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A finalidade da Meditação 
Lama Zopa Rinpoche 

 
 

Gostaria de dizer algumas palavras como introdução sobre a prática da meditação. Muitas 

pessoas em todo o mundo, no Ocidente e no Oriente, estão muito interessadas em meditar. Essas 

pessoas são atraídas e expressam grande interesse nesta prática. Contudo, dentre as muitas pessoas que 

praticam a meditação, poucos realmente entendem sua finalidade. 

Cada um de nós aqui possui um corpo físico composto de ossos, carne, sangue e coisas afins. 

Atualmente, não conseguimos exercer um controle completo sobre este corpo e, em consequência 

disso, sempre temos problemas. Pode haver um homem rico cuja fortuna se iguale à riqueza do mundo 

inteiro, mas apesar de sua enorme fortuna, ele, se tiver a mente presa a um corpo descontrolado, viverá 

em constante sofrimento. Rico ou pobre, nenhum de nós escapa desse problema. Por mais que 

tentemos, parece que nunca encontramos um fim para nossas dificuldades. Quando resolvemos um 

problema, outro imediatamente toma o seu lugar. Os conflitos e sofrimentos envolvidos na 

manutenção de nosso corpo físico são os mesmos, não importa onde estejamos. Se tivermos a 

sabedoria de nos aprofundar no cerne da questão e de verificar como as coisas realmente acontecem, 

perceberemos rapidamente a universalidade dessa situação de insatisfação. Também fica claro que, se 

não tivéssemos esse corpo descontrolado, não haveria como experimentar os sofrimentos que lhe são 

pertinentes. 

O principal problema que todos nós temos é o sofrimento de não concretizarmos nossos 

vários desejos. Isso inclui as necessidades físicas óbvias de alimentação e roupas, coisas agradáveis 

como uma boa reputação, o som de palavras afáveis e reconfortantes, e similares. Algumas formas de 

sofrimento, como a fome de uma pessoa extremamente pobre são mais óbvias que outras. Porém, de 

um modo ou de outro, todos temos uma avidez incontrolável pelas coisas que não possuímos. 

Tomemos o exemplo de alguém que teve a boa sorte de nascer em uma família rica. No 

decorrer de sua vida, essa pessoa talvez nunca experimente a carência material. Poderá comprar 

qualquer coisa que desperte seu desejo e estará livre para viajar para onde quiser, experimentando os 

inúmeros prazeres e emoções oferecidos por diferentes culturas. Quando finalmente chega o ponto 

em que não há mais nada a ser possuído, nenhum lugar a ser visitado e nenhum prazer a ser 

experimentado, a pessoa ainda tem um agudo sentimento de insatisfação. Nesse estado mental de 

inquietude e insatisfação, muitas pessoas tornam-se insanas, incapazes de lidar com esse sofrimento 

intenso e penetrante. 

Por isso, mesmo quando não falta conforto material, ainda há sofrimento. Muitas vezes 

acontece de a posse de riqueza material aumentar a insatisfação, porque é evidente que esse tipo de 

posse não tem capacidade alguma de afetar ou cortar a raiz do sofrimento. Dá-se mais ainda um 

contínuo de insatisfação, confusão, preocupação e assim por diante. Se o acúmulo de confortos 
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exteriores fosse realmente capaz de cortar e eliminar o sofrimento, então, em algum momento do bem-

estar físico esse contínuo de sofrimento seria eliminado, e toda a insatisfação cessaria. Porém, enquanto 

nossa mente está ligada a um corpo descontrolado, o sofrimento persiste. 

Por exemplo, a fim de proteger os pés do chão áspero e de espinhos afiados, usamos sapatos. 

Isso, no entanto, não elimina realmente o problema. Com frequência, os próprios sapatos machucam. 

Podem apertar os dedos dos pés, produzir feridas e é comum que causem desconforto. Isso não é 

culpa dos fabricantes de sapatos. Se nossos pés não fossem tão longos, largos ou sensíveis, para início 

de conversa, seria possível modelar sapatos totalmente confortáveis. Desse modo, pensando 

profundamente no assunto, vemos que a origem desse desconforto não é externa, mas que se encontra 

no centro de nossa própria constituição física e mental. 

Este é apenas um exemplo do sofrimento experimentado em função de nosso corpo físico. 

Do momento em que nascemos até o momento em que morremos, despendemos uma enorme 

quantidade de energia tentando proteger este nosso corpo do sofrimento. Com efeito, a maioria das 

pessoas passa o tempo todo cuidando do corpo, precisamente dessa maneira infrutífera e 

autodestrutiva. 

O objetivo da meditação, porém, não é cuidar meramente do corpo físico. Não devemos 

pensar em usar a meditação dessa forma. Devemos ter um propósito maior, mais valioso. Usar a 

meditação como mais um método externo de benefício para o nosso corpo não faz sentido. Isso 

implicaria desperdiçar uma técnica de valor verdadeiro, supremo, em uma tentativa vã de obter um 

alívio que é, no mínimo, temporário. A meditação seria, portanto, como a aspirina que tomamos para 

eliminar dor de cabeça. A dor pode desaparecer, mas isso não quer dizer que estejamos curados. Após 

algum tempo a dor voltará porque o método de tratamento não estava associado à verdadeira causa da 

dificuldade e, por conseguinte, qualquer alívio ganho terá sido necessariamente de curta duração. Como 

o prazer temporário e o alívio da dor estão disponíveis por muitos meios externos, não há necessidade 

de usar a meditação nem qualquer outra prática espiritual para essas finalidades. Não devemos 

desperdiçar o poder da meditação em objetivos tão limitados. 

A meditação está principalmente vinculada aos cuidados com a mente. Embora nosso corpo 

e mente estejam intimamente relacionados e interligados, são tipos de fenômenos bastante diversos. 

Nosso corpo é um objeto passível de ser visto com os olhos, mas não a mente. Os membros de uma 

mesma família podem compartilhar muitas características físicas semelhantes, mas cada filho terá 

intrinsecamente uma personalidade, atitude mental, conjunto de interesses, entre outros traços 

diversos. Embora frequentem a mesma escola, sua inteligência e aprendizado serão diferentes, não só 

entre eles como em relação aos pais e avós. Essas diferenças de mente não podem ser explicadas 

adequadamente em termos físicos. 

Devemos também observar que há crianças com memórias precisas de vidas anteriores. 

Conseguem dizer onde nasceram, como viveram etc., e podem reconhecer pessoas e objetos dessas 

vidas passadas. Seus relatos são verificáveis e fornecem evidências intrigantes para qualquer 

investigador apto a estudar o assunto com uma mente imparcial. 
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De todo modo, a razão subjacente às diferentes aptidões mentais entre membros de uma 

mesma família e à lembrança de vidas passadas é o fato de a mente ser sem começo. As vidas passadas 

existem. Apesar de não podermos fazer aqui uma análise detalhada do que gera e do que não gera a 

continuidade de uma vida para a outra, o que importa saber é: assim como nossa mente tem 

continuidade da vida passada para a atual, do mesmo modo passará da vida atual para a vida futura. As 

circunstâncias de nossa vida presente resultam de ações, tanto da mente quanto do corpo, 

empreendidas nessas vidas anteriores. Assim também nossas ações no presente determinarão as 

circunstâncias de nossas vidas futuras. Portanto, a responsabilidade de moldar o restante da vida atual 

e das vidas que virão está em nossas mãos. É muito importante reconhecer isso, se quisermos encontrar 

meios eficazes para cortar o sofrimento mental e físico de modo permanente. 

