
 

Meditação Tonglen Iniciante  

  

 

 

Tulku Migmar explica sobre como começar a trabalhar com a prática profunda de Tonglen. 

Além disso, dá orientações sobre como incorporar este “Tonglen Iniciante” em qualquer 
uma de nossas sessões de meditação. O termo tonglen é frequentemente traduzido para 

o inglês como prática de “dar e receber” ou “enviar e receber”. Foi ensinada pela primeira 
vez pelo grande mestre bengali Atisha Dīpaṃkara Śrījñāna (982 – 1054 EC). O mestre 

Kadampa Chekawa Yeshe Dorje (1101-1175) também fez desses ensinamentos a base de seu 

próprio treinamento. 

 

 

 

  

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tonglen


Tonglen Iniciante: Estendendo a Bondade e o Amor  

 

Tulku nos mostra que essa prática de 

visualização funciona principalmente para 

desenvolver nosso amor e compaixão. E dessa 

forma, pertence ao caminho de acumulação de 

mérito. Primeiro, passamos algum tempo 

refletindo sobre o quanto nós mesmos 

queremos evitar o sofrimento e desejamos a 

felicidade. Depois de reconhecermos isso, 

podemos olhar ao nosso redor e perceber que 

todos os outros seres se sentem da mesma 

maneira. Então, por que todos nós sofremos? 

Tulku nos lembra que todo sofrimento vem das 

emoções negativas de ignorância, apego e raiva. 

Tonglen Iniciante: Respiração e Visualização  

Tulku-la nos explica como coordenar suavemente a visualização de dar e receber com 

nosso processo de respiração. Inicialmente, imaginamos nossa família e amigos próximos. 

Enquanto pensamos neles, visualizamos que estamos inspirando toda a sua dor, 

infelicidade e sofrimento. Tente imaginar toda a negatividade como uma fumaça espessa 

e preta. E então, expiramos toda a nossa felicidade, saúde e bondade. Ao fazermos isso, 

podemos visualizar raios de luz enviando uma bela luz clara para nosso objeto de 

compaixão. 

Repetidamente, fazemos esse processo, mas sem nenhum apego ou expectativa. Se 

começarmos a nos sentir cansados ou ansiosos, podemos simplesmente descansar em 

meditação por alguns minutos. 

Um ponto chave deste ensinamento é começar esta prática lenta e suavemente. E 

gradualmente, trabalhar para expandir nosso círculo de amor a todos os seres. Além disso, 

Tulku sugere que incorporemos essa prática em qualquer uma de nossas sessões de 

meditação. E se fizermos Tonglen diariamente, veremos por nós mesmos como nossas 

emoções negativas diminuirão. 

Se você estiver interessado em mais ensinamentos do Dharma em 

português, recomendamos os cursos online Treinando a mente e O 

Sutra da Nobre Sabedoria na Hora da Morte, ambos gratuitos, para o 

público em geral e essenciais para aprender sobre meditação. Também 

está disponível O Caminho da Meditação nível 1. Os rendimentos deste 

curso são distribuídos para dar suporte ao site do Instituto Samye e 

financiar projetos dentro da mandala de Phakchok Rinpoche. 

https://samyeinstitute.org/courses/training-the-mind/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/path-of-meditation-level-one/


Se você quiser ler mais artigos do Instituto Samye em português, clique 

aqui para ver a lista. (Cada artigo tem uma seção “Traduções” na parte 
inferior da página; clique no link “Português”). 

https://samyeinstitute.org/tag/portugues/

