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Nota Editorial

Compaixão Universal é um comentário a um texto do se-
culo 12 sobre o treino da mente, intitulado Treinar a Mente 
em Sete Pontos, que foi composto pelo grande Bodhisattva 
tibetano Geshe Chekhawa. Os versos do texto raiz estão em 
negrito ao longo do livro, e o texto raiz completo pode ser 
encontrado no apêndice I. Espera-se que o praticante sério 
memorize o texto raiz juntamente com o sentido condensado 
do comentário, que estão no apêndice II.
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Prefácio

Todo ser vivo tem um mesmo desejo básico – ser feliz e 
evitar o sofrimento. Até bebês recém-nascidos, animais e in-
setos possuem esse desejo. Esse tem sido nosso principal de-
sejo desde tempos sem início, tem nos acompanhado o tempo 
todo, até quando estamos dormindo. Passamos a vida inteira 
trabalhando arduamente para torná-lo realidade. 

Desde o princípio deste mundo, os seres humanos, em 
busca de felicidade e soluções para seus numerosos proble-
mas, têm investido muito do seu tempo e energia na melhoria 
das condições exteriores. Qual foi o resultado disso? Em vez 
de terem seus desejos satisfeitos, o sofrimento humano conti-
nuou a aumentar, ao passo que as experiências de felicidade 
e paz foram diminuindo. Isso mostra claramente que precisa-
mos encontrar um método verdadeiro para obter felicidade 
pura e nos libertar da dor.

Todos os nossos problemas e toda a nossa infelicidade são 
criados por nossa mente descontrolada e ações não-virtuosas. 
Praticando o Dharma, poderemos aprender como apaziguar 
e controlar nossa mente e como abandonar ações negativas e 
sua causa raiz. Dessa forma, alcançaremos paz permanente – a 
verdadeira cessação de todo o nosso sofrimento.

O supremo Dharma do treino da mente (Lojong, em tibe-
tano) é um método incomparável para controlar nossa mente 
e revela o caminho principal que conduz à iluminação. Exis-
tem diferentes conjuntos de instruções de Lojong, como as 
instruções apresentadas em Cem Práticas do Treino da Mente. 
Este livro, Compaixão Universal, explica como pôr em prática 
as instruções de Lojong apresentadas pelo Bodhisattva Geshe 
Chekhawa no texto raiz Treinar a Mente em Sete Pontos. Os 
sete pontos são:
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1. As práticas preliminares do treino da mente;
2. A prática principal: treinar as duas bodhichittas;
3. Transformar condições adversas em caminho à 

iluminação;
4. Como incorporar a prática dessas instruções.
5. Como medir o sucesso no treino da mente;
6. Os compromissos do treino da mente;
7. Os preceitos do treino da mente.

O primeiro ponto, as práticas preliminares, é a prepara-
ção para ingressar no caminho principal à iluminação, e o se-
gundo ponto é o caminho principal propriamente dito. Os 
cinco pontos restantes são os métodos para completar o cami-
nho principal.

Ter a oportunidade de praticar esse ensinamento precioso 
e profundo é infinitamente mais significativo do que receber 
todas as joias do mundo. Se compreendermos quão extre-
mamente valioso é ler, ouvir, estudar, contemplar e praticar 
esse Dharma especial, faremos tudo isso com grande fé e uma 
mente feliz.

Geshe Kelsang Gyatso
Tharpaland,

Novembro 1987
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A Linhagem e as Qualidades do 
Treino da Mente

A LINHAGEM E AS PREEMINENTES QUALIDADES 
DESTAS INSTRUÇÕES

As instruções do treino da mente foram dadas original-
mente por Buda Shakyamuni. Ele as passou a Manjushri que, 
por sua vez, as transmitiu para Shantideva. De Shantideva elas 
foram passadas, em sucessão ininterrupta, a Elladari, Virava-
jra, Ratnashri, Serlingpa, Atisha, Dromtonpa, Geshe Potowa, 
Geshe Sharawa e Geshe Chekhawa. Geshe Chekhawa compôs 
o texto Treinar a Mente em Sete Pontos e difundiu o estudo 
e a prática do treino da mente por todo o Tibete. Então, ele 
transmitiu as instruções ao Bodhisattva Chilbuwa e, dele, as 
instruções passaram sucessivamente por mestres realizados até 
chegarem a Je Tsongkhapa.

