse sofrimento e aspiramos a que as dificuldades pelas quais nós 
próprios passamos eliminem totalmente as dificuldades dos outros. Este é um 
treino extremamente importante, no qual a respiração pode ser usada como 
suporte.

Como o número dos outros seres é infinito, a sua importância é também 
infinita. Um único ser como eu próprio, por exemplo, jamais pode ser mais 
do que apenas um ser, por mais capaz ou superior que eu possa ser. Os outros, 
por outro lado, são infinitos em número e portanto infinitos em valor. Só pos-
so pois concluir, se sou minimamente racional, que um único indivíduo nunca 
deve sacrificar um qualquer número de seres para servir o seu próprio interes-
se, mas que é pelo contrário de longe mais lógico que os indivíduos se sacri-
fiquem a si mesmos pelo bem dos outros: devo dedicar a minha própria vida 
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à felicidade dos outros e os outros, enquanto indivíduos, também se devem 
dedicar ao bem-estar dos outros seres, o que me inclui a mim. Uma pessoa 
egoísta acha perfeitamente normal que os outros se sacrifiquem a si mesmos 
por ela. Uma pessoa altruísta, por outro lado, colhe uma enorme alegria de 
renunciar aos seus próprios interesses em prol dos interesses dos outros. Se 
olharmos para o interior de nós mesmos, descobriremos que a atitude egoísta 
não constitui uma parte integral do nosso ser, do estado verdadeiro e natural 
das nossas mentes. Foi adicionada a este estado natural por via de hábitos ilu-
didos, adquiridos ao longo de muitos anos ou mesmo de muito mais tempo.

É aqui interessante notar o uso de mantras na meditação tibetana, na 
medida em que têm um papel importante a desempenhar. “Man”, em sâns-
crito, significa “mente”, e “tra” significa “o que liberta”. Um mantra é pois 
algo que liberta a mente. Na realidade não há nada a libertar: a mente é pri-
mordialmente livre. O que queremos aqui dizer com “libertar” é dissolver as 
marcas que obscurecem a mente, a fim de que a sua qualidade, beleza e calor 
sejam restaurados.

Nos nossos dias temos todo o tipo de magníficos detergentes que podem 
facilmente fazer desaparecer qualquer tipo de nódoas. Os mantras podem ser 
usados do mesmo modo no plano mental. E, tal como as invenções moder-
nas foram descobertas por grandes cientistas, os mantras são as criações dos 
grandes sábios. Eles inventaram-nos para serem usados em técnicas mentais 
concebidas para proporcionar felicidade e paz interiores. Pronunciar, cantar 
ou recitar tais mantras, silenciosamente ou em voz alta, tem efeitos visíveis 
em ambos os níveis, mental e físico. Com a sua ajuda, os nós9 e as marcas 
que experimentamos como sofrimentos muito tangíveis podem ser apagados. 
Estas fórmulas não são apenas antigas séries de sílabas reunidas por alguém 
através da sua imaginação criativa. Não se pode pura e simplesmente mis-
turar uns poucos sons e chamar a isso um mantra. Para se criar um mantra 
temos de ser um ser plenamente realizado10, pois só então temos a capacidade 
de combinar as sílabas sagradas de modo a que a sua recitação desfaça os 
nós e dissolva as marcas. Claro que, para que isto aconteça, a pessoa que usa 
estas fórmulas sagradas deve estar consciente da sua própria atitude mental.
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Olhemos agora mais de perto a atitude egoísta. Se bem que pareça estar 
tão solidamente ancorada em nós, é apenas temporária. Um tecido, por exem-
plo, com nódoas que se acumularam ao longo de dias ou semanas, na verdade 
anos e séculos, necessitará de ser repetidamente lavado, com grandes quan-
tidades de sabão, antes de se tornar tão limpo como novo. Do mesmo modo, 
pode ser necessário muito tempo, e muitos mantras, para remover todas as 
marcas que estão impressas na Consciência-de-Base. Mas não esqueçam uma 
coisa: uma nódoa nunca pode ser uma parte inerente de um tecido manchado. 
Por definição, é algo distinto da superfície inicialmente limpa que ela man-
cha. É importante tomar consciência que, do mesmo modo, as nossas mentes 
nem sempre estiveram obscurecidas por marcas kármicas. As marcas foram 
adicionadas à Consciência-de-Base. Não há impureza ou nódoa original.

