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LOUVOR MÍSTICO 
 

Ao venerável Santo Guru, 
Salvador único de todos os tempos, 
Campo preciso onde surgem toda felicidade e perfeição, 
Criador de cada uma das três sublimes, 
À sua grande compaixão, livre de egoísmo,   
Eu respeitosamente me prosterno. 
Que as delusões flamejantes 
Nos campos mentais de todos nós seres sencientes 
Sejam extintas por sua imensa chuva de bênçãos. 
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Leitura exigida do Módulo 1 do Descubra o Budismo que faz parte 
do livro O Sol Dourado que Realiza Desejos: Treinamento no 
Pensamento Mahayana. 
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A MENTE SEM COMEÇO 

Se a mente tivesse o seu começo junto com o nascimento do ser então não haveria propósito 
para a vida nem motivo para a mente existir. Se não houvesse uma razão para o nascimento, ou 
renascimento e morte, então não haveria a continuidade de vidas nem a existência de seres 
diferentes, e certamente não haveria motivo para buscar a Verdade (método interno), nem para 
correr avidamente atrás de posses externas.   

Se não houvesse a continuidade da mente, não haveria motivo lógico para a existência do 
sofrimento da vida apesar de todas as tentativas humanas de buscar a felicidade, por exemplo, em 
conforto material e progresso científico. Contudo, o mundo atual está tornando-se cada vez mais 
insatisfatório, agressivo e indomável. 

Nenhum médico educado no mundo foi capaz de preservar a vida indefinidamente para si 
mesmo ou para os outros, nem foi capaz de superar a decadência física indesejada; esta situação 
prova que as condições externas não são a principal causa do sofrimento e da felicidade. Os mesmos 
prazeres materiais externos nem sempre dão o mesmo prazer a todos os seres viventes. Conforme 
isto demonstra, a principal causa do sofrimento não pode ser encontrada em nenhum lugar que não 
seja a mente de cada ser senciente. 

Assim também, o esperma e o óvulo dos pais não são as principais causas da mente, mas 
somente causas cooperativas. A principal causa da mente de um bebê existe anterior ao 
relacionamento de seus pais; portanto, a principal causa da maioria dos sofrimentos e felicidades 
atuais foi criada na continuidade de vidas passadas.  

Conforme os plenamente Iluminados explicaram, a natureza da mente é de clara luz e ausência 
de forma, e a mente tem a habilidade de perceber objetos. Se o óvulo fecundado fosse a principal 
causa da mente, então ele também teria uma natureza sem forma. Algo cuja natureza é sem forma, 
como por exemplo, o espaço, não pode tornar-se a principal causa de algo cuja natureza é de forma, 
como por exemplo, a terra. Assim, o esperma e o óvulo são as sementes do cérebro e de outras 
partes do corpo, mas não da mente. Nenhuma experiência ou lógica pode provar ou descobrir que a 
mente começou a existir no mesmo momento em que o esperma e o óvulo se uniram. 

Um outro conceito errôneo é pensar que nenhuma parte física seja a mente, mas que a mente de 
um bebê veio da mente de seus pais, em cujo caso todas as gerações de crianças deveriam ter a 
mesma compreensão e experiência que todos os pais anteriores até e incluindo os originais. Assim, 
se o pai de um menino sofresse e fosse muito raivoso e sua mãe fosse feliz e muito paciente, então 
ele teria que sofrer e ser feliz, ter raiva e ser paciente com o mesmo objeto ao mesmo tempo. De 
qualquer modo, duas mentes ignorantes não podem se tornar unas enquanto continuarem sem 
controle. 

Na realidade, a mente não tem um começo. Dez crianças da mesma família, que foram todas 
educadas da mesma maneira e tiveram os mesmos estudos, nunca têm os mesmos interesses ou nível 
de Sabedoria. As mentes dessas crianças são afetadas por passados diferentes.  

Outro exemplo que demonstra a continuidade mental é o de crianças nascidas com corpos 
imperfeitos de pais cujos corpos são perfeitos. Alguns podem pensar que isto se deve a fatores 
externos e ambientais como drogas, radioatividade e coisas assim; mas embora isso possa explicar 
como a situação surgiu, não explica porque ela ocorreu àqueles seres específicos. Além disto, não 
importa o quanto os pais possam desejar que seu bebê seja bonito, sem que possam ter uma escolha, 
o bebê nascerá parecido com o pai ou com a mãe ou totalmente diferente dos dois. Mas, o que causa 
toda esta evolução de condições e resultados externos? Apesar da avidez dos pais para implantar os 
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seus níveis de conhecimento nas mentes de seus filhos, eles não estão livres para fazê-lo e percebem 
como isso é difícil. Tudo isso mostra que a mente de um bebê não vem de outra fonte que não seja a 
sua própria mente anterior, e não da mente de um outro ser.   