Com base nas anotações dos discípulos de Geshe 
Chekhawa, várias versões do texto raiz, Treinar a Mente em 
Sete Pontos, foram compiladas. Mais tarde, Je Tsongkhapa 
deu ensinamentos sobre Treinar a Mente em Sete Pontos e, 
sem contradizer outras fontes, esclareceu o significado des-
sas instruções de acordo com a visão e as intenções de Geshe 
Chekhawa e de Atisha. As anotações dos discípulos de Je Tson-
gkhapa foram reunidas num texto conhecido como Raios de 
Sol do Treino da Mente, que é considerado um dos melhores 
co mentários ao treino da mente. A versão do texto raiz usada 
neste livro foi compilada por Je Pabongkhapa, que se baseou 
principalmente em Raios de Sol do Treino da Mente e Essência 
do Néctar do Treino da Mente. Foi assim que, de Je Tsongkha-
pa, as instruções do treino da mente chegaram, numa linha-
gem ininterrupta, até os professores contemporâneos.
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Homenagem à grande compaixão.
Essa instrução qual essência do néctar
É transmitida desde Serlingpa.

Geshe Chekhawa começa o texto raiz rendendo homena-
gem à grande compaixão. Sua intenção é mostrar que, uma 
vez que todos os Budas e Bodhisattvas nascem da mãe, a gran-
de compaixão, qualquer um que queira se tornar um Buda 
ou Bodhisattva deve manter a compaixão como sua prática 
principal.

A segunda linha relaciona as instruções do treino da men-
te com a essência do néctar. O néctar que é desfrutado pelos 
deuses e por alguns humanos produz apenas felicidade co-
mum, mas as instruções do treino da mente podem propor-
cionar o êxtase extraordinário da plena iluminação.

A terceira linha mostra que, das muitas diferentes tradi-
ções que Atisha recebeu e passou adiante por meio de Drom-
tonpa e de outros professores até Geshe Chekhawa, essa ins-
trução específica veio do seu Guia Espiritual Serlingpa.

Conta-se que Geshe Chekhawa pertencia originalmente à 
tradição Nyingma, uma antiga tradição do budismo tibetano. 
Embora fosse versado nos ensinamentos tanto das tradições an-
tigas como das novas, ele não estava totalmente satisfeito com 
sua prática. Procurou receber ensinamentos de Rechungpa, um 
dos principais discípulos de Milarepa e, mais tarde, com o Mes-
tre Kadampa Geshe Chagshinpa. Um dia, quando estava nos 
aposentos de Geshe Chagshinpa, encontrou um curto texto, in-
titulado Oito Estrofes do Treino da Mente. Na sexta estrofe do 
poema, dois versos chamaram sua atenção:

Possa eu tomar sobre mim a derrota
E oferecer-lhes a vitória.