Praticar a introspeção é sempre interessante. Uma vez estando cons-
cientes da nossa atitude egoísta e examinando-a, reconhecemos quão absur- 
da ela é. Se usarmos a nossa inteligência e nos examinarmos interiormente 
a nós próprios, não podemos senão concordar com o argumento lógico que 
referi antes, de que um número infinito de seres é obviamente mais impor- 
tante do que um único eu. A um nível mundano, podemos ver isto ilustrado 
na política. Quando candidatos num partido minoritário querem ser eleitos, 
se são astutos, juntar-se-ão à maioria, cuja influência os capacitará para al-
cançarem os seus objetivos.

 No início é muito difícil reduzir e controlar o poder do ego. Na ver-
dade, não é tanto o próprio egoísmo que constitui o problema, mas antes a 
enorme extensão dos hábitos que acumulámos. São estes hábitos que nos 
impedem de vencer o inimigo interior. Mas, se formos pacientes e nos conce-
dermos o tempo necessário, decerto venceremos. Quanto tempo e paciência 
cada um de nós precisará irá depender de quão forte é a nossa atitude egoísta. 
Se tomarmos os sofrimentos dos outros para nós e oferecermos a todos os 
outros a nossa própria felicidade e tudo a que aspiram, praticando esta troca 
do fundo dos nossos corações, todas as qualidades inerentes a sermos ver-
dadeiramente humanos revelar-se-ão a partir de dentro. Estas sete estâncias 
dizem respeito aos aspetos relativos da mente iluminada. A oitava lida com 
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o seu aspeto absoluto: a iluminação ou o despertar. Trabalhar com os aspetos 
relativos da bodhicitta11 acumula energia positiva; empenhar-se na prática 
da bodhicitta absoluta faz surgir a sabedoria. Quando estas duas formas de 
energia se unem, temos a capacidade de aperfeiçoar os dois níveis ou kāyas: o 
corpo da forma e o corpo da verdade12, que estão respetivamente relacionados 
com a compaixão e a sabedoria. Através da compaixão podemos manifestar-
-nos para ajudar todos os seres e através da sabedoria somos capazes de ver 
todas as coisas tal como são.
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VIII.

དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །
Em tudo isto, que a minha mente não seja contaminadaརྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང་། །
Pelas oito preocupações mundanasཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །
E, reconhecendo todos os fenómenos como ilusórios,ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།
Livre de apego, possa eu libertar-me das amarras!

É possível fazer as práticas das primeiras sete estâncias enquanto per- 
manecemos apegados aos três conceitos: o sujeito, o objecto e a ação; (neste 
caso: nós, os seres e sermos altruístas). Podemos também agir altruistica-
mente ao mesmo tempo que secretamente esperamos que as nossas ações 
sejam reconhecidas, que as pessoas venham a falar da nossa bondade, que a 
nossa reputação cresça e a nossa posição social melhore. Podemos também 
esperar tornar-nos ricos, possuir boa saúde e uma longa vida ou obter poderes 
extraordinários. Se temos estes tipos de pensamentos, a nossa atitude não será 
autêntica e os resultados da nossa prática serão distorcidos. É por isso que 
Langri Thangpa diz: “Em tudo isto, que a minha mente não seja contaminada 
pelas oito preocupações mundanas”.

Na verdade, quando atividades positivas surgem de um desejo de se ser 
reconhecido como uma pessoa boa ou religiosa, isto apenas mostra que se 
perceciona: o objeto da nossa compaixão, a nós mesmos e as nossas ações, 
como algo de concreto e que estamos apegados a eles. Um tal modo de perce-
ção distorce tudo e deve ser rejeitado, pois é uma fonte segura de sofrimento.