Cada um de nós nasceu como um ser humano. Como tal, temos o potencial de dar 

significação e propósito à nossa vida. Porém, para tirar o máximo proveito da vida, é preciso ir além 

daquilo que os animais inferiores podem fazer. Utilizando esse renascimento humano da maneira 

correta, e obtendo controle sobre nossa mente, poderemos cortar por completo a raiz de todo o 

sofrimento. No espaço de uma ou mais vidas, poderemos escapar do ciclo compulsivo de morte e 

renascimento. Do modo como estamos, será necessário renascer repetidas vezes sem qualquer escolha 

ou controle, experimentando todos os sofrimentos de um corpo físico descontrolado. No entanto, a 

partir do esforço adequado, este ciclo involuntário pode ser quebrado. Nós podemos escapar 

permanentemente de todo este sofrimento e insatisfação. 

Porém, não basta escapar sozinho do círculo de morte e renascimento. Esta ainda não é uma 

maneira apropriada de usar ao máximo nossas capacidades humanas. Não somos os únicos a 

experimentar sofrimento e insatisfação: todos os outros seres vivos compartilham da mesma situação. 

E a maioria dos outros seres não têm a sabedoria, o olhar de sabedoria do dharma para encontrar o 

caminho correto até a cessação de seu sofrimento. Todas as criaturas da terra, sem exceção, passam a 

vida inteira, dia e noite, em busca de uma forma de superar o sofrimento e de experimentar prazer e 

felicidade. Porém, como suas mentes encontram-se obscurecidas pela ignorância, essa busca é vã. Em 

vez de levá-las ao objetivo pretendido, a busca acarreta apenas mais frustração e dor. As pessoas tentam 

eliminar a causa de seus sofrimentos, mas, em vez disso, afastam-se gradativamente do nirvana, a 

verdadeira cessação do sofrimento. 

Todos os seres vivos sofrem e desejam a liberação do sofrimento da mesma maneira que cada 

um de nós. Quando percebemos isso, fica evidente que é egoísta trabalhar exclusivamente para nossa 

própria liberação, para a nossa própria experiência de nirvana. De preferência, devemos nos esforçar 

para libertar todos os outros seres também. A fim de instruir os outros seres sobre os caminhos 

corretos que levam à verdadeira cessação do sofrimento, nós mesmos devemos nos tornar seres 

totalmente iluminados, em primeiro lugar. Em outras palavras, devemos atingir a budeidade a fim de 

ajudar os outros a se liberar. 

A situação pode ser explicada assim: desejamos levar um amigo a um belo parque para que 

ele se divirta. Se formos cegos, não há como levar o amigo, não importa o quanto desejemos fazê-lo. 

É necessário que nós tenhamos uma boa visão e que estejamos bem familiarizados com a estrada do 

parque para podermos sequer pensar em levar o amigo até lá. Do mesmo modo, devemos ter uma 
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experiência completa da perfeita iluminação antes de podermos discernir os melhores caminhos pelos 

quais todos os seres, de diferentes aptidões mentais e temperamentos, possam ser levados à sua própria 

liberação do sofrimento. 

Desse modo, quando falamos sobre o verdadeiro propósito da meditação, estamos falando 

da obtenção da iluminação, uma realização que nos permite atender não só aos nossos próprios 

objetivos como aos de todos os outros seres. Este é o propósito e o único motivo para nos 

comprometermos com a meditação. Todos os grandes iogues e mestres de meditação do passado 

praticaram o dharma tendo apenas este propósito em mente. Assim também, quando meditamos – e 

nos ensinamentos de Buda há literalmente centenas de diferentes meditações para escolhermos, de 

acordo com o nosso nível de realização – devemos fazê-lo com a mesma motivação. 

Por causa disso, as práticas espirituais são verdadeiramente necessárias. Não somos obrigados 

a meditar devido a algum agente externo, a outras pessoas ou a Deus. Mais exatamente, assim como 

somos responsáveis por nosso próprio sofrimento, somos nós mesmos os únicos responsáveis por 

nossa própria cura. Criamos a situação em que nos encontramos, e cabe a nós criar as circunstâncias 

para a nossa libertação. Como o sofrimento permeia nossa vida, temos de fazer algo que esteja para 

além de nossa rotina diária. Esse “algo” é a prática espiritual ou, em outras palavras, a meditação. Se 

não nos voltarmos para o nosso interior a fim de treinar a mente e, em vez disso, gastarmos toda a 

nossa energia em organizar e reorganizar os aspectos externos de nossa existência, nosso sofrimento 

terá continuidade. Nosso sofrimento não teve começo e se não adotarmos uma prática espiritual eficaz, 

jamais terá fim. 

De modo geral, é difícil praticar o dharma em um ambiente de grande abundância material. 

Isso ocorre porque existem muitas distrações que interferem em nossa meditação. No entanto, a 

verdadeira raiz dessas distrações não está no ambiente em si. Não está nas máquinas da indústria, em 

nossa comida, nem em qualquer outra coisa. Está no âmbito de nossa própria mente. Foi uma agradável 

surpresa para mim, durante esta minha primeira visita ao Ocidente, observar que, juntamente com o 

progresso material, há aqui um interesse substancial na prática do dharma e em diversas formas de 

meditação. Muitas pessoas estão buscando com sinceridade pelo significado maior da vida humana, 

tentando transcender as preocupações animais e cotidianas de sua existência. Nesse aspecto, creio que 

seja muito sábio que as pessoas estejam tentando combinar o lado espiritual com o lado prático da 

vida, que lhes dê tanto o conforto mental quanto o físico. Para essas pessoas, a vida certamente não 

será uma promessa vazia. 

Alimentos preparados com muitos ingredientes diferentes podem ser verdadeiramente 

deliciosos. Do mesmo modo, se temos um trabalho ou alguma atividade diária e tentamos trabalhar o 

máximo possível no aperfeiçoamento de um caminho espiritual e seguir o dharma, nossa vida poderá 

se tornar muito rica. Os benefícios que experimentamos ao combinar essas duas abordagens de vida 

são de grande alcance. 

Há uma notável diferença entre a mente, os sentimentos e as experiências de alguém que 

acrescenta uma compreensão do dharma à sua vida diária, e a mente, os sentimentos e as experiências 

de alguém que não o faz. O primeiro vivencia muito menos confusão e muito menos sofrimento 
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quando se depara com as dificuldades no mundo material. A pessoa tem uma mente controlada e um 

modelo significativo a partir do qual consegue lidar com os problemas com habilidade. Isso se aplicará 

não somente às experiências cotidianas, como, em especial, às experiências com as quais se depara 

após a morte. 

Se nunca nos engajamos em nenhuma prática espiritual; se nunca tivermos treinado nossa 

mente por meio da disciplina da meditação, as experiências que envolvem a nossa morte podem ser 

realmente muito assustadoras. Para o praticante de Dharma mais avançado, contudo, a morte é como 

uma agradável viagem de volta para casa. É quase como ir a um belo parque para um piquenique. E 

até mesmo para quem não atingiu as mais altas realizações proporcionadas pela meditação, a morte 

pode ser uma experiência confortável, não horrível. Essa pessoa pode enfrentar a morte – algo que 

todos nós faremos ao final – com a mente serena. Não estará dominada pelo medo nem se preocupará 

com o que virá a experimentar; não se preocupará com os entes queridos, com as posses nem com o 

corpo que irá abandonar. Nesta vida já experimentamos o nascimento e agora estamos no processo de 

envelhecer. A única coisa para a qual nos resta olhar com antecipação é a morte. Assim, se a prática 

espiritual pode nos ajudar a enfrentar o inevitável com paz de espírito, nossas meditações terão sido 

muito úteis, embora existam justificativas muito mais elevadas para empreendermos nossas práticas. 

Resumindo, não é a aparência externa de nossa meditação que é importante. Sentar-se com 

os braços cruzados desta forma e com as pernas cruzadas daquela maneira tem pouca significação. 