Uma fração de segundo da mente causa a próxima fração de segundo; a mente de hoje causa a 
mente da vida futura. É por isso que a mente é impermanente e continua. A mente é criada por 
impulso e depende de muitas condições; como a mente é dependente, ela não é autoexistente. 
Portanto, a mente ignorante não teve um começo. Se as mentes dos seres tivessem começado no 
momento do nascimento, então o que criou a mente do ser original? 

Além disso, há muitas estórias de crianças, orientais e também ocidentais, que realmente 
recordam as suas vidas anteriores; portanto, é muito vantajoso acreditar e tentar compreender essa 
evolução lógica da mente. Se acreditarmos na explicação científica da evolução da mente 
simplesmente porque foi escrita por cientistas em livros científicos, sem sequer duvidar se a mente 
científica tem o conhecimento pleno e é inequívoca, então seremos extremamente ignorantes ao 
desacreditar em tal evolução realista da mente que efetivamente existe e, ao contrário, confiar 
plenamente na não-existência de nossas vidas passadas e futuras. Não ousamos dizer que a 
verdadeira natureza de nossa mente e as experiências de outros seres viventes não existem somente 
porque não as percebemos devido à nossa sabedoria limitada.  

Nós, cujas mentes estão cheias de concepções errôneas que negam os objetos lógicos da mente 
pura e lógica, e que acreditamos nos objetos errôneos não-existentes vindos de concepções errôneas, 
apenas fechamos a porta para a infinita sabedoria do Dharma e realizações como a percepção das 
vidas passadas e futuras, tanto nossas como dos outros. Toda sabedoria e realizações de objetos 
internos e externos são bloqueadas pela ignorância. Todos os milhares de mentes ignorantes e 
deludidas podem ser purificados pela realização de níveis diferentes de sabedoria através de métodos 
baseados na compreensão da evolução da reencarnação. O Ser Perfeito nunca está dominado pela 
ignorância; ele sequer tem o menor problema mental já que a sua mente está totalmente limpa. Tal 
ignorância é a fonte de todos os diversos sofrimentos que vivenciamos sem qualquer controle. 
Como não desejamos tais sofrimentos físicos e mentais, mas queremos alcançar a suprema felicidade 
destes Seres Perfeitos, é extremamente necessário extinguir completamente a ignorância e as 
concepções errôneas sutis. Assim, extinguimos os sofrimentos resultantes e alcançamos inteiramente 
a iluminação plena e purificada, a mente onisciente de um Buda, completando o nosso propósito de 
guiar todos os outros seres sencientes até a mais suprema felicidade da iluminação, afastada dos 
sofrimentos. Contudo, tentar alcançar a iluminação sem sentir a necessidade de extinguir totalmente 
a ignorância e as concepções errôneas é estar somente sonhando. 
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COMO É POSSÍVEL OBTER A ILUMINAÇÃO? 

Há um estado mental totalmente livre de ignorância grosseira (as delusões) e ignorância sutil (as 
marcas impressas das delusões). Esse estado é o Svabhavakaya (Tib. Ngo.wo nyid.ku) — a natureza da 
clara luz pura da mente onisciente. Iluminação é experimentar isso, e o ser iluminado também é 
chamado de um Buda.  

Porque ainda não experimentamos a iluminação? Porque a natureza pura da mente sempre 
esteve em nós obscurecida pelo poluente da ignorância.  

A mente potencialmente pura obscurecida pela ignorância é como um espelho coberto de lodo. 
O espelho pode ser limpo porque não está indissociavelmente misturado com lodo e de modo 
similar a mente pode ser purificada da ignorância porque as duas não são inseparáveis. Há várias 
formas de limpar o espelho, e mesmo assim todas elas implicam na remoção do lodo. Assim 
também existem muitas formas de alcançar a iluminação, mas todas elas requerem a destruição da 
ignorância.  

Não somente as mentes de humanos, mas as mentes de todos os seres sencientes contêm esta 
pureza potencial que não é una com a ignorância que a obscurece. Contudo, somente quando esse 
obscurecimento impermanente tiver sido totalmente removido, e não antes, poderemos dizer que 
aquele ser se iluminou.   

