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Girando a roda 
Lama Thubten Yeshe 

 
 
 

Durante a primavera de 1978, Lama Thubten Yeshe ministrou um curso sobre o budismo tibetano no 
Departamento de estudos religiosos da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz. O texto a seguir 
é extraído de uma versão editada de suas palestras. O tema deste artigo é retirado de uma palestra em que 
Lama Yeshe falou sobre os doze feitos de um ser iluminado, especificamente os de Buddha Shakyamuni 
(século VI a.C.). Estes são os principais eventos na carreira de todos os mestres totalmente despertos que 
descem periodicamente para renovar a vida espiritual do nosso planeta. 
 
Após falar sobre a obtenção da iluminação anterior de Shakyamuni, sua descida da Terra pura gozosa 
(Tushita), seu nascimento em uma família real do norte da Índia, sua educação e casamento, Lama Yeshe 
descreveu como o Buddha renunciou à sua vida real de gratificação de desejos dos sentidos e adotou a disciplina 
espiritual extrema do ascetismo. Em seguida, Lama Yeshe falou da insatisfação de Buddha com o caminho 
de autonegação; sua adoção de uma abordagem mais moderada e equilibrada para a busca espiritual e, 
finalmente, sua iluminação sob a árvore bodhi em Bodhgaya. 
 
Isso nos leva ao momento da vida do Buddha em que ele estava pronto para começar a ensinar o caminho 
espiritual às outras pessoas. 
 
 
Buddha Shakyamuni, a seguir, realiza o ato supremo de um ser iluminado: 
 
Passa a dar ensinamentos e instruções espirituais que liberam os seres do sofrimento e da 
insatisfação, e que os levam à perfeição mais elevada da mente: à iluminação. Esta ação é 
comumente conhecida como “girar a roda do dharma”, e o Buddha a realizou de várias 
maneiras pelos seus restantes 45 anos de vida. 
 

Embora qualquer pessoa que se esforce para atingir o estado de Buddha faça isso de forma 
clara para beneficiar os outros, em especial por intermédio de dar ensinamentos, Shakyamuni 
não começou a ensinar imediatamente após alcançar a iluminação. Contendo-se a princípio, 
ele demonstrou que as profundas realizações da iluminação não são algo que a mente humana 
superficial e comum possa compreender com facilidade. Sua descoberta foi além da 
concepção normal e das palavras, além da expressão ou da descrição. Ele sabia o quão difícil 
seria para os outros entenderem o que ele havia realizado, e por isso permaneceu em silêncio. 
Contudo, depois de sete semanas desfrutando da felicidade da iluminação na floresta, 
sozinho, foi convidado a ensinar para o benefício de todos, e concordou em fazê-lo. 

 
A hesitação do Buddha em ensinar até que fosse solicitado enfatiza uma característica 

importante de seus ensinamentos em geral. Os ensinamentos jamais são impostos a outras 
pessoas contra a sua vontade. ‘Esses ensinamentos são fantásticos! Por que você não vem se 
juntar a nós?’ Tampouco discípulos são enviados às ruas para convencer as pessoas de como 
são infelizes, nem para oferecer-lhes a salvação. 

 
Os ensinamentos de Buddha nunca foram apresentados dessa maneira, e as tradições 

tibetanas ainda seguem o costume de esperar até que alguém faça uma solicitação para que 
os ensinamentos sejam ministrados. 
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Por que os budistas são especificamente instruídos a não tentar impor suas crenças a 
outras pessoas, nem a afirmar: ‘Descobri a melhor maneira de viver que, se você não seguir, 
estará perdido’? De acordo com os ensinamentos de Buddha, esta abordagem é inábil e 
irrealista. Quando alguém tem uma experiência profunda, seja desastrosa ou 
extraordinariamente feliz, trata-se de um evento único e pessoal. É tolice pensar que o relato 
de uma experiência pessoal seja tão significativo para outra pessoa como a experiência em si 
terá sido para a própria pessoa que a vivenciou. Mesmo que nós contemos ao nosso melhor 
amigo o que descobrimos, ainda assim é impossível transmitir-lhe a verdadeira essência de 
nossa experiência. Pelo fato de aquilo que nós dizemos ser necessariamente expresso por 
meio de palavras e conceitos, até mesmo um amigo muito compreensivo talvez não perceba 
exatamente aquilo que queremos que ele perceba. A verdadeira comunicação em assuntos 
espirituais é muito difícil. 

 
O que isso demonstra é que todos nós estamos vivendo vidas muito diferentes uns dos 

outros. Embora possamos compartilhar padrões semelhantes de percepção e 
comportamento, nossas experiências internas são únicas e altamente individuais. Cada um 
de nós vive no universo particular de sua própria mente. Por conseguinte, qualquer tentativa 
de impor nossas convicções espirituais aos outros, ou de compartilhar com eles nossas 
experiências devocionais - as quais, se genuínas, serão sempre dessa natureza intensamente 

pessoal − é um equívoco e pode facilmente acabar em frustração e mal-entendido. 
 