É assim importante adotar uma visão correta: todos os fenómenos de-
vem ser percecionados como semelhantes a ilusões e, mediante uma análise 
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extremamente subtil, como desprovidos de qualquer existência substancial 
e inerente. Para manter esta visão e para conseguir a maior alegria no cui-
dar dos outros, necessitamos de integrar as seis práticas transcendentes ou 
pāramitās nas nossas vidas quotidianas: generosidade, disciplina moral, pa-
ciência, diligência, concentração meditativa e sabedoria. Estas podem con-
densar-se em três. A generosidade, a disciplina moral, a paciência e a diligên-
cia estão incluídas no treino da disciplina, enquanto as últimas duas práticas 
transcendentes se relacionam com os treinos da concentração e da sabedoria, 
respetivamente.

Todos estes diferentes métodos ajudam o bodhisattva a desenvolver 
plenamente o seu potencial. Todos nós temos este mesmo potencial extraor-
dinário. Mas quão raro é que sejamos capazes de o levar a amadurecer e 
revelar-se! Subestimamo-nos com demasiada frequência. É essencial desper-
tarmos a tremenda capacidade que jaz adormecida dentro de cada um de nós.

Método de Meditação

Sentemo-nos agora com a mente meramente repousando “aqui e ago-
ra”. Quando fazemos isto, primeiro que tudo temos um vislumbre da frescu-
ra do estado mental. Mas não conseguimos ficar muito tempo nesse estado: 
começam a emergir pensamentos. Quando estes se manifestam, em vez de 
tentarmos pará-los, canalizemos a energia dessas ondas de pensamento numa 
direção positiva mediante o seguinte exercício. À medida que expiramos va-
mos desejar que aqueles seres que nos são queridos sejam felizes e obtenham 
as causas da felicidade. Cultivemos então a mesma aspiração não apenas em 
relação àqueles que nos são queridos, mas para todos os seres, sem exceção. 
Com cada sopro enviamos-lhes as causas de felicidade na forma de luz ra-
diante repleta de pensamentos de amor, um grande amor por todos os seres, 
em todas as formas de existência.

Relaxemos agora de novo, deixando a nossa mente repousar “aqui e 
agora”. Então, quando surgirem pensamentos outra vez, dirijam-nos para to-
dos os seres que sofrem. Pensem em todas as pessoas nos hospitais, que estão 
doentes ou a passar por cirurgias; em todos os seres, em todas as formas de 
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existência, que experimentam sofrimento físico ou mental e especialmente 
medo nos seus diferentes aspetos. Pensem em todas as pessoas que estão a fa-
lecer ou já faleceram e que passam por experiências que são frequentemente 
desagradáveis. Que estejamos conscientes de todos estes casos e que façamos 
a aspiração, do fundo dos nossos corações, de que todos os seres sejam livres 
do sofrimento e das suas causas. À medida que expiramos, enviemos ondas 
de compaixão.

Relaxem de novo e deixem a mente repousar “aqui e agora.’’
Para concluir, dediquemos a energia positiva que acumulámos median-

te a nossa pura intenção, bem como o tempo e esforço que investimos em 
estudar este texto e praticar, para o nosso próprio progresso, para a felicidade 
e a paz de todos os seres vivos. Aspiremos a que todos os seres sem exceção 
encontrem a liberdade última. Deste modo não restringiremos a nossa energia 
positiva ao nosso próprio pequeno círculo; estendê-la-emos infinitamente no 
tempo e no espaço. Assim ela irá durar enquanto a infinidade dos seres no 
universo, até ao derradeiro ser, necessitar dela. A arte de dedicar o mérito 
muda completamente o poder de qualquer ato positivo que façamos, mesmo 
que se trate simplesmente de oferecer um pedaço de comida a uma pessoa ou 
animal esfomeados.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

Alunos — Daquilo que entendi, está a dizer que o egoísmo é algo que 
é acrescentado. Sempre pensei que era parte de nós. Uma criança pequena 
necessita de ser egoísta; depois podemos gradualmente usar o egoísmo para 
fazer coisas boas e por fim libertar-nos dele. Não compreendi verdadeira-
mente como pode o egoísmo ser como uma nódoa num pedaço de tecido.

Rinpoche — Este é um ponto crucial. É verdade que, da infância em 
diante, temos de ter confiança em nós mesmos, no nosso potencial fundamen-
tal, na nossa capacidade. Esta confiança é muito importante. Devemos sentir 
respeito pelo nosso próprio potencial.

