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Praticar as Pāramitās representa um grande elemento no caminho budista Mahayana. 

Estas seis “perfeições transcendentais” (Tib. parol tu chinpa druk) possibilitam aos 

praticantes acumular mérito e sabedoria. No primeiro vídeo curto de ensinamentos, 

Tulku Migmar Tsering nos apresenta estas importantes práticas. Tulku-la explica que 

todas as 84.000 seções do ensinamento de Buda podem ser condensadas nestas seis 

práticas. 

 

Além disso, a prática das perfeições representa o bodhicitta de aplicação. Primeiro, 

geramos o desejo de beneficiar todos os seres sencientes e trazê-los para o estado 

desperto. Depois, através da prática das pāramitās nos envolvemos em atividades ou 

comportamentos que trazem benefícios reais.   

PRACTICAR AS PĀRAMITĀS: SABER AS SEIS ATIVIDADES 

1. Generosidade 

2. Disciplina 

3. Paciência 

4. Esforço 

5. Concentração ou Meditação 

6. Sabedoria 

PRACTICAR AS PĀRAMITĀS: BENEFICIAR VOCÊ E OUTROS  

À medida que aplicamos as seis perfeições, começamos a transformar as seis emoções 

negativas. Por sua vez, essa transformação nos traz mais alegria e felicidade. Assim, ao 

praticar as pāramitās nos beneficiamos ao colocar os outros antes de nós. Ao contrário 

do que se poderia esperar, ao virarmos a nossa atenção mais completamente para os 

outros, melhoramos a nossa própria situação. Podemos observar uma redução nas 
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nossas reações emocionais. Além disso, podemos observar como nossas mentes mais 

calmas podem se concentrar e meditar mais facilmente. E, através de tudo isso, 

começamos a experienciar a verdadeira sabedoria. 

Ao mesmo tempo, essa sabedoria nos permite beneficiar os outros com mais habilidade. 

Podemos ver mais claramente o que as pessoas precisam, e, assim, sermos capazes de 

ajudá-las de maneiras significativas. Nossa crescente paciência nos permite ajudar os 

outros sem nos exaurirmos, esperar elogios ou agradecimentos. Reunimos todas as 

ferramentas das perfeições, construímos sobre cada uma até podermos, na verdade, 

trazer todos para a iluminação completa. Começamos lentamente, com pequenos 

passos, mas com uma visão ampla.  

 