A ignorância pode ser permanentemente erradicada seguindo o caminho perfeito de Método e 
Sabedoria, experimentado pelo Guru Buda Shakyamuni e ensinado em seu Tripitaka (Tib., De.nö 
sum) — os Três Cestos dos Ensinamentos sobre Conduta, Concentração e Sabedoria. 

Foi devido à sua infinitamente Grande Compaixão por todos os seres sencientes que o Guru 
Buda Shakyamuni deu este ensinamento perfeito, e se aspiramos alcançar este estado iluminado 
devemos treinar a nossa mente para que se torne una com o Dharma, assim como o próprio  
Buda fez. 
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MEDITAÇÃO UM – PARTE I:  O PERFEITO RENASCIMENTO HUMANO 
 
Desde os tempos sem um começo até hoje, em todas as minhas incontáveis vidas passadas, eu 
venho morrendo e renascendo no ciclo do samsara, nos seis reinos de sofrimento. Agora eu obtive 
um perfeito renascimento humano, que possui dezoito atributos: as oito liberdades e os dez dotes. 

O QUE É UM PERFEITO RENASCIMENTO HUMANO? 

As oito liberdades (Tib., D’äl.wa.gyä) 

São as condições de existência livres dos oito estados sem liberdade onde os serem não têm a 
oportunidade de praticar o Dharma. 

A liberdade de nascer 

1. nos infernos (Tib., nyal.wa; Skt., narak), 

2. como um espírito faminto (Tib., yi.d’ag; Skt., preta), 

3. como um animal (Tib., d’ü.dro), 

4. como um deus de vida-longa (Tib., lha.tse.ring.po). 

Embora tendo nascido como humano, está livre de ter nascido  

5. um bárbaro (Tib., la.lor) em um país sem religião, 

6. surdo (Tib., wön.ba), 

7. um herege (Tib., log.ta.chän), ou 

8. em uma época sem os ensinamentos de Buda, quando um Buda não apareceu (Tib., 
yül.t’a.k’ob). 

Se eu tivesse nascido nos três reinos inferiores — narak, preta e animal — não teria liberdade 
para praticar o Dharma devido ao sofrimento inimaginável e da profunda ignorância que estaria 
vivenciando continuamente.   

No reino dos deuses de longa vida, eu não teria liberdade para praticar o Dharma porque 
constantemente eu seria distraído por objetos dos sentidos e dos prazeres do samsara, ou por ter 
renascido como um deus sem cognição, inconsciente desde o nascimento até a morte. 

Se eu fosse um bárbaro, não teria qualquer oportunidade de conhecer o Dharma. Se eu fosse 
surdo, não poderia me comunicar devidamente com os outros, não poderia ouvir os ensinamentos e 
não poderia me ordenar. Se eu fosse um herege, não acreditaria em nada do Dharma — na 
existência de vidas passadas e futuras, nas leis do carma, nas verdades absoluta e relativa — e não 
teria qualquer fé nas Três Joias. Enfim, estas visões errôneas obstruem a liberdade de praticar o 
Dharma.   

Se eu tivesse nascido em um período sem o Buda ou sem os seus ensinamentos eu não teria a 
liberdade de praticar o Dharma porque eu não conseguiria encontrá-lo. 
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Os dez dotes, (Tib., jor.pa.chu): 

São as oportunidades que recebi e que me possibilitam praticar o Dharma perfeitamente. 

1.  Nascer como um ser humano. 

2.  Nascer em um país religioso central. 

3.  Nascer com os órgãos perfeitos. 

4. Não ter praticado nem levado outros a praticar as cinco ações negativas extremas: matar a 
própria mãe, matar o próprio pai, matar um Arhat, ferir um Tathagata ou causar desunião na 
Sangha. 

5. Ter convicção na prática do Dharma, nas três divisões dos ensinamentos: Vinaya, Sutra e 
Abhidharma.  

6. Nascer em um período não-obscuro. 

7. Ter sido apresentado aos ensinamentos de Buda ou de seus seguidores. 

8. Existem os ensinamentos vivenciados – as realizações ainda vivas do próprio Buda. 

9. Seguir o caminho dos ensinamentos de Buda. 

10. Receber generosidade e compaixão dos outros (do benfeitor), uma ajuda à minha prática do 
Dharma: as necessidades mundanas como comida ou vestes, e os ensinamentos de um guru 
compassivo. 