O egoísmo é todavia algo diferente. Tomemos um exemplo. Tenho dois 
pedaços de pão e está alguém a morrer de fome à minha frente. Se recuso 
alimentar essa pessoa porque quero guardar o pão para mim, isto não é au-
toconfiança, mas sim falta de autoconfiança. É a incapacidade de partilhar, 
esse desejo de guardar as coisas para mim mesmo, a que chamo egoísmo. 
Em geral, como disse antes, devemos ser confiantes e sentir autorespeito. 
Confiança é autorespeito. Se sou capaz de fazer alguma coisa, devo respeitar 
esta capacidade.

O egoísmo é uma emoção conflituosa que aumenta gradualmente e se 
torna uma rede de hábitos, ganhando assim uma força considerável. Deixem-
-me explicar. Eu quero algo e obtenho-o. O meu desejo aumenta: quero dois 
e consigo-os. Então quero três e quatro e assim continua, sem fim. O desejo 
é algo que se move continuamente. Pode ir muito longe porque não tem limi-
tes. Quanto mais temos, mais queremos. Reunidas as condições certas, pode-
mos acumular imensas quantidades de bens. Mas então surge outro problema: 
como é que as conservamos? Entramos num círculo vicioso. Se quisermos ser 
verdadeiramente bondosos e compassivos para connosco próprios, necessita-
mos de procurar e encontrar simplicidade. O grande filósofo Nāgārjuna diz: 
“A maior das felicidades é saber como estar satisfeito com o que temos”. Isto 
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é também uma forma de autorespeito. Alguns ensinamentos falam das emo- 
ções conflituosas como semelhantes a drogas: são viciantes. 

Isto responde à sua questão?

— Talvez eu esteja a confundir eu e egoísmo. No meu caso, vivo só e te-
nho de cuidar de mim mesmo e alimentar-me. Isto é um tipo de egocentrismo.

— Não, cuidar de nós é uma forma de autorespeito. De outro modo 
seria como possuir um carro, mas negligenciá-lo e nunca encher o depósito. 
Estragar-se-ia e ficaria inutilizado. Por isso, pelo contrário, por favor cuide 
de si. Fazer algo por si é uma forma de o fazer por todos os outros. O que 
quis dizer ao falar de egoísmo era a intenção, a motivação, a atitude interior 
egoísta pela qual se está exclusivamente preocupado consigo próprio.

— É por vezes difícil ver onde está a linha divisória.

— É verdade, o limite é subtil.

— Penso que o ego está ligado à personalidade. Cada um de nós tem 
uma personalidade que é útil, de que necessitamos. Mas também necessita-
mos de nos despegar dela.

— Sim, concordo. Obrigado.

— Quando nos apegamos à nossa forma física, receamos por ela, senti-
mo-nos ameaçados por todo o tipo de coisas e deste modo percecionamo-nos 
como uma pessoa ou um animal, de acordo com a existência que escolhemos, 
e não vemos como a mente não é afetada. É isto uma forma de egoísmo?

— É mais subtil do que isso. Aquilo a que estamos apegados é mais do 
que a forma que assumimos. Mas, se olharmos para dentro para descobrir o 
que ela é, não encontraremos nada.

— Estamos sempre à defesa por sentirmos que nos falta alguma coisa. 
Se temos algo, queremos sempre algo mais, porque nunca estamos satisfei-
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tos, nunca encontramos o que precisamos.

— É mais subtil do que isso, porque há um aspeto de ausência. Mesmo 
quando temos mais do que suficiente, há um hábito que nos induz a continuar 
a acumular e a armazenar coisas para nós mesmos. Para dar um exemplo 
terra-a-terra, se bem que pessoalmente não compre muitas coisas, os meus 
amigos frequentemente oferecem-me coisas, principalmente roupas. A dada 
altura, tomei consciência que tinha cinco ou seis peças do mesmo tipo e 
mesmo oito ou nove! Algumas delas não tinha usado durante vários anos 
e todavia tinha de as lavar, arrumar, proteger dos ácaros e assim por diante. 
Isto não só era incómodo, como estavam a ocupar todo o espaço onde vivia. 
Mantive assim duas ou três de cada e, quando fui à Índia, ofereci as restantes 
a pessoas que na verdade não tinham nada a não ser farrapos para usar. Eles 
ficaram tremendamente felizes e eu tomei consciência que tinha quebrado um 
hábito que estava a entrar sorrateiramente na minha vida. Tento aplicar isso a 
outras coisas e funciona do mesmo modo. Em especial nos dias de hoje, em 
que vivemos em pequenos apartamentos, esta acumulação de objetos inúteis 
torna-se um grande e pesado fardo.