Mas é absolutamente importante verificar se qualquer meditação que venhamos a fazer representa uma 

solução real para o nosso sofrimento. Será que nossa meditação elimina de fato as ilusões que 

obscurecem nossa mente? Será que combate nossa ignorância, ódio e ganância? Se reduz essas 

negatividades da mente, é uma meditação perfeita, verdadeiramente prática e muito útil. Se, por outro 

lado, servir apenas para gerar e aumentar as negatividades, como o orgulho, nossa meditação consistirá 

apenas em outra causa de sofrimento. Nesse caso, embora possamos dizer que estamos meditando, 

não estamos realmente seguindo um caminho espiritual ou praticando o dharma, em absoluto. 

O dharma é um guia para afastar os seres do sofrimento e dos problemas. Se nossa prática 

não nos orientar nessa direção é porque algo está errado, e é preciso investigar o que ocorre na verdade. 

A prática fundamental de todo verdadeiro iogue é descobrir, entre suas ações, as que trazem sofrimento 

e as que trazem felicidade. Em seguida, eles trabalham para evitar as primeiras e seguir as últimas, tanto 

quanto possível. Esta é a prática essencial do dharma. 

Uma palavra final. Todos nós que estamos iniciando nossa prática do dharma, começando a 

meditar e a ganhar controle sobre a mente, precisamos recorrer a fontes adequadas de informações. 

Devemos ler livros escritos por autores confiáveis e legítimos, e quando surgirem dúvidas, devemos 

consultar aqueles que dominam seu estudo e prática. Isto é muito importante. Se formos guiados por 

livros escritos sem uma compreensão adequada, haverá o grande perigo de que nossa vida seja 

desperdiçada por seguirmos um caminho incorreto. Ainda mais importante é a escolha do professor, 

guru ou lama certos. Ele deve ter as realizações certas e deve realmente vivenciar a prática do dharma. 

Nossa prática de meditação, do cultivo mental, não deve ser passiva. Não poderemos quebrar 

os laços do sofrimento ao aceitarmos cegamente o que alguém, mesmo um grande mestre, nos incita 
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a fazer. Em vez disso, devemos usar nossa inteligência inata para verificar se o curso de ação sugerido 

é eficaz. Se tivermos bons motivos para acreditar que um ensinamento é válido e útil, sem dúvida 

devemos segui-lo. Tal como ocorre com os medicamentos, ao encontrarmos aquele que tenha o efeito 

esperado para a nossa cura, devemos tomá-lo. Fora isso, se engolirmos tudo o que cai em nossas mãos, 

corremos o grande risco de agravar nossa doença em vez de curá-la. 

Esta é a minha última sugestão para os principiantes que têm interesse em estudar o dharma 

e meditar. As buscas espirituais podem ser muito compensatórias. No entanto, mesmo que você não 

possa praticar o dharma, a mera compreensão do que seja o dharma pode enriquecer e dar sentido à 

sua vida. Eu acho que isso é tudo. Muito obrigado. 

Créditos: Extraído de Energia da sabedoria, editado por Jon Landaw. Republicado com permissão da Wisdom 
Publications. 
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Meditação na Própria Mente 
Lama Thubten Yeshe 

 
 

Vamos tentar nos concentrar agora em nossa própria consciência. A essa abordagem de 

concentração, às vezes chamamos de não-conceituação, não-concepção, não-superstição. Em tibetano, 

me.togpa. 

Neste ponto, o grande iogue Lama Tsongkhapa, em seu Lam-rim, diz que devemos 

contemplar a clareza da própria consciência e não seguir nenhum outro tipo de fenômeno, nenhum 

outro objeto, como uma deidade ou forma, cor ou som, sílaba semente ou mantra. Lama Tsongkhapa 

disse que deveríamos abandonar tudo isso. Portanto, se enquanto meditamos surgir uma visão especial, 

uma visão fantástica, não a siga, mesmo que o Buddha apareça, assim como qualquer outra imagem. 

O grande iogue Tilopa disse: “Deixe apenas a mente na consciência, sozinha, sem acrescentar 

nenhuma cor ou roupagem. Desse modo, a superstição turva torna-se clara. Reflita unicamente sobre 

a consciência”. 

Fundamentalmente, existem duas coisas: o sujeito, a consciência, e o objeto, o mundo 

sensorial dos fenômenos. Lama Tsongkhapa disse que quando contemplamos a mente consciente, 

jamais devemos permitir que qualquer tipo de objeto, como forma, cor ou deidade apareça. 

Considere que isso é bastante sensato e lógico. Somos normalmente distraídos por 

pensamentos supersticiosos, relativos aos objetos sensoriais, não é mesmo? Os cinco objetos dos 

sentidos. Esta é a nossa experiência, certo? Consequentemente, a superstição está, na maior parte do 

tempo, ligada ao objeto sensorial. Em termos de conceito, normalmente, nosso hábito é um objeto 

sensorial. Esse é o hábito de que devemos nos livrar. Por esse motivo, contemple a clareza de sua 

própria consciência. Isso é muito poderoso. 

Obviamente, no começo temos um hábito tão arraigado que a superstição do som, do cheiro, 
da cor – de todas essas coisas – se afirma. Mas nós usamos a habilidade, sobre a qual já falamos, e 
mantemos nossa memória fortemente em nossa consciência. Sem perturbar essa memória ou 
concentração na consciência, nós usamos o peixe hábil, lembre-se, o nosso peixe da atenção plena para 
examinar ou observar a essência da superstição quando esta se distrai, assim como para, às vezes, 
observar a manifestação da superstição e o modo como concebemos a superstição. Assim, você terá 
uma atenção plena até certo ponto. Isso são técnicas. Ontem falamos disso, de que precisamos eliminar 
a distração e abandonar a expectativa: esperar que algo aconteça, esperar que algum tipo de realização 
superior venha à tona. Esse tipo de expectativa, qualquer tipo de expectativa se transforma em 
superstição. Apenas desprenda-se, deixe-a ir. 

Portanto, a memória da concentração se fortalece e, quando houver suficiente satisfação, 
libere-a nesse momento, deixando-a ir. 

“Deixar ir” tem muitos significados. Em outras palavras, esteja um pouco mais solto do que 



 

Descubra o BUDISMO 8 2. Como Meditar  

rígido, sem aplicar esforço excessivo. Às vezes colocamos esforço demais, disciplina demais. Isso 

também não é bom porque não há suficiente redução de controle. Quando dirige um carro, você 

controla a velocidade, a situação, tudo. Cada situação é uma espécie de caminho do meio, e você 

precisará reduzir o controle. Mas o novo motorista, este não consegue relaxar. Ele também deseja 

mudar de alguma forma, mas está ocupado, nós entendemos. Os novos meditadores precisam aprender 

a se desprender. Se souberem como se soltar, diz o texto-raiz do Mahamudra, sem dúvida serão 

liberados da superstição. 

Sem saber como se soltar, você jamais poderá experimentar o êxtase. Como ocorre com a 

direção do carro, em determinado momento você solta, você aprecia; depois de certo ponto é como 

voar, como estar em um avião, um carro de êxtase. Mas o motorista novo não sabe como deixar ir. 

Portanto não consegue ter o êxtase. O mesmo ocorre com um praticante de meditação. Quando há 

esforço excessivo, muita rigidez, sem saber como se soltar, em algum ponto você passa a odiar a 

meditação, certo? Até mesmo ao ver um templo ou sua almofada de meditação, você não deseja nem 

se aproximar de nada disso. Mas quando aprende a se soltar, você prova do delicioso bolo de chocolate 

da meditação, de modo que a cada vez que faz a meditação você se delicia e experimenta o êxtase. 

Além disso, quando dizemos “desprender-se”, queremos dizer que a memória é 

continuamente mantida. E quando estamos distraídos, usamos a consciência, a atenção plena e a 

observação. Temos um método para observar a essência da superstição. Isso também acontece com a 

perda (do objeto). Há um ponto que se atinge em que fica difícil eliminar a superstição, a distração. 