Embora já possuísse um profundo conhecimento de 
Dharma, sua mente foi fortemente tocada por essas palavras. 
Desejando descobrir seu real significado, quis saber o nome 
do autor. Geshe Chagshinpa respondeu que o texto fora escri-
to por Geshe Langri Tangpa. Ao ouvir isso, Geshe Chekhawa 
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desenvolveu imediatamente o desejo de receber ensinamentos 
daquele mestre e, sem hesitar, partiu para Lhasa, a capital do 
Tibete, onde esperava encontrá-lo. Ali chegando, foi informa-
do de que Langri Tangpa falecera. Decidiu, então, procurar 
um dos discípulos de Geshe Langri Tangpa, a quem pudesse 
pedir explicações sobre esses versos. Ficou sabendo, por inter-
médio de um homem da província de Lang Tang, que Geshe 
Sharawa era um dos principais discípulos do mestre Langri 
Tangpa. Animado com a informação, Geshe Chekhawa saiu 
à procura de Geshe Sharawa. Encontrou-o ministrando um 
curso de filosofia a uma vasta audiência. Geshe Chekhawa 
ouviu os ensinamentos, que se prolongaram por vários dias, 
mas não escutou nenhuma menção a aceitar a derrota e ofe-
recer a vitória aos outros. Terminados os ensinamentos, apro-
ximou-se de Geshe Sharawa, que circundava uma estupa, e, 
estendendo seu manto no chão, solicitou: “Por favor, senta ao 
meu lado por alguns momentos, pois gostaria de fazer-te uma 
pergunta”. Geshe Sharawa replicou um tanto abruptamente: 
“Acabo de dar extensos ensinamentos, não os entendeste?”. 
Geshe Chekhawa respondeu: “Tenho uma questão especial”. 
O mestre, então, sentou-se e Geshe Chekhawa perguntou: 
“Qual a importância da prática de aceitar a derrota e oferecer 
a vitória aos outros?”. O mestre pausadamente disse: “Se qui-
seres alcançar a iluminação, esta prática é essencial”. Então, 
Geshe Chekhawa perguntou em que passagens das escrituras 
isso fora ensinado, e Geshe Sharawa citou dois versos de Na-
garjuna em Preciosa Grinalda de Conselhos ao Rei:

Que as ações negativas deles amadureçam em mim,
E que todas as minhas virtudes amadureçam neles.

O desejo de aceitar a derrota e oferecer a vitória aos ou-
tros está implícito nessas palavras. Geshe Sharawa citou outras 
fontes, que convenceram Geshe Chekhawa sobre a autentici-
dade desse ensinamento. Então, Geshe Chekhawa pediu ao 
mestre para receber instruções completas sobre essa práti-
ca. Geshe Sharawa respondeu: “Se ficares comigo por mui-
tos anos, ensinar-te-ei”. Geshe Chekhawa passou doze anos 
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estudando com Geshe Sharawa, e já nos seis primeiros anos 
adquiriu grande habilidade no treino da sua mente. Outros 
Geshes Kadampa reconheceram que ele alcançara o caminho 
Mahayana da visão ao abandonar por completo o autoapreço.

Até aquela época, as instruções do treino da mente não 
haviam sido ensinadas abertamente e permaneciam como uma 
linhagem secreta. Visto que a prática dessas instruções requer 
algum grau de fé, no começo, Geshe Chekhawa ensinou-as so-
mente aos seus discípulos mais próximos e receptivos. 

Naquela época, a lepra havia se propagado pelo Tibete, 
porque os médicos eram incapazes de curá-la. Um dia, Geshe 
Chekhawa conheceu alguns leprosos e decidiu instruí-los no 
treino da mente, em particular na prática de tomar e dar. Pon-
do em prática tais ensinamentos, muitos dos leprosos se cura-
ram rapidamente da doença. A notícia se espalhou, e muitos 
outros doentes vieram pedir a ajuda de Geshe Chekhawa, cuja 
casa, em pouco tempo, ficou parecendo um hospital. Assim, 
os ensinamentos de Geshe Chekhawa tornaram-se conhecidos 
entre os tibetanos como o “Dharma contra a lepra”. 

Geshe Chekhawa tinha um irmão que não tinha fé nele 
e sentia profunda antipatia pelo Dharma. Certa vez, esse ir-
mão ouviu por acaso ensinamentos sobre o treino da mente 
que Geshe Chekhawa dava aos leprosos e ficou impressionado 
com o que escutou. Passado algum tempo, Geshe Chekhawa 
percebeu, pelo comportamento do irmão, que ele estava pra-
ticando as instruções do treino da mente. Geshe Chekhawa 
pensou que, se tais ensinamentos podiam beneficiar um in-
crédulo como seu irmão, também poderiam beneficiar mui tos 
outros seres. Assim, decidiu que não era adequado conti nuar 
mantendo secretas as instruções e, com o desejo sincero de 
ajudar todos os seres vivos, compôs o texto Treinar a Mente 
em Sete Pontos. Devido à sua grande bondade de compor e en-
sinar abertamente esse texto é que temos hoje a oportunida de 
de receber estas instruções e praticá-las. Devemos, portan to, 
lembrar com gratidão a bondade de Geshe Chekhawa.
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É como um diamante, como o sol e como uma 
árvore medicinal.