AS VANTAGENS DO PERFEITO RENASCIMENTO HUMANO: 
O perfeito renascimento humano é extremamente vantajoso porque me possibilita alcançar 

meus objetivos temporais e últimos; e me permite criar muito mérito em pouco tempo. Portanto: 

1.  Esta é a oportunidade perfeita para erradicar definitivamente o sofrimento contínuo e sem 
começo da escravidão à roda da vida, e para eu alcançar a iluminação. O perfeito 
renascimento humano torna possível a iluminação quando completamos a coletânea de 
méritos. 

a.  em três grandes e incontáveis éons, 

b.  em oito grandes éons, 

c.  nesta vida, ao aumentar a sua duração através da prática cooperativa do Sutra e Tantra,6 

d.  nesta vida, mesmo que seja curta, através da prática do Tantra, 

e.  em doze ou até mesmo em três anos. 

2.  Eu posso me tornar um grande bodhisattva, que alcançou a sabedoria ilimitada. 

3.  Eu posso me tornar um arhat, um ser supremo que alcançou a cessação completa do 
sofrimento. 

 
6 Os ensinamentos do Sutra requerem uma prática gradual sem iniciação, envolvendo dez níveis, segundo o 

caminho da perfeição do bodhisattva. Os ensinamentos Tântricos são atalhos, que possibilitam alcançar a 
iluminação sem passar pelos dez níveis do Sutra, mas ainda exigem uma compreensão verdadeira e prática pura 
dos ensinamentos básicos do Sutra. 
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4.  Eu posso receber a bodhicitta, a determinação de me tornar um Buda para o benefício dos 
outros. 

5.  Eu posso alcançar outras realizações como a verdadeira compaixão ou a mente totalmente 
renunciada. 

6.  Eu poderia me tornar o rei de muitos universos através de realizações. 

7. Diferentemente dos benefícios do Dharma acima mencionados, poderia até mesmo resultar 
em benefícios mundanos, como tornar-me o homem mais rico do mundo por ter criado 
carma positivo por ser generoso, e ter feito doações prodigiosas. 

Este perfeito renascimento humano também proporciona muitas outras possibilidades, 
conforme o meu interesse. Eu poderia ser um ministro, acadêmico, doutor, juiz, artista comercial, 
instrutor de esqui, barman, porteiro de hotel, secretário, etc. Nós poderíamos conduzir uma vida 
livre e feliz sem uma única posse, algo impossível para as pessoas que acreditam que todo o prazer 
vem única e exclusivamente de condições materiais e fenômenos externos. De fato, alguns desses 
seres profundamente ignorantes e confusos realmente acreditam que o que fizeram em sonhos ou 
sob o efeito de drogas foi algo real. 

Desperdiçar este renascimento humano extremamente precioso é muitos milhões de vezes 
pior do que perder universos repletos de joias preciosas, porque: 

1.  Desperdiça inúmeras vidas tentando adquirir este renascimento precioso, que resultou de um 
carma bom, criado pela moralidade e generosidade. Essas virtudes foram praticadas 
principalmente nos reinos humanos em várias vidas passadas, cada uma das quais resultou de 
muitas outras. 

2.  Desperdiça a oportunidade atual de alcançar a iluminação e todas as demais realizações. 

3.  Desperdiça a possibilidade de vidas futuras melhores, nas quais poderia alcançar as 
realizações e a iluminação, cessando todo sofrimento. 

 Incontáveis joias, tantas quantas poderiam encher inúmeros universos, jamais teriam o valor 
deste atual renascimento perfeito. Se todas as joias que eu já possuí em todas as minhas vidas 
passadas pudessem preencher um espaço infinito, que benefícios poderiam me trazer? Se eu refletir 
profundamente nisso, posso ver que nenhuma felicidade verdadeira poderia vir destas joias, pois elas 
são inúteis para controlar esta mente negativa. 

Devemos analisar as nossas experiências passadas ou nos colocarmos na posição de um homem 
rico para ver como as posses materiais são incapazes de nos ajudar a cessar o sofrimento. É 
importante observar profundamente e sentir a nossa própria experiência em tais situações. 

