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Caros amigos próximos e distantes,  

O meu tópico de hoje é sobre o sexto capítulo d’ A Via do Bodhisattva e, gostaria de falar sobre 

os três diferentes níveis de paciência. O primeiro nível de paciência baseia-se na compreensão 

do karma, causa e efeito. Karma significa quando fazemos algo de uma maneira positiva (tal 

como fazer uma boa ação ou ter um pensamento positivo) obtém-se um resultado 

correspondente. Em contrapartida, quando temos pensamentos desagradáveis ou fazemos algo 

negativo então, obtemos resultados desagradáveis. É muito importante compreende isto 

quando praticamos a paciência. Na vida diária quando encontramos problemas, acontecimentos 

que nos deixam zangados ou irritados, ou qualquer situação realmente difícil primeiro, 

precisamos de pensar sobre o nosso próprio karma, porque afinal, embora as condições para o 

que se está a ver se devam a outras pessoas, o grau em que o sentimos como agradável ou 

desagradável é uma escolha da pessoa que vê; a escolha é vossa. Portanto, para se, ser paciente 

precisamos, antes de mais, de compreender o karma. Isto é muito importante. 

O segundo nível da prática da paciência baseia-se na compaixão, na compreensão do sofrimento 

e da causa do sofrimento. Este nível de paciência é como uma mãe que compreende o seu filho 

mimado e ignorante que está a fazer algo de errado. A mãe tem imensa paciência pois ela 

compreende que o seu filho tem os problemas da ignorância e das emoções. Então, da mesma 

forma, quando vemos as pessoas que nos perturbam a tornar as coisas realmente difíceis ou 



quando algo nos acontece durante o dia e ficamos zangados com as pessoas então, precisamos 

de compreender de que existe uma razão na vida de todos os que nos deixam zangados.  

Precisamos de entender que essa parte. Não devemos julgar de imediato e, ficar irritados apenas 

com base no que vemos. Devemos olhar para trás do aspeto da situação e tentar compreender 

as outras pessoas que nos estão a irritar. Todas estas pessoas estão elas próprias a ter problemas 

– é por isso que elas nos estão a criar problemas. Assim, precisamos de compreender a causa do 

sofrimento e, as emoções que as pessoas têm. Assim, com base na compreensão da compaixão, 

precisamos de praticar novamente a paciência. 

O primeiro nível da paciência que falei é baseado no karma. As ações geram resultados e, 

portanto, dependendo da nossa ação quer seja positiva ou negativa então, obtêm resultados 

positivos ou negativos. Com este entendimento, temos o primeiro nível da paciência. Ser 

paciente não significa apenas não reagir – precisamos realmente de ser cautelosos e cuidadosos 

sobre o tipo de pensamentos que estão na nossa mente no momento presente e, depois, por 

vezes, temos sentimentos de arrependimento.  Lamentamos por não ter agido, reagido, 

repreendido ou ter colocado perguntas provocatórias. É por isso que temos realmente de 

refletir. A paciência não significa apenas não reagir com o corpo e a fala. Neste momento, estou 

a falar em ser-se mais prudente com os nossos pensamentos. Em segundo lugar, falei do nível de 

paciência baseado na compaixão que, significa ter uma maior compreensão da situação do que 

está por detrás das ações dos outros, de como as outras pessoas estão a sofrer e, de que é por 

essa razão que elas nos estão a criar problemas. Então, é muito importante compreender isto.  

O terceiro aspeto da paciência baseia-se no entendimento de que tudo é vacuidade. Muitas 

pessoas, como eu, por exemplo, quando praticam a paciência pensam “Estou a praticar a 

paciência” mas, este é um tipo muito limitado de paciência. Praticar a paciência apenas com base 

na compreensão do karma é uma paciência muito limitada; podemos cansar-nos com muita 

facilidade. Com a compaixão podemos praticar a paciência de forma mais eficaz mas, mais uma 

vez podemo-nos cansar facilmente. Mas quem é que realmente sofre? Quem é que está a sofrer? 

E quem é que vos deixa realmente irritados, zangados? Onde está a vossa raiva, os vossos 

pensamentos desagradáveis? Para ver que são vacuidade não podemos ter apenas uma 

compreensão intelectual mas, praticar na vida diária com consciência, cuidado e atenção plena. 

Isto é muito importante. 

Como eu, por exemplo, acabei de regressar ao Nepal há dois dias e, sem tempo para descansar, 

de imediato comecei a tomar conta dos mosteiros e a tratar dos problemas que surgiram. É claro 

que para fazer isso preciso de praticar a paciência! Por isso, não devem reservar um momento 

no futuro dizendo: “Ok, então vou começar a  praticar a paciência.” A paciência significa não ter 

ódio na nossa mente, raiva, estar sem pensamentos desagradáveis mesmo que 

inconscientemente. Por isso, é muito importante olharmos profundamente para dentro de nós 

próprios e praticar a paciência e a compaixão. 



Assim, o primeiro tipo de paciência é baseada no karma. O segundo tipo baseia-se na compaixão 

e, a terceira é a paciência baseada na compreensão da vacuidade. E como praticar isto? Muito de 

vocês conhecem a prática de burjom que falei no pequeno livro do treino da mente, o Supremo 

Caminho Óctuplo do Treino da Mente. Burjom significa domar as nossas emoções negativas assim 

que estas surgem. Não as expressar. Não as suprimir e não as ignorar. É muito importante 

compreender isto. Portanto, praticar a paciência agora mesmo é muito importante 

Faço orações para que todos tenham boa saúde, longa vida, harmonia e, pratiquem 

corretamente na vossa vida diária. 

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 de Samye Institute e financiar 

projetos dentro da mandala de Phakchok Rinpoche. 

Se quiser ler mais artigos de 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”). 
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