Nesse ponto, pare de novo. Aí é melhor parar de meditar na consciência e simplesmente meditar na 

respiração. As técnicas de concentração na respiração, simplesmente respirar ou observar a respiração 

reduzem rapidamente os níveis grosseiros de superstição. Quando a mente estiver neutralizada, 

recomece. A mente neutralizada já está limpa e clara, não é? Por isso você retorna à concentração na 

claridade de sua própria consciência. 

Além disso, Lama Tsongkhapa enfatizou que a primeira vez que você tiver alguma experiência 

da claridade, deverá ficar feliz. Você não deve intelectualizar, dizendo: “Oh, isso não é suficiente, isso 

não é a claridade à qual o lama se refere”. Essa atitude significa que há muita intelectualização 

ocorrendo, você entende. Tudo se dá por meio de experiência, não de palavras, palavras 

intelectualizadas. Portanto, devemos ficar felizes. A claridade é infinita e agora temos claridade. 

Lama Tsongkhapa, com sua experiência, disse que quando contemplamos nossa própria 

consciência, em determinado momento desenvolvemos uma claridade tamanha que quase temos 

pensamentos loucos. “Eu conseguiria contar todos os átomos do universo” – passamos por esse tipo 

de experiência. Você consegue ver nítida e claramente porque a consciência desenvolve tanta claridade, 

e de um tipo tão límpido que é possível discriminar toda a energia física sutil. Temos esse tipo de 

experiência. Além disso, pelo fato de desenvolver a claridade, você pode experimentar a felicidade, um 

júbilo extático. 

A princípio você percebe fisicamente o êxtase, uma espécie de cobertor grosseiro. Quando, 

de algum modo, você remove esse cobertor; só experimentará o nível da consciência e perceberá que 

a consciência experimenta o espaço universal, um tipo de experiência de unificação. Você perceberá 

que já não vive no mundo físico, que não está mais envolvido com o mundo físico, de modo que isso 

elimina a superstição, pois, quando percebemos que estamos no mundo físico, os conjuntos de 
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superstições relativos à forma, ao som e ao cheiro atuam como complicadores ativos. Em razão disso, 

não conceitue uma vez que este é um modo muito sensível de cortar a concepção do mundo sensorial. 

Você pode experimentar, desenvolvendo a concentração em determinado momento, o estado de 

êxtase da meditação. 

Você pode experimentar o sem forma, o sem cheiro, o que não contém os cinco objetos dos 
sentidos e, por isso mesmo, tudo aquilo que se torna tão poderoso. 

É claro que, quando você parar de meditar, mais uma vez perceberá uma espécie de novo 

corpo, porque na meditação não há corpo. Quando você interrompe a meditação, sente um novo tipo 

de corpo. 

Por ser um novo corpo, até mesmo a superstição terá de vir à tona, pois se trata de uma coisa 

nova, não é mesmo? Podemos facilmente matar a superstição. De um modo muito leve. Por termos 

desenvolvido essa claridade da concentração, até nos sonhos o conceito de superstição, os objetos dos 

cinco sentidos são muito mais leves. Assim, mesmo se você estiver dormindo, seu sono se transforma 

em meditação. Normalmente, quando dormimos, o sonho que surge tem uma projeção pesada, impura. 

Você já percebeu isso? Isso também é eliminado e os sonhos surgem como visões puras. 

Lama Tsongkhapa disse que nós nos desenvolvemos dessa maneira. Mudar de concentração 

muitas vezes não é tão bom porque aqui estamos tentando desenvolver a meditação samadhi, significando 

que devemos manter o objeto de meditação. 

A meditação samadhi é fonte de liberação e fonte de poder telepático, e isso é no mínimo 

inteligente, certo? Sobre isso já falamos. Lama Tsongkhapa disse que quando alguém desenvolve essa 

claridade em sua própria consciência, atinge o poder de contar átomos ou nêutrons, esse tipo de energia 

pode ser contado. É quase telepático, não é mesmo? Os cientistas, mesmo que se utilizem de 

equipamentos científicos, não conseguem contar átomos e nêutrons, mas Lama Tsongkhapa consegue, 

não é isso mesmo? Por conseguinte, eu agora devo ter orgulho do budismo, certo? 

A habilidade telepática mental surge da mente treinada. De acordo com o Abhidharma, duas 

coisas ocorrem: por meio do treinamento, você desenvolve o poder telepático e a intuição. 

Intuição, eu acho que todo mundo tem, até certo ponto. Se, estando aqui, de alguma forma, 

no fundo do coração você sente que algo aconteceu com seu querido amigo em Melbourne; você 

percebe esse fato sem contar com uma lógica superficial. Você percebe por intuição, sendo intuitivo, 

por telepatia. Atingir o samadhi perfeito e esse tipo de telepatia é absolutamente essencial. Não há 

qualquer outra maneira de se liberar, nenhum modo de se iluminar sem essa realização. E não existe 

uma exceção, sendo você budista, muçulmano ou cristão, seja o que for. Do ponto de vista budista, 

todos os que desejam se iluminar precisam ter esse tipo de realização. 

Isso também é possível devido à força do hábito, da repetição do hábito. Assim, na meditação 

da consciência, quando realizada de modo repetido e hábil, nós eliminamos a indolência e a distração, 

e a meditação na consciência torna-se uma espécie de hábito. 

Os níveis grosseiros de superstição são como as roupas que usamos. Cada vez que vamos 
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mais fundo e mais fundo, removemos uma camada. E atingimos estados cada vez mais sutis e sutis. 

Quando sua mente atinge o ponto sutil, talvez mais profundamente inconsciente de acordo com o 

ponto de vista psicológico ocidental, tão sutil que você toca a realidade, isso é poderosíssimo. Porque 

de modo subjetivo sua sabedoria é tão incrivelmente sutil, tão penetrante, que tocar a realidade é mais 

poderoso do que uma bomba nuclear. Esta é a sua característica. Quando você está desenvolvendo 

uma concentração mais profunda, de algum modo a superstição, os níveis grosseiros da mente, tendem 

a desaparecer. 

Por esse motivo, a abordagem tântrica do Mahamudra consiste em eliminar os níveis 

grosseiros de consciência e em tentar tocar a consciência sutil. Esta consciência sutil surgirá, portanto, 

e haverá alguma experiência automática de não-dualidade ou do grande Mahamudra. Parece que a 

consciência sutil está presentemente negligenciada, não mais funciona porque a superstição grosseira 

é avassaladora. É claro que, se ocorre um debate intelectual, surge o questionamento: como é possível 

eliminar essa superstição? A mente da superstição está presente, falando de certo modo 

cientificamente, até que se atinja o décimo bhumi do bodhisattva, quase difícil de parar, não é? Então 

você questiona: quando alcançamos um ponto de concentração com talvez quatro horas de meditação 

na consciência, sem distração ou lassidão, alcançamos a não-superstição? Você pode argumentar desta 

maneira. 

Você pode argumentar que sim, mas neste momento falamos da experiência. A superstição é 

quase tão vasta quanto o número de criaturas no oceano. Do ponto de vista budista, há esse mesmo 

número de aspectos de superstição no oceano de nossa consciência. Por isso, precisamos removê-los 

lentamente, lentamente, organicamente. Toda vez que se livrar de uma baleia ou de um crocodilo 

grosseiros, você banirá a mente animal grosseira. E não mais experimentará nenhuma superstição. É 

por isso que me recordo de quando recebi os ensinamentos Mahamudra de meu guru. Ele falou 

exatamente assim: “Em determinado ponto do debate sobre a compreensão filosófica budista, é 

preciso trabalhar o abandono. Não traga esse argumento, vá além desse argumento”. Lembro-me 

perfeitamente, pois esse conceito era muito forte em mim. Eu havia estudado filosofia, por isso tinha 

preconceitos, estava sempre tentando agregar conceitos arraigados, sabe. Se ele dissesse algo, eu 

tentava fazer daquela forma. Se ele dissesse “é assim”, eu tentava fazer daquela forma. Eu lembro. 