A quarta linha do texto de Geshe Chekhawa explica as 
boas qualidades das instruções do treino da mente, compa-
rando-as a um diamante, ao sol e a uma árvore medicinal. A 
maioria dos objetos valiosos perde seu valor quando se que-
bra; contudo, se um diamante for cortado em pequenos pe-
daços, cada fragmento, por menor que seja, continuará a ser 
precioso. Nesse sentido, as instruções do treino da mente são 
como um diamante, porque, embora seja mais valioso praticar 
todas as instruções do treino da mente, praticar apenas algu-
mas delas continua sendo muito valioso. Assim como tomaría-
mos cuidado para não perder sequer um pequeno fragmento 
de um diamante, também devemos cuidar para não ignorar 
nenhum aspecto das instruções, por menor que seja.

Assim como a luz plena do sol dissipa por completo a 
escuridão, mas alguns poucos raios bastam para produzir uma 
certa luminosidade, se completarmos a prática do treino da 
mente, dissiparemos totalmente a escuridão da ignorância, 
mas, se praticarmos somente uma parte das instruções, isso 
nos ajudará a reduzir nossa ignorância e nosso autoapreço.

Assim como cada parte de uma árvore medicinal - raízes, 
tronco, galhos, folhas, flores e frutos - fornece remédios e é 
útil na cura de doenças, cada parte das instruções do treino 
da mente pode curar a doença mental que são as delusões. 
Remédios comuns só podem curar doenças físicas, porém a 
panaceia do treino da mente cura as enfermidades do corpo e 
da mente. Isso explica por que essa prática costuma ser cha-
mada de “o remédio incomparável”.

Como ter certeza de que as instruções do treino da mente 
realmente possuem todas essas boas qualidades? Geshe Chekha-
wa responde a essa questão na quinta linha do texto raiz:

O sentido deste texto deve ser conhecido

Depois de compreender o sentido dessas instruções, de-
vemos praticá-las. Então, conheceremos, por experiência pes-
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soal, todas as excelentes qualidades do treino da mente. A não 
ser que pratiquemos dessa maneira, nunca saberemos por nós 
mesmos por que essas instruções são “como um diamante, 
como o sol e como uma árvore medicinal”. 

A sexta e a sétima linhas do texto raiz revelam o poder 
do treino da mente para transformar condições adversas em 
caminho à iluminação:

O desenvolvimento das cinco impurezas
Será transformado em caminho à iluminação.

Diz-se que nossa era possui cinco impurezas: impureza de 
época; impureza de seres vivos; impureza de visão; impureza 
de delusões; e impureza de duração de vida. Impureza de épo-
ca é a relativa pobreza da prática espiritual nos tempos atuais. 
Houve um grande declínio da espiritualidade ao longo dos 
tempos, e os seres humanos de agora, em comparação com 
os do passado, são muito pobres em termos de desenvolvi-
mento espiritual. Outrora, muitos seres eram espiritualmente 
tão avançados que conseguiam enxergar diretamente Budas 
e Bodhisattvas. Muitos alcançaram o tranquilo-permanecer e 
diferentes tipos de clarividência, como a clarividência visual 
(a habilidade de ver formas distantes e formas sutis); a clari-
vidência auditiva (a habilidade de ouvir sons distantes, muito 
além do âmbito normal); e os poderes mentais de conhecer de 
modo direto as mentes alheias e as vidas passadas e futuras. 
Muitos também possuíam poderes miraculosos, como a habi-
lidade de emanar diferentes formas ou a habilidade de voar. 
Naquela época, incontáveis seres alcançaram a libertação e a 
iluminação.

Com o passar do tempo, contudo, o número de seres ca-
pazes de enxergar diretamente Budas e Bodhisattvas ou de al-
cançar outras conquistas espirituais elevadas foi-se tornando 
cada vez menor. Nos dias de hoje, nenhum ser comum é capaz 
de ver diretamente os seres iluminados. O próprio fato de ver-
mos os outros como comuns é, em si, um sinal da impureza da 
nossa época. No entanto, se praticarmos com pureza o treino 
da mente, poderemos transformar as falhas e imperfeições dos 
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nossos tempos - que normalmente causam grandes dificulda-
des e sofrimentos - em causas de caminhos espirituais.

