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Sidarta  esteve com os dois  melhores  professores de meditação da Terra  –
Mestre  Alara  Kalama e  Mestre  Udaka  Ramaputra.  Praticando  como discípulo  desses
mestres nos centros que dirigiam, obteve muitas realizações, atingindo os mais elevados
estágios, igualando-se aos seus professores. Tal foi o respeito e a confiança que adquiriu
dos  Mestres,  que  estes  o  convidaram  a  assumir,  junto  com  eles,  a  liderança  das
comunidades que cada um deles  conduzia, e, que também  assumisse, em ambos os
casos, uma posição de herdeiro espiritual dos mesmos.  Sidarta declinou dos convites dos
mestres Udaka e Ramaputra porque não encontrou nos estágios que com eles atingiu
uma resposta para a sua busca – liberação do sofrimento e do ciclo de nascimento e
morte. E prosseguiu sua busca.
 

Após uma peregrinação de mais de três anos, desde que havia deixado seu lar, por
onde passou por diversos centros, sem resolver suas angústias e obstruções mentais e o
ciclo  de   nascimento  e  morte,  concluiu  que  teria  que  buscar  e  realizar  a  chave  da
iluminação por si mesmo.

Começou a nova fase decidindo praticar a automortificação. Até então esta prática
era questionada por ele, por considerar que só acrescentavam sofrimento,  mas resolveu
que o domínio dos desejos físicos do corpo poderia ajudá- lo no caminho de atingir a
liberação. “Assim o monge Gautama começou um período de extremo ascetismo.”

Praticou sozinho por três meses, mas depois a ele se juntaram cinco discípulos do
Mestre  Udaka  Ramaputra,  liderados  pelo  seu  velho  amigo  Kondana.  Sidarta  praticou
austeridades  que  chegaram  a  alarmar  seus  companheiros.  “Seu  corpo  tornou-se
terrivelmente esquálido - era pouco mais do que pele encobrindo os ossos protuberantes.”
E, um dia ele percebeu que o caminho da automortificação era equivocado. “Ele percebeu
que corpo e mente formavam uma realidade que não poderia ser separada. A paz e o
conforto do corpo estavam diretamente relacionados com a paz e o conforto da mente.
Abusar do corpo era abusar da mente.” 

“Ele se lembrou da primeira vez que sentou em meditação quando tinha nove anos
de idade, embaixo da sombra fria da macieira rosa. Rememorou como o relaxamento
refrescante daquela meditação havia lhe dado um senso de clareza e calma. Ele voltou
até os seus primeiros dias com o Mestre Alara Kalama - aquelas sessões iniciais de
meditação tinham nutrido a ambos, corpo e mente, criando nele uma profunda habilidade
de concentrar e focar. Após aquilo porém, o Mestre Alara Kalama tinha dito a ele para
transcender as alegrias da meditação a fim de atingir os estados que existiam além do
reino material, tais como os reinos de espaço ilimitado e consciência ilimitada, e o estado
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de não-materialidade. Mais adiante, havia sido o  estado de nem percepção, nem não-
percepção.  A  meta  tinha  sido  sempre  encontrar  um  meio  de  escapar  do  mundo  de
sentimento e pensamento, do mundo de sensação e percepção.” “Ele se perguntou: Por
que  seguir  apenas  as  tradições  contidas  nas  escrituras?  Por  que  temer  o  calmo
contentamento que a meditação traz? Tais alegrias não têm nada a ver com as cinco
categorias  do  desejo  que  obscurecem  a  consciência.  Ao  contrário,  as  alegrias  da
meditação podem nutrir corpo e mente, provendo a força necessária para se perseverar
no caminho da iluminação.”
 
“Gautama resolveu recobrar sua saúde e usar sua meditação para nutrir ambos, corpo e
mente.  Mendigaria  alimentos novamente,  começando pela manhã seguinte.  Seria  seu
próprio  professor,  sem  depender  dos  ensinamentos  de  alguém  mais.  Feliz  com  sua
decisão,  espreguiçou-se  sobre  um monte  de  terra  e  pacificamente  se  preparou  para
dormir.  A lua cheia havia recém se erguido num céu sem nuvens, e a Via Láctea se
estendia clara e radiante através dos céus.” 

O texto acima foi elaborado com base no livro de autoria de Thich Nhat Hanh
Velho Caminho Nuvens Brancas
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Old Path, White Clouds
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