Portanto, os preconceitos às vezes impossibilitam uma experiência tão poderosa como essa. 

Por outro lado, a experiência da não-conceituação ou não-superstição não significa que de 

repente você sobrepujará os conceitos dualistas. Não. A conceituação dualista funciona como 

cobertores, você sabe. Há vários. É por isso que, tenho certeza, alguns de vocês já sabem, do primeiro 

bhumi do bodhisattva até o décimo, há cerca de nove obstáculos diferentes. Cada etapa elimina 

determinados obstáculos dualísticos. OK? À medida que você entender como essa experiência 

acontece, isso se tornará possível se caminharmos na direção correta. 

Às vezes passo pela experiência de olhar tão fixamente para algo ou algum lugar, para uma 

flor, por exemplo, que minha mente se envolve ao ponto de eu não ouvir nem ao menos um som alto. 

Creio que esta seja uma experiência normal, todo mundo já passou por isso. Tão simples, um exemplo 

comum. É possível que, quando nós contemplarmos e continuamente deixarmos de perceber a forma, 

a cor, o som, o cheiro de todas essas coisas, essas coisas parem, então a porta da superstição fica 

fechada. Em seguida, surge uma tremenda energia de felicidade e o êxtase surge intuitivamente. Isso é 
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muito poderoso para eliminar o pensamento dualista. Ao contemplar a própria consciência, quando 

você alcança determinado ponto, as duas coisas, objeto e sujeito, de certa forma, são inexistentes, 

simplesmente porque você se encontra em um estado de unificação. Quanto mais você permanecer 

nesse estado, mais poderoso você se torna para eliminar o complexo pensamento dualista. 

Eu sinto que tudo é muito simples, pois a energia da claridade sempre existe dentro de nós. 

O que importa é a nossa interiorização e concentração. Esse êxtase, essa realidade universal, está dentro 

de nós: de alguma forma conseguiremos acioná-la. 

Quanto mais você experimenta um estado interno de êxtase, quanto mais desenvolve a 

concentração, mais você ficará feliz em meditar. Em outras palavras, como resultado de sua meditação, 

você experimentará o êxtase. 

Nossa consciência é como a terra australiana. Antes não havia os arames nem as cercas. 

Agora, tantas pessoas usam o arame: a superstição será como este fio metálico enquanto cada um de 

nós se perceber individualizadamente. Quando este fio metálico for removido, a terra australiana será 

uma única terra. É a mesma coisa. Um único estado de sabedoria onipresente, paz sem fim, estado de 

êxtase sem fim. Se você entende isso, entenderá que nós, os seres humanos, somos capazes de nos 

comunicar uns com os outros. Creio que esta seja também uma boa compreensão psicológica. Às vezes 

pensamos: é impossível. Não consigo me comunicar com você. De jeito nenhum. Não vale a pena 

tentar. Normalmente pensamos dessa maneira. Concepção errônea, concepção errônea. Segundo a 

visão budista, todo ser, homem ou mulher, ave ou inseto, todos podem chegar em determinado 

momento ao estado absoluto, sem nenhuma distinção. 

Lama Tsongkhapa diz que quando contemplamos nossa própria consciência não devemos 

pensar em termos de tempo: passado, presente ou futuro. Isso se torna uma distração. 

Estamos frequentemente muito preocupados com o tempo, mas os nossos hábitos, que na 

verdade têm muito pouco valor, precisam ser interrompidos. Somente quando você contemplar, 

somente quando houver o estado límpido e claro, é que a energia da consciência não se preocupará 

nem com o tempo nem com o espaço; não se preocupará com a cor nem com nenhum objeto sensorial. 

Nessa fase, nenhum conceito, até mesmo de quão maravilhoso seria se todos os seres viventes 

alcançassem a budeidade, nesse momento torna-se inválido. Tudo é apenas a experiência. Mesmo que 

se recorde de sua vida anterior em que você era um fantástico iogue nas montanhas do Himalaia, você 

entende, toda a memória nesse tipo de meditação deve ser interrompida. 

Não tenha medo: “É incrível, devo interromper toda a minha memória normal, significando 

que eu talvez deva ficar inconsciente. Este monge está tentando ensinar-me a adormecer por completo, 

a ter uma mente sonolenta”. Não. Não. Por quê? Porque em geral nossa memória está ligada, desligada, 

ligada, desligada; e liga, desliga, liga, desliga... Isso influi negativamente, interfere no desenvolvimento 

da atenção plena. A memória contínua e ininterrupta é o recurso da atenção plena ou da consciência. 

Creio que já esteja suficientemente bom. Agora, de algum modo, você sabe como lidar melhor 

com isso. Talvez vocês possam fazer duas perguntas, e paramos. 

Pergunta: Lama, você nos deu a ideia de contemplar a clara consciência plena. Como podemos fazer 
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isso se nunca a experimentamos? 

Lama: Certo. Boa pergunta. Eu entendo que às vezes o conceito da claridade da consciência seja difícil 

para a mente ocidental, mas digo que a maneira de suscitar a compreensão sobre a claridade da 

consciência é observar, contemplar, aderir à visão do pensamento. Por meio da visão dos raios de 

pensamento, você pode penetrar na claridade do pensamento. Um exemplo: por meio dos raios do sol 

você pode descobrir o sol. 

Eu acho que ele (Kelsang) está chocado. Ele sabe que fui além da cultura tibetana. Os lamas tibetanos, 

quando ensinam o Mahamudra, tenho certeza, nunca ensinam desse modo. Não dessa maneira. Creio 

que esse modo é historicamente inexistente. Desculpe, mas somente na Austrália! 

Lembre-se também do exemplo que dei: quando o espelho é claro, o reflexo é visto. Quando a água 

estiver límpida, o reflexo da lua estará lá, claro e límpido. Assim também: nós temos uma energia 

límpida e clara dentro de nós. Por isso podemos ter todas as percepções sensoriais, e essa é a beleza 

da qualidade humana. OK. 

Pergunta: Quando tento perceber a não-existência de qualquer coisa, escolho o sol e parto-o em 

pedaços até que eu o tenha fragmentado em átomos e que não haja mais nada ali para eu ver. É apenas 

a minha ilusão que mantém os átomos juntos? 

Lama: Acho que sim. Esse é um bom exemplo, não é? Creio que normalmente a mente dualista junta 
as coisas, que essa é a sua função. Quando a mente dualista desaparece, podemos experimentar a não-
dualidade. Por exemplo, às vezes em minha mente eu corto por completo o meu corpo em pedaços, 
até que os pedaços se transformem em átomos. Às vezes, isso é útil para experimentarmos rapidamente 
a não-dualidade. 

Pergunta: Além disso, quer dizer que se todos acreditarem que o mundo é plano, ele se tornará 
plano? 
Lama: Se você acreditar, verá o mundo como plano. Se acreditar que é redondo, o mundo se tornará 
redondo. 
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Pergunta: Se eu acreditar que a neve é roxa e todo mundo acreditar que é roxa, ainda assim a neve 
seria branca? 
Lama: Todo mundo quem? Shakyamuni, os olhos dele não poderiam acreditar na forma como você 

vê. Todo mundo significa quem? Todo mundo significa incluir o Buddha também. OK. Então, para 

que você veja o branco como roxo, isso poderia ocorrer em determinado ambiente onde houvesse 

certa energia envolvida para que o branco fosse visto como roxo, mas as pessoas que não tiverem o 

obstáculo dessa condição não veriam dessa forma. Eles só veriam o branco como o branco é. 