A impureza dos seres vivos são os próprios seres. Os seres 
vivos de hoje desfrutam de poucos momentos de paz e feli-
cidade, ao passo que as ameaças exteriores à vida aumentam 
cada vez mais. Nossa natureza humana é muito mais densa 
que a dos seres de antigamente, e nossos sofrimentos e difi-
culdades, bem piores. A cada geração, os seres vivos vêm se 
tornando mais infelizes, mais desregrados e mais perturbados. 
Somos agora especialistas em produzir todos os tipos de armas 
bélicas para prejudicarmos uns aos outros; mas não temos a 
habilidade de criar paz e felicidade. Embora almejemos paz 
e felicidade, construímos febrilmente a base para conflitos e 
sofrimento. Fizemos grandes avanços na produção de coisas 
materiais, mas estas não nos trazem verdadeira paz nem er-
radicam definitivamente nossos sofrimentos. No entanto, se 
praticarmos com pureza o treino da mente, poderemos trans-
formar todas essas adversidades em causas do caminho à ilu-
minação.

A impureza de visão é nossa forte tendência a aceitar e 
fomentar visões equivocadas ou distorcidas, como as que ne-
gam vidas passadas e futuras, a existência de seres iluminados, 
a lei do carma e a eficácia do Dharma. Se praticarmos com 
pureza o treino da mente, poderemos eliminar todas as visões 
errôneas.

A impureza das delusões significa que nossa raiva, apego 
e ignorância são muito mais fortes e prejudiciais que as delu-
sões experienciadas em tempos anteriores; consequentemen-
te, nossos sofrimentos são bem piores. Além disso, porque 
achamos difícil controlar as delusões, nossa prática espiritual 
produz poucos resultados. No entanto, se fizermos a prática 
do treino da mente com sinceridade, poderemos transformar 
essas falhas, as delusões, em causas de caminhos espirituais.

A quinta impureza refere-se à duração de vida. Diz-se que 
quando Buda Krakuchchanda apareceu neste mundo, os seres 
humanos viviam por longos períodos - cerca de oitenta mil 
anos. Na época do segundo Buda, Kanakamuni, a expectativa 
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de vida caiu para quarenta mil anos, e no tempo do terceiro 
Buda, Kashyapa, ela estava em torno de vinte mil anos. Na 
época do quarto Buda, Shakyamuni, a expectativa de vida era 
de aproximadamente cem anos. As escrituras mencionam que 
esse declínio vai continuar ocorrendo até que a vida huma-
na dure, em média, apenas dez anos. No entanto, se usarmos 
nossa vida humana para praticar com sinceridade o treino da 
mente, poderemos alcançar a mais elevada de todas as metas, 
a plena iluminação, nesta curta existência.

A principal razão para praticarmos essas instruções do treino 
da mente é satisfazer nosso mais profundo desejo: alcançar fe-
licidade duradoura e libertação completa do sofrimento. Isso 
não pode ser alcançado por meios exteriores, como a aquisi-
ção de riqueza material. Não importa quantos bens adquirir-
mos, eles nunca nos darão felicidade duradoura e liberdade. 
Ao contrário, o que nos causa problemas frequentemente é a 
nossa procura por posses materiais. Se quisermos felicidade 
última e libertação do sofrimento, temos que nos dedicar às 
práticas supremas do treino da mente. Não há outro caminho.

Todos os seres vivos possuem a semente, ou natureza, de 
Buda. O método que fará essa semente amadurecer consiste 
em pôr em prática as instruções do treino da mente. As expe-
riências efetivas, ou realizações, obtidas pelo treino da men-
te são os caminhos à iluminação; portanto, obter experiência 
dessa prática é essencial para todos os seres. No final do Sutra 
Perfeição de Sabedoria Condensado, Buda diz:

Expliquei os caminhos à iluminação para que todos
os seres vivos possam alcançá-los.
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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.




