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Prefácio

Embora existam inúmeros seres vivos, humanos e não humanos, todos 
podem ser incluídos em três tipos: aqueles que buscam principalmente a 
felicidade mundana, aqueles que buscam principalmente a libertação do 
samsara e aqueles que buscam principalmente a plena iluminação. 

Na escritura conhecida como Etapas do Caminho (Lamrim, em tibeta-
no), o primeiro tipo de ser é denominado pessoa de escopo inicial, porque 
seu escopo ou capacidade está na etapa inicial de desenvolvimento. O 
segundo tipo é denominado pessoa de escopo intermediário, porque sua 
capacidade mental é mais ampla que a do primeiro ser, porém menos de-
senvolvida que a do terceiro. O terceiro tipo de ser é denominado pessoa 
de grande escopo, porque já passou pelos escopos inicial e intermediário, 
de modo que sua capacidade tornou-se grande. A prática do Lamrim sa-
tisfaz os desejos desses três tipos de ser. 

A prática das etapas do caminho de uma pessoa de escopo inicial, ex-
plicada na primeira parte deste livro, conduz à felicidade de humanos e 
deuses. A prática das etapas do caminho de uma pessoa de escopo inter-
mediário, explicada na segunda parte, conduz à felicidade da libertação. 
A prática das etapas do caminho de uma pessoa de grande escopo, expli-
cada na terceira parte, conduz à felicidade última da plena iluminação. 
Assim, a função principal das instruções do Lamrim é satisfazer os desejos 
e as necessidades de todos os seres vivos. 

Essas instruções constituem o corpo principal do Dharma de Buda 
ou Budadharma. Elas nasceram da sabedoria onisciente de Atisha (982–
1054), e sua tradição continua sendo praticada até hoje. É maravilhoso 
e um sinal de grande ventura que esses ensinamentos preciosos estejam 
começando a florescer nos países ocidentais. Eu os recebi de meu Guia 
Espiritual, Trijang Dorjechang, que era uma emanação de Atisha. Assim, 
as explicações apresentadas neste livro, Caminho Alegre da Boa Fortuna, 
na realidade vieram dele, não de mim. Todavia, trabalhei com grande 
empenho e durante um longo período para concluir este livro.

A prática do Lamrim é muito importante porque todos precisam culti-
var estados mentais serenos. Ouvindo ou lendo esses ensinamentos, po-
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Buda Shakyamuni
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demos aprender como controlar nossa mente e sempre manter uma boa 
motivação em nosso coração. Isso fará com que todas as nossas ações 
diárias se tornem puras e significativas. Controlando nossa mente, pode-
mos solucionar todos os nossos problemas cotidianos e, aperfeiçoando 
gradualmente nossa prática diária do Lamrim, podemos avançar do nos-
so estado atual ao estado de um Bodhisattva. Fazendo mais progressos, 
podemos nos tornar um ser plenamente iluminado. Esse é o sentido es-
sencial da nossa vida humana. Uma conquista de tal magnitude será o 
resultado da nossa prática de Lamrim.

Geshe Kelsang Gyatso
Tharpaland, Escócia
Novembro de 1988
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Fundamentos e Escopo Inicial
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As Etapas do Caminho

As eminentes universidades monásticas budistas de Nalanda e de Vikra-
mashila desenvolveram, cada qual, seu próprio estilo de discurso. De 
acordo com a tradição de Nalanda, sempre que um Guia Espiritual en-
sina o Dharma, ele ou ela começa explicando três purezas. Sempre que 
ouvimos, lemos ou ensinamos o Dharma, estas três purezas são necessá-
rias: uma mente pura por parte do estudante, uma fala pura por parte 
do Guia Espiritual e um Dharma puro. O estudante terá uma mente 
pura se não adotar visões errôneas, se tiver fé no Guia Espiritual e no 
Dharma que lhe está sendo ensinado e se possuir uma motivação corre-
ta. A fala do Guia Espiritual será pura se for inequívoca e clara, se ele 
a tiver recebido de um autêntico Guia Espiritual e se a transmissão oral 
e a linhagem dos ensinamentos tiverem bênçãos. O Dharma será puro 
se revelar o caminho completo que conduz à iluminação, se apresentar 
cada ponto inequivocamente e se tiver sido transmitido por meio de 
uma linhagem ininterrupta desde Buda Shakyamuni. O Dharma aqui 
explicado, o Lamrim, é puro porque possui essas três condições neces-
sárias. Assim, nossa tarefa como leitores é assegurar a pureza da nossa 
mente enquanto lemos, contemplamos e meditamos nos conteúdos que 
nos foram explicados. Devemos, principalmente, gerar uma boa moti-
vação, pensando:

Agora tenho uma oportunidade suprema de alcançar a Budeidade 
e de conduzir os outros ao mesmo estado. Para me tornar um ser 
iluminado preciso praticar todas as etapas do caminho. Portanto 
vou estudar essas instruções e praticá-las

Lendo o Lamrim com uma intenção tão pura, aumentaremos nossa co-
leção de mérito instante a instante. Não há maneira mais significativa de 
aproveitar nossa vida. Para mim, o autor, não existe nada mais importan-
te do que ensinar e explicar o puro Dharma. 

De acordo com a tradição de Vikramashila, sempre que um Guia Espi-
ritual ensina o Dharma, ele ou ela começa explicando três coisas:
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(1) As preeminentes qualidades do autor dos textos raízes nos 
quais se fundamentam os ensinamentos

(2) As preeminentes qualidades dos ensinamentos apresentados 
nesses textos

(3) Como ouvir e como ensinar o Dharma

É muito benéfico receber essas explicações antes de estudarmos as instru-
ções das etapas do caminho. Conhecendo as qualidades do autor, com-
preenderemos facilmente que o Dharma que ele ou ela ensina só pode ser 
autêntico. Conhecendo as preeminentes qualidades do Lamrim, natural-
mente desenvolveremos interesse, respeito e confiança nesses ensinamen-
tos. Conhecendo como ouvir e ler as instruções e como elas devem ser 
ensinadas, seremos capazes de extrair o máximo proveito de oportunida-
des como esta que temos agora; por fim, seremos capazes de beneficiar 
imensamente os outros, transmitindo-lhes as instruções. 

Todas as explicações apresentadas neste livro podem ser agrupadas em 
quatro partes:

1. Explicação das preeminentes qualidades do autor, para mostrar 
que as instruções do Lamrim são autênticas

2. Explicação das preeminentes qualidades do Lamrim, para 
inspirar fé e respeito pelas instruções do Lamrim

3. Explicação de como ouvir e de como ensinar o Dharma
4. Explicação das instruções das etapas do caminho à iluminação
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Fim da amostra
Se você gostou desta amostra, adquira seu livro em 
www.tharpa.com, todos os lucros das vendas são 

destinados para o Projeto Internacional de Templos, 
uma organização de beneficência internacional 

construindo pela paz mundial.