Pergunta: Então, se o Buddha olhasse para a terra, ele a veria redonda ou plana? 
Lama: O Buddha vê a Terra redonda de acordo com a sua mente. O Buddha vê a terra plana de acordo 

com a minha mente. Não para ele. Certo? Talvez já sejam doze horas. Melhor pararmos. 

 
 
 
 
Créditos: Trecho do “Quarto Discurso” do livro Mahamudra, de Lama Thubten Yeshe, transcrito aqui para o curso 
“Descubra o Budismo”, com permissão da Wisdom Publications. Com breves edições feitas pela Venerável Kendall 
Magnussen do Departamento de Educação da FPMT. 
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Meditações Simples 
Lama Zopa Rinpoche 

 
 
Meditação de purificação na respiração 

Visualize o Buddha da Compaixão, Tara ou o Buddha da Medicina, entre outros. À medida 

que você inspira, a luz do coração da deidade, que é da natureza da grande compaixão, abençoa todos 

os seres. A luz preenche todos os corpos e mentes com a grande compaixão, no coração. Mantenha a 

mente nesse estado por algum tempo, com o sentimento da grande compaixão para com todos os 

seres, sem discriminação, percebendo o sofrimento dos seres e gerando o pensamento de que você os 

liberta de todos os sofrimentos e problemas, sozinho, sem ajuda. 

Em seguida, expire todas as impurezas, todas as delusões, carma negativo, impressões mentais 

negativas e, particularmente, o ego. Tudo isso sai à medida que você expira, na forma de fumaça ou 

poluição, e vai para além deste mundo. É assim que se faz a meditação na respiração para purificação. 

Em seguida, novamente, enquanto você inspira devagar, outra vez uma luz vem do coração 

do Buddha da Compaixão. Pense que essa luz é a essência da sabedoria, a mente totalmente desperta, 

a mente onisciente, na forma de luz branca. Esta luz preenche todos os corpos e mentes. Mantenha a 

mente nesse estado. 

Em seguida, expire todas as impurezas, carma negativo e impressões negativas, em particular 

a ignorância. Tudo isso sai na forma de fumaça ou poluição, tal como a poluição proveniente de uma 

chaminé. E vai para longe, para além do mundo. Pense que você está completamente purificado. 

Em seguida, inspire de novo a luz vem do coração do Buddha da Compaixão. Pense que esta 

é a essência do poder, o poder de ajudar os outros seres, de libertá-los imediatamente; o poder de 

libertá-los de todos os problemas, dos sofrimentos e das causas dos sofrimentos. Este é o mais alto 

pensamento que existe: o pensamento de libertar os seres das impressões mentais negativas e de que 

eles alcancem imediatamente a felicidade perfeita, que fiquem livres do sofrimento e das causas dos 

sofrimentos. Pense que essa luz é o poder perfeito para dar felicidade temporal e suprema por todo o 

caminho até a iluminação. Receba-a na forma de luz branca. Todo o seu corpo e mente são preenchidos 

por essa luz branca que é da natureza do poder perfeito que trabalha para todos os seres, como o 

Buddha. 

Por exemplo, alguns médicos são capazes de identificar exatamente a doença de alguém, e de 

receitar o medicamento certo para a cura imediata. Do mesmo modo, você poderá usar esse poder 

perfeito em todas as atividades que realiza para o benefício dos outros. 

Se for professor, você será capaz de despertar de imediato as mentes das crianças da 
ignorância, e conseguirá eliminar sua ignorância por meio do ensinamento. 

Quando for consultado, você terá o poder perfeito de ser particularmente capaz de resolver 

os problemas da pessoa. Ao ver e falar com a pessoa, você conseguirá resolver imediatamente os seus 

problemas e de encher a mente dessa pessoa de grande paz e felicidade. Você será capaz de purificar 
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de imediato toda a raiva da pessoa, purificando-a e gerando ali um coração aberto e um pensamento 

de amor e compaixão para com os demais seres, inclusive a pessoa com quem essa pessoa tem 

problemas. 

Primeiro, faça a meditação na respiração. Em seguida, observe a mente. 

Meditação na própria mente 
A mente observa a mente que está se concentrando. Você observa a mente que está fazendo 

a meditação na respiração. Você presta atenção na mente que está observando a mente. 

Existem duas coisas. A mente que observa a mente: Os pensamentos passam, mas ao 

mesmo tempo você está atento, como a polícia observa o ir e vir das pessoas. A outra coisa é a mente 

que observa a natureza da mente, aquilo que é sem forma, sem cor e amorfo, mas que percebe 

claramente o objeto. Alguns podem achar que isso é difícil, mas alguns conseguem. Creio que, em 

especial para os ocidentais, essas coisas sejam difíceis, portanto, faça a meditação para os principiantes 

(acima), que traz tranquilidade e paz. Em seguida, você poderá dissertar sobre a filosofia budista, a 

reencarnação, o significado da vida, por que as pessoas sofrem. Comece com algumas análises. 

Use Tara ou o Buddha da Medicina, algo tão bom que só de se ver ou visualizar traz paz ao 

coração. Em seguida, recite os mantras. 

Meditação nos Quatro pensamentos incomensuráveis 
[Consulte a explicação da Venerável Sangye Kadro sobre “A prática dos Quatro pensamentos incomensuráveis” em Despertando o 

bom coração (Amitabha Buddhist Centre, Cingapura, ou online em: www.fpmtabc.org.sg.). A oração dos quatro pensamentos 

incomensuráveis também pode ser encontrada no livro Como meditar, de Kathleen McDonald, páginas. 145 a 149]. 

Isso é muito bom para os iniciantes; é muito bom tornar a vida mais significativa. A meditação para gerar os quatro 

pensamentos incomensuráveis é excelente. Você pode fazer da seguinte forma: 

Primeiro, gere o pensamento incomensurável da equanimidade. Você pode fazer isso repetidas vezes. 

Repita-a 3, 4, 5, 6 vezes e ainda mais. 

Depois, gere outra vez o pensamento incomensurável da bondade amorosa, várias vezes. Em 

seguida, gere novamente o pensamento incomensurável da compaixão, várias vezes. Depois, gere o 

pensamento incomensurável da alegria. 

Dependendo do nível do aluno, é possível fazer várias repetições e fazer a meditação porque a cada 

prática é acumulado um mérito tão grande quanto a infinitude do firmamento. Com o pensamento 

incomensurável da bondade amorosa, a cada vez que meditar você criará causas para nascer como  

um rei que gira a roda, pois esse pensamento gera grandíssimo mérito. 

Creio que o resultado de nascer como um rei que gira a roda é originado por cada uma dessas práticas. 

Cada vez que gera esses pensamentos, você cria céus infinitos de mérito, em especial se isso for feito 

com tong-len, gerando o pensamento de assumir todos os sofrimentos dos seres dentro de nós, dentro 
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do nosso coração, do ego, e isso destrói o ego. 

Com o pensamento incomensurável da equanimidade, tome para si o sofrimento dos outros seres, 

assim como a causa desses sofrimentos e a causa dos sofrimentos das guerras e da poluição global. 

Enquanto pratica o pensamento incomensurável da bondade amorosa, nesse momento você oferece 

o seu corpo, uma joia que realiza desejos, todo o mérito até a iluminação, e todas as causas. 

Com o pensamento incomensurável de alegria, você oferece tudo aos seres. 

Sobre a dedicação 
É muito bom que o grupo dedique o mérito das práticas para alguém que está muito doente ou que 

tem grandes problemas, que esteja morrendo ou que já morreu. Mesmo que o grupo seja de apenas 

poucas pessoas, quando faz em conjunto a purificação e a dedicação para o Buddha, e inclui as pessoas 

que estão à morte ou que têm problemas, entre outras coisas, às vezes, devido ao poder da mente das 

pessoas, pode haver cura. Pode haver sucesso. 