A generosidade é também um hábito. Por vezes a generosidade e a ava-
reza entram em disputa. Uma diz: “Vamos lá, vamos dar tudo”, e a avareza 
responde: “Não, guarda tudo, vai ser útil mais tarde”. Do mesmo modo há 
frequentemente um conflito entre a preguiça e a diligência.

— Quando algumas pessoas ouvem falar de budismo, não conseguem 
ver a diferença entre a doutrina de Deus, o Criador, e a abordagem budista. 
Por isso perguntam: como foi criado o mundo? Como é que explicam isso?

— A mente....
— Sim, mas como?
— O meu apego ao meu eu, ao meu ego, e o meu apego aos meus per-

tences – às minhas roupas – levaram-me a acumular objetos que restringiram 
o meu espaço. Por outro lado, a minha generosidade emergente, que começa 
a dar coisas, alargou o meu espaço. É assim que o meu mundo é criado. As 
emoções conflituosas criaram este mundo limitado, enquanto a generosidade 
criou espaço.
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— Quando tento explicar que foi a mente iludida que criou o mundo, 
as pessoas retorquem perguntando: “Onde estava então a mente antes do 
mundo existir? O que existia e como era isso?

— A mente iludida cria este mundo ilusório, o mundo saṃsārico, mas 
a mente autêntica, a mente que não é maculada pela ilusão, cria felicidade e 
harmonia. “Quem criou a mente?” é uma questão essencial e algumas pessoas 
passam não apenas um, mas três ou mais anos a procurar a resposta. Olhando 
para o interior, encontram-na.

— Previamente disse que é bom sacrificarmo-nos a nós mesmos pelo 
bem dos outros. Mas como podemos encontrar um caminho do meio entre 
sacrificarmo-nos pelos outros e saber quando parar por respeito pelo nosso 
próprio corpo ou porque consideramos que a situação está a pôr à prova a 
nossa determinação para fazer algo diferente?

— Esta noção de sacrifício tem dois aspetos: sacrifício em intenção e 
em ação. É melhor começar com o primeiro. Se começarmos por nos lançar 
na ação sem desenvolver primeiro a necessária força ou capacidade, e depois 
nos arrependermos do que fizemos, isto é inútil, é um desperdício. A princi-
pal coisa a fazer é preparar o terreno com uma intenção altruísta, ter um bom 
coração, desenvolver uma grande alegria nesta atitude mental e habituar-se 
a esta perspetiva. Então já não será um sacrifício. À medida que esta atitude 
se torna cada vez mais forte, estaremos aptos a partilhar cada vez mais, de 
acordo com a nossa capacidade. É por essa razão que é tão importante come-
çar por desenvolver uma atitude positiva, confiança, abertura e uma grande 
alegria.
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NOTAS :

1 - Objetivo supremo, དོན་མཆོག་ “tön chok” (Tib): Refere-se aqui à iluminação completa de 

todos os seres. 

2 - Menos importante, དམན་ “men” (Tib). Lit: “inferior” ou “mais baixo”. Refere-se à prática 

de prezar os outros mais do que nós mesmos e também à prática da “troca com os outros”, 

enquanto antídoto à inveja e ao orgulho, na qual nos devemos ver como inferiores e regozijar 

com as qualidades e fama dos outros, (como refere Śāntideva no Bodhicaryāvatāra, capítulo 

VIII, versos 140 a 154. Ver também, Nectar of Manjushri’s Speech: a detailed commentary on 

the Way of the Bodhisattva de Kunzang Palden.).

3 - Mãe, མ་ “ma” (Tib): Os seres sencientes são frequentemente apelidados de “mães” no con-

texto dos ensinamentos do Mahāyāna. Uma vez que na prática de gerar a bodhicitta, “a mente 

da iluminação,” devemos considerar todos os seres sencientes como tendo sido nossas mães, nas 

infinitas vidas que tivemos na existência cíclica, recordar a sua bondade para connosco e aspirar 

a retribuí-la.

