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Sua Santidade o Dalai Lama
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«Uma vez dotados de um precioso corpo humano, nave tão difícil de obter,
Aplicarmo-nos dia e noite, sem distracção, à escuta, à reflexão e à meditação,
A fim de fazer atravessar, a nós e aos outros, o oceano do samsara,
É a prática do bodhisattva.»

O Caminho do Bodhisattva é o registo de um ensinamento dirigido aos Tibetanos no exílio, reunidos em torno de Sua Santidade Tenzin Gyatso, o XIV
Dalai Lama, em Bodh Gaya, no decorrer de uma iniciação pública. Este ensinamento foi transmitido na mais pura tradição oral tibetana; ao lê-lo,
somos transportados até junto de Sua Santidade, como se estivéssemos sentados a seus pés, no chão empoeirado desse oásis indiano.

Em contrapartida, Sua Santidade o Dalai Lama escreveu a Chave de Acesso à Filosofia Madhyamika dirigindo-a aos seus discípulos ocidentais. Foi
certamente a sua profunda e diligente compaixão que, a par das suas outras aptidões, lhe permitiu compreender aquilo que mais convém – e mais
falta faz – à nossa civilização ocidental e à nossa forma de pensar.

O ensinamento que Sua Santidade aqui nos transmite é fruto das suas realizações espirituais e da sua profunda ascese, pois como disse um dia:
«Só ensino o que já vivenciei anteriormente em mim próprio.»

Um ensinamento fundamental do Dalai Lama – Essencial para a compreensão do Budismo.
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Edição com o apoio da Comissão Dalai Lama Lisboa 2007
www.dalailamalisboa2007.com

InformaÃ§Ã£o

ComentÃ¡rios de Clientes: NÃ£o existe qualquer comentÃ¡rio a este produto.
Por favor faÃ§a o seu LogIn para escrever um comentÃ¡rio.
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