 
 
 
 
Créditos: Do aconselhamento de Lama Zopa Rinpoche a Jhamba Drolkar sobre como iniciar um grupo de estudos em 
Amherst, MA, EUA. Redigido pela Venerável Holly Ansett, em 13 de novembro de 2000, em Aptos, CA, EUA. 
Contém breves edições feitas pela Venerável Kendall Magnussen do Departamento de Educação da FPMT. 
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Um breve ensinamento sobre a 
Quietude Mental 

Extraído da série de vídeos Descubra o Budismo 2, “Como Meditar”. 

 
 

Introdução 

A meditação é um passo essencial no desenvolvimento do caminho para a iluminação. Até mesmo em 

nosso dia a dia podemos observar que com uma boa concentração conseguimos realizar muito mais 

trabalho e de melhor qualidade. Sem uma mente estável, somos como uma vela ao vento: somos 

vulneráveis a influências negativas e não temos muito poder para progredir no caminho espiritual. 

Todos os mestres budistas confiam na meditação para obter realizações, e se olharmos para os 

benefícios, é fácil ver por quê: nós nos sentimos mais felizes, equilibrados e focados e temos a sensação 

da paz interior. Mas a meditação é muito mais do que uma forma de relaxamento e felicidade; é um 

método comprovado para experimentarmos a verdadeira natureza da realidade, a verdadeira natureza 

de nossas mentes. 

Ensinamento 

Sua Santidade, o Dalai Lama: O que queremos dizer com meditação? Meditação é uma 

disciplina em que você cultiva certa familiaridade com um objeto de meditação escolhido. Em geral, o 

problema é que em nossa vida normal, cotidiana, em nossos estados mentais não precedidos de 

reflexão, nós nos deixamos ficar sob o controle e a dominação de nossa mente, e a nossa mente 

permanece sob o domínio de emoções e pensamentos aflitivos. Isso influencia nossos estados mentais 

como um todo a se tornarem oprimidos por emoções e pensamentos destrutivos e negativos, que 

então perpetuam todo um ciclo de problemas, confusão, sofrimento e assim por diante. 

O que buscamos em nossa prática espiritual é tentar reverter esse ciclo, de modo que, 

gradualmente, estejamos em condições de assumir o controle de nossa mente, evitando que a mente 

esteja sob o domínio e a influência de nossos impulsos e pensamentos negativos. O modo pelo qual 

obtemos esse controle é pelo engajamento em uma disciplina constante de cultivo de uma familiaridade 

com um objeto escolhido, de modo que sejamos capazes de obter certa estabilidade na mente pela qual 

temos a capacidade de colocar a mente em quietude mental, permitindo que esta permaneça 

unicamente com certo grau de estabilidade em determinado objeto escolhido. Neste contexto, quando 

mencionamos um objeto escolhido, estamos, é claro, falando de um objeto positivo para o qual 

direcionamos nossos pensamentos e com o qual cultivamos uma familiaridade, de maneira que 

gradualmente seremos capazes de reverter o ciclo. E este é o verdadeiro significado, a meta da 

meditação no contexto budista. 

Venerável Rene Feusi: Ter uma mente com a qual você consegue controlar seus pensamentos e 

suas emoções é incrível, sem falar na obtenção de realizações espirituais. Só de ser capaz de dizer: 
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“Pare!” ao pensamento quando você quiser, dizer: “Pare!” às emoções quando você quiser; ter essa 

capacidade de dominar sua própria mente é uma fonte de bem-estar. 

Ser capaz de dizer a todos esses pensamentos: “Parem!”; àquelas emoções: “Parem! Eu estou 

farto de vocês!” sempre que quiser e ficar tranquilo. Ter essa capacidade é uma paz de espírito 

inacreditável, uma grande vantagem. De repente, você se torna o mestre de sua própria mente. Se você 

anseia por desenvolver quaisquer qualidades mentais, necessitará da atenção plena, de alguma 

continuidade na meditação que você faz. Por exemplo, a meditação no amor. Se a sua meditação no 

amor for constantemente interrompida por outros pensamentos, não haverá como você desenvolver 

um amor forte. 

O mesmo ocorre se você meditar na natureza da realidade, em como as coisas realmente 

existem. Se você tem essa mente questionadora que segue as correntes de pensamentos e que quer 

chegar a uma conclusão e aí permanecer, precisa ter uma mente focada, capaz de acompanhar a análise 

sem se distrair. E quando chegar a uma conclusão, conseguirá observá-la e às suas implicações. Você 

precisa permanecer na conclusão de sua análise e analisar suas implicações; como mudar toda a sua 

visão de mundo com base na conclusão a que você chegou. Para conseguir isso, novamente você 

precisa ter uma mente calma. 

Quanto mais temos controle de nossas próprias mentes, o que acontece é que em vez de 

estarmos continuamente para cima e para baixo como um ioiô, excessivamente animados quando algo 

bom acontece e totalmente deprimidos quando as coisas dão errado em nossa mente normal, com a 

concentração a sua mente se torna muito mais consistente. 

Essa calma mental é, na verdade, um tipo de júbilo, um tipo de paz que é muito agradável – 

muito mais agradável, na verdade, do que até mesmo a excitação do prazer. Ter essa quietude interior 

é muito mais prazeroso do que receber boas notícias e ter coisas boas acontecendo lá fora. 

Vemos que o que chamamos de prazer, excitação, na verdade é uma forma de sofrimento, 

não é felicidade real, é agitação. É como água fervente. Não há paz, nem serenidade no que chamamos 

de prazer. Isso, porém, vemos com a prática. Portanto, considero muito importante colocar esforço 

na concentração, para desenvolver a quietude mental. 

Podemos fazer isso na vida cotidiana. Não precisamos necessariamente entrar em retiro para 

que isso aconteça. Apenas saiba como fazer isso e como integrá-lo à sua vida diária. No 

desenvolvimento da quietude mental, há certas condições que ajudam. 

Reunindo as condições de suporte 

Nós temos como reunir todas essas condições em nosso próprio dia a dia; não precisamos 

necessariamente ir para um lugar completamente isolado. Isso significa apenas ter pouco desejo, estar 

contente com a própria situação de vida e ter paz no ambiente. Embora você possa ter uma vida 

familiar, ainda assim podemos acordar um pouco mais cedo do que todos os outros e entrar em 

quietude mental. Por outro lado, à noite, quando todos estão na cama, ou quando as crianças estão na 

escola, algo assim, encontre um horário durante o dia, se quiser, para uma meditação de paz. 
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O primeiro ponto é desenvolver o desejo de praticar a quietude mental, pensando em suas 

vantagens, conforme mencionado acima. O segundo ponto é fazer a determinação: “Farei isso 

agora, vou descansar minha mente, por exemplo, no movimento da respiração ou na imagem de um 

buddha por, digamos, dez minutos, e não vou perder o objeto”. No terceiro ponto, você desenvolve 

aos poucos a força de sua atenção plena, o que, neste contexto, significa ser capaz de segurar o objeto 

sem perdê-lo. 

Tente expandir o tempo em que não esquece o objeto, até ser capaz de segurá-lo 

continuamente durante toda a sessão. Quando conseguir fazer isso, o quarto ponto é usar a 

introspecção para verificar a qualidade de sua concentração e torná-la mais precisa. O quinto ponto 

é a aplicação de antídotos, o que significa que se perceber uma tendência a ficar embotado é preciso 

prender o objeto com mais intensidade e, se ficar agitado, é preciso relaxar um pouco o controle sobre 

o objeto. Em seguida, o sexto e último ponto, é não aplicar antídotos em excesso. Quando a 

meditação estiver indo bem e você estiver totalmente no objeto de foco, sem agitação nem 

embotamento, e, nesse ponto, você prender ou afrouxar o controle sobre o objeto – a distração virá. 