Existem espíritos, chamados nagas, que habitam o reino animal, são muito ricos e possuem 
muitos estoques de joias. (Os espíritos naga têm corpos meio-humano e meio-animal, ou com 
outros formatos; eles conseguem ver os humanos, mas a maioria dos humanos não consegue vê-los.) 
Nós mesmos tivemos a experiência de possuir volumes de joias inúmeras vezes; nós já tivemos joias 
suficientes para encher um espaço infinito, contudo nenhum sofrimento foi sanado. No narak, há 
seres com experiências semelhantes, imersos em grandes sofrimentos. 
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Os oito dharmas mundanos  

1. Querer os prazeres dos seis sentidos. 

2. Querer ficar livre do desagradável. 

3. Querer ouvir palavras ou sons doces e agradáveis ao ego. 

4. Querer não ouvir palavras ou sons desagradáveis e repulsivos. 

5. Querer adquirir coisas materiais. 

6. Querer não perder ou não obter coisas materiais. 

7. Querer elogios e admiração pessoal. 

8. Querer não receber calúnia, acusações e crítica pessoais. 

Se eu usar este precioso renascimento humano somente para obter os oito dharmas mundanos, 
ou os maiores prazeres do samsara, com o pensamento de autoestima egoísta, eu circularei 
continuamente pelos seis reinos de inimagináveis sofrimentos do samsara, como venho circulando 
desde os tempos sem começo em todas minhas vidas passadas. O início dessas vidas não é visto 
nem mesmo pela mente onisciente do Buda, muito menos pelas mentes de seres comuns e, se eu 
continuar trabalhando por essas coisas, continuarei sofrendo no círculo do samsara. 

Normalmente eu tenho medo das mais leves doenças físicas temporárias, como gripes e 
enxaquecas, ou de sofrer calor e frio, ou de dor de um estômago cheio demais ou vazio. Considero 
essas coisas realmente insuportáveis e tento cessá-las por todos os meios temporais.  

Por outro lado, eu não temo os sofrimentos maiores que experimentei em vidas passadas — 
aqueles de renascimento e morte e muitos outros sofrimentos indizíveis dos seis reinos do samsara 
que são causados por apego, ignorância e ódio. Não pensar ou preocupar-se com esses sofrimentos, 
tentando meramente cessar os sofrimentos do momento, só cria mais causa de sofrimento futuro. 
Tais ações são muito tolas e insensatas, como as de um louco. Meus pensamentos e ações podem ser 
humanos, mas me comporto como um animal ignorante. 

Shantideva disse: 

O perfeito renascimento humano, que é o alicerce mais difícil de se obter e extremamente 
benéfico, é recebido ocasionalmente. Quem tiver a sabedoria de conhecer o que praticar e o 
que evitar, e ainda assim conduzir-se novamente ao narak, estará intencionalmente 
fazendo-se ignorante. 

Se eu me preocupo tanto com qualquer sofrimento e doença passageira, porque então não me 
preocupo com o sofrimento terrível e contínuo de minhas vidas futuras? Porque não me preocupo e 
não tento eliminar a verdadeira causa do sofrimento?   

Gastar este perfeito renascimento humano desejando somente os oito dharmas mundanos e 
trabalhando para desfrutar os prazeres do samsara é como trocar universos repletos de joias por 
fezes. Mas até mesmo esta troca muito suja é muito mais útil do que o apego — pois pode ser usado 
por pessoas e animais.   

Quanto mais eu desejo e desfruto os oito dharmas mundanos e os maiores prazeres do samsara, 
mais eu crio confusão e continuo ignorante. 
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É FACIL OBTER O PERFEITO RENASCIMENTO HUMANO? 

1.  A causa do perfeito renascimento humano 

Este perfeito renascimento humano é extremamente difícil de ser adquirido porque a causa deste 
resultado — a prática da moralidade e generosidade — é extremamente difícil de se criar.   

É quase impossível praticar essas ações virtuosas se não sou humano, e mesmo sendo humano 
não é fácil. Primeiramente, eu devo nascer no mundo do sul em vez de outros mundos humanos, 
porque aqui os humanos são mais sensíveis e, portanto, vêem sofrimento mais facilmente (veja págs. 
15 a 17). Os humanos daqui também têm a vantagem de conseguir praticar o tantra, sendo dotados 
com os seis prérrequisitos físicos desta prática; três vindos do pai: osso, medula e esperma; e três da 
mãe: pele, carne e sangue. 

Há muitos outros fatores envolvidos na criação da moralidade e generosidade. Por exemplo, se 
eu sou herege e não acredito que a lei do carma existe, não me esforçarei para colecionar méritos. Se 
sou fisicamente deficiente, por exemplo, com um membro amputado; ou se sou surdo-mudo, ou 
mentalmente retardado, estou incapacitado de praticar perfeitamente essas duas ações virtuosas. 