4 - Oito preocupações mundanas, ཆོས་བརྒྱད་ “chö gye” (Tib): Literalmente, “oito dharmas” isto 

é, “oito verdades” mundanas. São quatro pares de experiências opostas às quais temos atração e 

aversão e que condensam as motivações humanas vulgares: o ganho e a perda, o prazer e a dor, 

o elogio e o crítica, a celebridade e a insignificância.

5 - Amarras, འཆིང་བ་  “ching wa” (Tib). Lit: grilhão. Esta expressão permite várias interpre-

tações, nomeadamente a libertação das amarras do saṃsāra, das amarras do apego ao eu e aos 

fenómenos enquanto reais, das amarras das oito preocupações mundanas ou das amarras que 

nos impedem de praticar o Dharma corretamente, isto é, estar sob o controlo de outros e não ter 

liberdade devido a compromissos mundanos, laços e responsabilidades familiares. (Como refe-

riu Longchenpa nas oito circunstâncias intrusivas e oito propensões incompatíveis. Ver Patrul 

Rinpoche, O Caminho da Grande Perfeição).

6 – Langri Thangpa, (1054-1123). Mestre e erudito budista tibetano, discípulo de Geshe Po-

towa e fundador do mosteiro de Langthang. A sua tradição dos antigos Kadampa, baseada nos 

ensinamentos de Atiśa Dīpaṃkara, foi uma das primeiras escolas das novas tradições. Os seus 

ensinamentos enfatizavam a compaixão, o estudo e a disciplina ética pura e foram adotados por 

todas as escolas do budismo tibetano: Nyingma, Kagyu, Sakya e em particular pela escola Gelug.
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7 – Cintāmaṇi (Sct), ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ “yizhin norbu” (Tib.) Literalmente, “joia dos desejos.” É 

uma joia ou pedra preciosa lendária, que se encontra em reinos celestiais ou debaixo do mar, e 

que realiza todos os desejos que lhe são formulados.

8 – Bodhisattva (Sct): um ser que fez o voto de alcançar a iluminação a fim de que todos os seres 

possam atingir este mesmo estado. Os bodhisattvas incluem tanto aqueles que estão iluminados 

como aqueles que estão na via. O voto de dedicar todas as nossas vidas para o benefício dos out-

ros é feito tradicionalmente na presença de um mestre que detém a linhagem da transmissão dos 

ensinamentos dos bodhisattvas. Há, todavia, alguns seres que, se bem que possam nunca haver 

tomado formalmente este voto e possam mesmo não ser conscientes de que existe um tal voto, 

podem ser considerados como bodhisattvas por conta da sua abertura, compaixão e dedicação 

altruísta das suas vidas aos outros.

9 – Os nós que bloqueiam os canais subtis do nosso organismo psicofísico e as marcas kármicas 

deixadas na nossa Consciência-de-Base.

10 – Um ser plenamente realizado purificou completamente todos os obscurecimentos e realizou 

plenamente tanto o conhecimento infalível que vê a natureza de todas as coisas tal como são 

e o conhecimento ilimitado e imparcial que compreende claramente todos os fenómenos que 

surgem. Tais seres despertaram do sono da ignorância e são portanto designados como ilumina-

dos ou budas.

11 – Bodhicitta. (Sct) Literalmente, a mente da iluminação. No nível relativo é a aspiração a 

alcançar a iluminação pelo bem de todos os seres. No nível absoluto é a visão direta da natureza 

última do eu e dos fenómenos.

12 – Corpo da Forma e Corpo da Verdade – Mais conhecidos na sua forma sânscrita por 

“rūpakāya” e “dharmakāya.”

Tradução das estâncias do original tibetano. Tradução do comentário do original inglês.

Inclui fonética simplificada do tibetano, elaborada através da adaptação para recitação do sis-

tema de transliteração Wylie.

1ª Edição: em Outubro, 2014; 2ª Edição: Abril 2018

© Grupo de Tradução Padmakara de Portugal,  2018
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