Então, devagar, encontre o caminho do meio e aí se estabilize. No começo, é necessário muito esforço, 

mas à medida que a mente se torna mais flexível e aguda, o processo se torna mais e mais fácil até que 

você possa prender o objeto sem esforço, com clareza e intensidade por qualquer espaço de tempo. 

Nesse ponto, muitas experiências positivas começam a surgir em sua mente, como níveis progressivos 

de êxtase interior, paz e clareza mental. A mente desenvolve gradativamente sua habilidade de quietude 

mental em nove estágios. 

Os nove estágios da quietude mental 

Resumidamente, vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Quando alguém começa a 

meditar em quietude mental, senta-se e diz: “Tudo bem, vou meditar por dez minutos. Por dez 

minutos, vou visualizar esta imagem de Buddha ou observar minha respiração”. No primeiro estágio, 

a pessoa diz: “Mas, que bagunça!”. E percebe que dificilmente encontra seu objeto. Por toda a sessão, 

diz: “Ah, sim, devo observar a respiração” e, a seguir, a mente já viaja para todos os lugares. Muito 

raramente você se lembra de que deve observar a respiração, mas a maior parte do tempo sua mente 

está perdida. Este é o primeiro estágio da meditação em quietude mental. É o estágio chamado de 

“colocação da mente”. De fato, você está tentando trazer a mente para o objeto em primeiro lugar. 

Toda a sessão é gasta no esforço de trazer a mente para o objeto porque, na maior parte do tempo, o 

objeto está ausente. 

O segundo estágio é chamado de “colocação com continuidade”. Aí é possível trazer a 

mente para o objeto e permanecer nele por pouco tempo antes de perdê-lo outra vez. Mas há uma 

continuidade. Antes, não havia continuidade em absoluto; você apenas traz o objeto e “puf”, ele 

dispara; você traz para cá e ele dispara. Aqui, há continuidade. 

O terceiro estágio é chamado de “colocação em forma de atadura”. Nesse ponto, você é 

capaz de permanecer no objeto por um bom tempo. Você fica no objeto e de vez em quando o perde, 

mas, assim que o perde, torna-se ciente disso e é capaz de trazer a mente de volta. 

O quarto estágio é chamado de “colocação estrita”. No quarto estágio, do início ao fim da 



 

Descubra o BUDISMO 20 2. Como Meditar  

sessão, você não perde o objeto de forma alguma. Por toda a sessão, consegue prender o objeto. Ainda 

há distração e entorpecimento, mas uma parte de sua mente nunca mais perde o objeto. 

O quinto estágio é chamado de “controle”. Como no quarto nível, você é capaz de 

permanecer no objeto por toda a sessão. Os aspectos grosseiros de agitação e frouxidão diminuíram. 

Como o objeto está lá, estável e claro, há o perigo de relaxar o esforço e ficar sujeito a uma lassidão 

sutil. 

Familiarizando-se com o objeto, você atinge um estado de paz interior que nunca 

experimentou antes. É como se sua mente tivesse sido sempre como água fervente. Agora a água 

fervente baixou e você descobre que sua mente experimenta um tipo de tranquilidade que nunca teve 

antes e você diz: “Incrível, isso é muito agradável!”. 

A diferença entre o quinto e o quarto níveis é que no quinto não há mais lassidão e agitação 

grosseiras. 

O sexto estágio é chamado de “pacificação”. Aqui é possível reconhecer com introspecção 

até mesmo a agitação sutil e o entorpecimento como falhas. O que falta é a intensidade no ato de prender 

o objeto. Em geral, quando se atinge esse estágio, é melhor inclinar-se para o lado da agitação sutil do 

que inclinar-se para o lado da lassidão sutil, porque a agitação sutil é mais fácil de ser reconhecida. 

No sétimo estágio, de “pacificação completa", é possível permanecer no objeto 

continuamente e, quando a agitação sutil e a lassidão surgirem, você conseguirá detê-las com facilidade. 

No entanto, você ainda carece de grande esforço. Você se senta lá e permanece no objeto e de vez em 

quando precisará verificar se a agitação ou a frouxidão surgiram, mas na maior parte da sua sessão, 

você estará continuamente ciente do objeto, a agitação e o entorpecimento não são mais tão fortes. 

Isso não acontece com frequência e, mesmo que acontecer, você só precisa “puf, puf, puf”, e o 

pensamento sutil irá parar ou a emoção sutil irá parar. 

De fato, trata-se de um processo de sair de sua mente comum, que tem distorções e coisas 

assim, para entrar em sua mente de quietude mental. É como entrar em um túnel ou em algo desse 

tipo. Você concentra a mente no objeto e passa por certos estágios para entrar na mente da quietude 

mental. 

O oitavo estágio é denominado “fazer a meditação unifocada”. Aqui, basta um pouco de 

esforço no início da sessão para controlar a agitação sutil e a lassidão, mas depois tudo se transforma 

em um passeio agradável. Toda a sessão de meditação se passa sem as interrupções causadas por 

agitação ou lassidão. 

O segundo estágio é chamado de “mente unifocada na equanimidade”. A partir deste 

ponto não há mais esforço. Tão logo você se senta, sente-se familiarizado com aquele estado de 

meditação. Assim, você simplesmente se senta e permanece nesse estado durante toda a sessão. Não 

importa por quanto tempo você conseguirá permanecer no objeto sem qualquer agitação ou 

embotamento. É um maravilhoso estado de mente. 

Este é o nono estágio da quietude mental; ainda não é a quietude mental totalmente 
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qualificada. Você tem de cultivar esse estado por certo espaço de tempo e, enquanto cultivá-lo, haverá 

uma transformação em seu corpo e mente. Existe uma espécie de êxtase físico que surge, e um êxtase 

mental. Estes êxtases físico e mental dão origem a uma flexibilidade física especial ou maleabilidade, 

ou leveza sobre seu corpo, e uma leveza sobre sua mente: uma agudeza, uma adaptabilidade sobre a 

mente, uma docilidade com a qual você pode aplicar a mente em qualquer coisa virtuosa que você 

quiser, quando você quiser. A mente sempre terá grande entusiasmo; você nunca perderá o entusiasmo 

por fazer algo positivo. Além disso, muitas formas puras são vistas em sonhos e não se perde mais a 

consciência durante o sono. 

Quando este processo já tiver se completado, o êxtase físico e o êxtase mental tiverem surgido 

juntamente com a estabilização da flexibilidade física e a maleabilidade mental, então isso é chamado 

de “quietude mental”. 

É um caminho muito claro, está muito bem traçado para que você saiba exatamente onde se 

encontra, qual é o seu problema e como enfrentá-lo para passar ao próximo estágio. Isso você 

encontrará na tradição do Lam-rim, na seção sobre a quietude mental. Há uma explicação detalhada 

sobre isso lá. Então, boa sorte. 
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Biografias: 

Sua Santidade, o Décimo Quarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso, viveu na Índia como Chefe de Estado e Líder 

Espiritual do povo tibetano, tendo se exilado desde a ocupação chinesa em 1959. Sua Santidade, 

ganhador do Prêmio Nobel da Paz, é um dos líderes espirituais mais renomados e amados do mundo. 

Já visitou mais de 46 nações como um dos principais defensores dos direitos humanos e da paz 

mundial. 

O Venerável Rene Feusi é um monge totalmente ordenado da tradição do budismo tibetano, com 20 anos 

de experiência no ensino e prática do dharma. O Venerável Rene é originário de Genebra, Suíça. 

Estudou por vários anos no mosteiro de Nalanda, no sul da França. Passou muito tempo fazendo 

longos retiros de meditação pela Europa, Índia e Nepal. O Venerável Rene é muito hábil em conduzir 

meditações sobre a quietude mental e a vacuidade. 
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