Para efetivamente trazer o resultado do perfeito renascimento humano, eu preciso compreender 
que ele é causativo e qual é a sua causa: eu devo compreender o carma e os seus resultados. Muitas 
pessoas falam disso, mas sem reconhecer a verdadeira natureza da mente, seus conceitos sobre a 
prática da moralidade e da generosidade são equivocados. Até mesmo os que têm conhecimento 
correto do carma acham difícil seguir estas práticas corretamente.  

Então, eu devo saber como praticá-los corretamente. Muitas pessoas acreditam que sacrificar 
outros seres sencientes diante dos deuses é uma forma correta de aliviar os seus próprios 
sofrimentos e encontrar a própria felicidade ao renascer no céu. Na realidade, o resultado dessas 
ações é o renascimento nos níveis mais baixos do narak, dentro do menor tempo possível. 

É essencial criar moralidade e generosidade. Uma vez que o renascimento nos reinos superiores 
depende principalmente de conduta moral, praticar somente a generosidade não poderá trazer-me 
este resultado. 

O altamente controlado Guru Shakyamuni disse: 

Um ser sem perna não pode trilhar a estrada. Assim também, não é possível atingir a 
Libertação sem praticar a moralidade. 

Chandrakirti disse: 

Quem quebra a perna dos preceitos e renasce como um animal nunca recebe satisfação 
quando o resultado da generosidade tiver terminado. 

De modo similar, somente a prática da moralidade não basta. As resultantes pobreza e 
dificuldade para satisfazer as necessidades temporais, podem dificultar muito a minha prática do 
Dharma. Se agora me faltam bens materiais, isso se deve à minha prática anterior e imperfeita de 
generosidade. Embora rico e famoso, se sou muito avarento e incapaz de ser generoso, não poderei 
obter um perfeito renascimento humano apesar de manter minha moralidade pura. Além disso, um 
ser de um reino inferior pode desfrutar os bons resultados da generosidade, mas nunca praticá-la, 
pois é demasiadamente ignorante. 
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2.  A raridade do perfeito renascimento humano 

Eu consigo compreender a dificuldade de receber um perfeito renascimento humano quando 
considero a maneira como os seres sencientes estão distribuídos pelos seis reinos do samsara. 

A grande maioria dos seres sencientes está no narak. Assim, o número de renascimentos 
superiores é menor do que o número dos renascimentos inferiores, e o número do perfeito 
renascimento humano é o menor de todos. 

3. Analogias que ilustram a dificuldade de se receber o perfeito renascimento humano 

A probabilidade de obtermos um precioso renascimento humano é igual a de uma tartaruga 
cega, nadando em um vasto oceano e ao subir à superfície apenas uma vez a cada cem anos, 
conseguir erguer a cabeça exatamente no centro de uma pequena argola dourada que flutua à esmo 
na superfície do oceano.  

É ainda mais difícil do que atirar grãos para que grudem em uma parede de vidro ou caiam 
equilibrados na ponta de uma agulha. 

COMO PODEMOS TORNAR O NOSSO PERFEITO RENASCIMENTO HUMANO 
ALTAMENTE SIGNIFICATIVO? 

Devemos usar este renascimento para nos libertar do samsara ao atingir a iluminação, ou para 
nos tornar um nobre bodhisattva ou arhat. Deveríamos, pelo menos, estar completamente 
confiantes de que evitaremos um renascimento inferior. 

 Esses resultados não podem ser alcançados sem sobrepujar muito sofrimento de corpo e mente. 
Para obtermos todas as realizações, devemos purificar toda negatividade. Isso não é fácil, mas vale 
muito à pena. 

A maioria de nós gasta a vida inteira buscando conforto passageiro, trabalhando duro e a grande 
custo. Veja os presidentes, soldados e mercenários, aqueles em expedições e missões científicas, por 
exemplo, os astronautas, muitas pessoas trabalhadoras de baixa renda e assim por diante. Todos eles 
gastam e arriscam suas vidas por nada. Todas as suas ações resultam em sofrimento grande e 
ininterrupto nas vidas futuras. A sua vida inteira é vazia e termina assim. 

Especialmente, se observarmos quanto sofrimento e suas causas temos experimentado desde 
tempos sem começo, podemos ver que somos capazes de abandonar o apego aos confortos 
momentâneos da vida temporal, e que isto é necessário e valoroso para a realização da prática 
preciosa do Dharma, que cessa todos os problemas.  


