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Se apoderando da Bodhicitta 

12 de Julho de 2008 

 

 
 

Queridos amigos longe e perto, 

Aqui estou mais uma vez nesse dia auspicioso do Nascido no Lótus conectando com cada 

um de vocês e desejando que vocês estejam bem e felizes. Da mesma forma que nas 

mensagens anteriores, gostaria mais uma vez de tirá-los por um momento das atividades 

samsáricas e compartilhar um pouco das palavras de sabedoria de Śāntideva. 
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Em um de seus ensinamentos, Buddha explica: 

A esfera dos seres vivos é ilimitada, 

Da mesma foram o desejo de ajudar a todos. 

E mesmo se faltar força para a ação altruísta, 

Isso é algo que você deve desejar constantemente. 

Naqueles que guardam desejos como esses, 

A Bodhicitta realmente vai nascer. 

 

Bodhicitta: O desejo de atingir a iluminação completa para o 

benefício dos seres sencientes.  

Bodhisattva: Uma pessoa que carrega a motivação da 

bodhicitta em todas as suas atividades. 

 

Para que alguém se inspire com a bodhicitta, é essencial treinar na prática das quatro 

imensuráveis: bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade. Essas qualidades 

são a raiz da bodhicitta e, embora sejam a natureza intrínseca de todos os seres, é difícil 

cultivá-las porque nossa mente é suscetível a condições negativas. Portanto, a proposta 

central da prática do treinamento da mente é cultivar e estabelecer essas qualidades 

imensuráveis.  

Se apoderando da Bodhicitta 

Por meio dessas ações agora realizadas 

E das virtudes que eu tenha obtido, 

Que toda dor de cada ser vivo 

Seja totalmente dispersa e destruída! 

Para todos os doentes do mundo, 

Até que todas as suas doenças tenham sido curadas, 

Que eu me torne para eles 

https://samyeinstitute.org/


 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

O médico, o enfermeiro, o remédio em si. 

Para os seres sencientes, pobres e destituídos, 

Que eu me torne um tesouro sempre abundante, 

E que esteja a sua frente, perto e ao seu alcance, 

Uma fonte variada de tudo que possam precisar. 

Que eu possa ser um guardião para os desprotegidos, 

Um guia para quem segue na estrada. 

Para aqueles que desejam cruzar a água, 

Que eu seja o barco, a jangada, a ponte. 

Assim para tudo que vive, 

Tanto quanto são os limites do céu, 

Que eu seja constantemente sua fonte de sustento 

Até que eles passem além da tristeza. 

—Śāntideva, O Caminho do Bodhisattva 

 

Como a moldura atemporal da imensa aspiração de Śāntideva, possamos seguir nos seus 

passos: dedicando totalmente o resultado da nossa prática de treinamento mental ao 

bem-estar dos outros. 

 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 
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