
 

As Qualidades da Diligência 

7 de Dezembro de 2008 

 

Caros amigos próximos e distantes, 

Desculpem o longo silêncio. Espero que estejam todos bem e felizes. Por favor, tomem nota de 

que não fui capaz de vos enviar o email no mês passado, uma vez que estava a preparar a 

cerimónia de entronização de Yangsi (reencarnação) do último Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche. 

E, também alguns do meus emails anteriores não devem ter chegado a alguns de vós, por 

questões técnicas por isso, caso não tenham recebido um dos meus e-mails regulares,  não o 

considerem como pessoal! Estava numa área remota do Nepal sem acesso à Internet e, por 

conseguinte, não consegui enviar o e-mail no dia de Guru Rinpoche (enviei no dia 13 do calendário 

Lunar Tibetano) 

Voltando à Via do Bodhisattva de Śāntideva, [onde é dito que] é através da diligência que 

desenvolvemos e intensificamos a bodhicitta. Mas, o que é a diligência? Porque é que é tão 

importante para a nossa prática? O simples termo diligência ‘no dicionário de Inglês’ significa 

esforço cuidadoso e persistente.  Por conseguinte, é o esforço cuidadoso e persistente de 

realizar alegremente  um ato virtuoso.  

AS QUALIDADES DA DILIGÊNCIA: 

1. Motivação: Bodhicitta 

2. Ação: Virtuosa 

3. Emoção: feliz, determinado e de coração alegre 



4. Sentimento: sem contentamento (quando realizamos um ato virtuoso, não deveremos 

sentir-nos contentes com uma determinada quantidade de uma ação – por exemplo, 

quando terminamos a sessão de meditação, não devemos ter apenas uma sensação de 

satisfação o dia inteiro. Porquê? Porque, através disso, poderão estar a perder a 

possibilidade de fazer mais meditação) 

O que é que impede a diligência? A PREGUIÇA! 

AS VARIEDADES DA PREGUIÇA: 

1. O contentamento com o Dharma: Por exemplo, “Hoje já fiz prática suficiente.” 

2. Baixa auto-estima: “Como poderia alguém como praticar este dharma supremo e 

alcançar a Iluminação, que está tão longeeeeee? Como é que uma pessoa como eu 

poderia alguma vez alcançá-la? 

3. Procrastinação: “Farei a minha sessão de meditação um pouco mais tarde ou amanhã” 

4. Distração: Perder-se em atividades mundanas e luxos samsáricos  

5. Falsa dignidade: “Vi alguma experiência positiva na minha prática e, agora sou especial 

e, por isso, não preciso de praticar ou [até] posso fazer uma prática curta que é 

suficiente.” 

Com base nestes detalhes acima [descritos] sobre a diligência e a preguiça, tentem adquirir as 

qualidades da diligência e evitar as diferentes formas de preguiça. 

Sem a diligência, não conseguirão realizar nada na vossa prática. 

Sarva Mangalam, 

 

Phakchok Rinpoche 

 

Se 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 são 

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 Samye Institute financiar projetos dentro da mandala de Phakchok 

Rinpoche. 

Se quiser ler mais artigos do Samye Institute 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/courses/training-the-mind/
https://samyeinstitute.org/courses/wisdom-of-the-time-of-death-sutra/
https://samyeinstitute.org/courses/path-of-meditation-level-one/
https://samyeinstitute.org/tag/portugues/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2015/08/KPR-Signature.png

