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Caros amigos próximos e distantes, 

 

Como de costume, espero que esta mensagem os encontre bem, saudáveis e felizes. 

Neste dia de Guru Rinpoche, gostaria de compartilhar com todos algumas palavras de 

aconselhamento sobre a importância crucial de se cultivar a compaixão por todos os 

seres. O trecho a seguir faz parte de uma série de perguntas e respostas do mestre 

Drukpa Kagyü Gyalwa Götsang Gönpo Dorjé. 

https://samyeinstitute.org/announcements/new-course-from-samye-institute-training-in-compassion-taught-by-dr-david-shlim/


Zhang Rinpoche disse: 

 

Se me perguntarem o que eu prefiro, realização ou compaixão, minha 

escolha é a compaixão. Se me perguntarem por qual razão, direi que 

como cultivar a compaixão inclui todas as seis pāramitās, a sabedoria, por 

conseguinte, advém da compaixão. 

 

Tendo dito isto, ele citou a seguinte passagem: 

 

O Sutra dos Vários Rios (Nānānadī Sūtra*) diz: “Quando os seres estão 
felizes, estou feliz eu mesmo. Quando os seres estão infelizes, também eu 

estou infeliz. Amar os seres é amar a mim mesmo. Ser gentil com os seres 

é ser gentil comigo próprio.” Assim, cultivar o amor e a compaixão pelos 
seres é a atividade que compraz ao Buda. 

 

Sobre este tópico, quero salientar que todos conhecemos a importância e os benefícios 

da compaixão. Mesmo assim, ainda pensamos que, adicionalmente, também seja 

necessário fazer grandiosas oferendas ao Buda. No entanto, como é dito aqui, a melhor 

oferenda que se pode fazer aos Buda é cultivar compaixão pelos seres. 

 

Além disso, é preciso que a compaixão permeie mais do que apenas o nosso 

pensamento. É necessário colocá-la em prática. Ao acordar pela manhã, de início 

contemplem os quatro imensuráveis. Em seguida, concentrem-se especificamente na 

compaixão e na prática de tonglen (tomar para si e ofertar), que é a implementação da 

bodhicitta. Tonglen é uma prática fundamental para os bodhisattvas, mas quem não 

souber como praticar pode começar cultivando a compaixão. 

 

Esta é a minha mensagem para todos neste dia de Guru Rinpoche: cultivar a compaixão 

pelos seres é o cerne da prática. 

 

Recebam todo o meu carinho, 

Sarva Mangalam. 

 

 

Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/event-recordings/the-six-paramitas-part-one/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/relying-on-the-four-immeasurable-qualities-during-a-pandemic-part-1-immeasurable-equanimity/
https://samyeinstitute.org/paths/nine-yanas/tonglen-practice-developing-bodhicitta/