O Buddha mostrou que há momentos apropriados e inapropriados para ministrar 

ensinamentos. Ele sempre esperou até que fosse sinceramente solicitado, antes de dar uma 
instrução. O Buddha sabia que o simples ato de tomar a decisão formal de buscar ajuda e, 
em seguida, pedir ajuda, gera uma energia nas pessoas que buscam a verdade, preparando-as 
para ouvir atentamente, não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. Esta é 
uma abordagem muito mais eficaz se comparada ao processo de dar ensinamentos a alunos 
que ainda não estão prontos. Em outras palavras, os estudantes precisam de espaço. Se não 
tiverem a oportunidade de criar esse espaço interior, não estarão preparados para 
encontrarem-se com o mestre a meio caminho, abrindo-se para receber a instrução espiritual. 
A essência do ensino jamais penetrará suas mentes sem a ampliação do espaço interior. 

 
Esta é a psicologia hábil do ser iluminado. Podemos até dizer que essa é a sua política. Ele 

compreende o modo pelo qual as pessoas pensam e ele pode avaliar sua mente supersticiosa. 
Pode ajustar sua abordagem espontaneamente às limitações dos estudantes e certificar-se de 
que eles estejam prontos antes de lhes mostrar seus caminhos individuais. Sua visão 
desimpedida abarca todos os fenômenos existentes, inclusive os mecanismos mais sutis de 
nossa mente. Desse modo, o ser iluminado pode nos ensinar por esse mesmo método. 

 
Quando um ser iluminado dá ensinamentos, a força de suas realizações empresta um 

poder especial a tudo o que ele diz ou faz. Uma única palavra de seu discurso desperto pode 
satisfazer às necessidades de muitos seres diferentes. As pessoas comuns são limitadas 
naquilo que conseguem transmitir com palavras; suas palavras raramente trazem um sentido 
de realização. Porém, o discurso de um ser iluminado é diferente. Não importa qual seja o 
assunto, cada ouvinte recebe exatamente aquilo de que precisa. 

 
Em geral, quando percebemos que alguém é um bom orador, podemos elogiá-lo, dizendo: 

‘Que palestra poderosa ele deu!’. No entanto, do ponto de vista budista, o real poder da 
palavra não se encontra na própria linguagem. Por trás das palavras, dentro da mente do 
orador, deve residir a experiência viva de uma sabedoria luminosa e penetrante. Esta 
sabedoria dá ao discurso de um buddha o seu poder. Esse poder não tem nada a ver com a 
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eloquência de uma pessoa comum. Trata-se tão somente de uma questão de realizações 
internas. 

 
Como um buddha é aquele cujas realizações são completas, seu discurso tem o poder de 

afetar cada ouvinte de uma maneira intensa e profundamente pessoal. Não somente isso, 
mas um ser iluminado pode despertar a compreensão sem ter de usar uma única palavra. 

 
Os primeiros ensinamentos formais dados pelo Buddha Shakyamuni, depois que ele 

atingiu a iluminação sob a árvore bodhi, ocorreram no Parque das Garças, em Sarnath. Ele 
deu ensinamentos aos cinco meditadores que o haviam seguido durante os seus seis anos de 
práticas ascéticas, mas que o haviam abandonado quando o Buddha desistiu da rigorosa 
disciplina de automortificação do ascetismo. O tema deste primeiro giro da roda do dharma 
foram as Quatro nobres verdades dos seres nobres. As duas primeiras verdades revelam a 
existência de sofrimento e insatisfação em nossas vidas, e mostram como a fonte de todos 
os problemas pode ser encontrada no apego da mente, seja dirigido aos objetos dos sentidos 
ou pervertida em extrema autonegação. As duas últimas verdades descrevem o estado de 
cessação completa de todos os sofrimentos, e o caminho do meio, livre de todos os extremos, 
que leva a essa perfeita cessação. 

 
O segundo giro da roda começou no Pico dos Abutres, fora de Rajagriha, não muito 

distante de Bodhgaya, e tratou da verdadeira natureza da realidade. Esses discursos sobre a 
perfeição da sabedoria apresentam a visão profunda da vacuidade (shunyata) no contexto do 
caminho do bodhisattva. Esses ensinamentos sobre a falta de autoexistência inerente dos 
fenômenos, sua vacuidade de existência verdadeira e substancial, são muito mais sutis que os 
do primeiro giro, e destinaram-se aos discípulos de maior inteligência e motivação. 

 
Após os dois primeiros giros, foi necessário esclarecer aparentes contradições nos 

ensinamentos. Ao ensinar as quatro nobres verdades, o Buddha se preocupava em apresentar 
o caminho básico que leva os seres do sofrimento até a liberação. Portanto, ele enfatizou a 
natureza funcional dos fenômenos nesses ensinamentos. O Buddha descreveu em detalhes 
como a mente funciona, como nos liga a uma insatisfação que se perpetua, e como, se, 
devidamente treinados, poderemos nos libertar dessa situação. Durante o primeiro giro da 
roda, o Buddha falou da mente, ou consciência, em termos de sua existência como uma 
entidade real. No segundo giro, contudo, quando expôs os equívocos sutis com que vemos 
a realidade, ele falou principalmente da forma como as coisas não existem. 

 
O Buddha não queria confundir seus seguidores, mas viu que a aparente contradição entre 

essas duas abordagens – uma que enfatiza a existência e a outra que enfatiza a não-existência 
– poderiam causar algumas dificuldades no futuro. Para evitar uma possível confusão, ele 
instituiu os ensinamentos do terceiro giro da roda. 

 
Quando o Buddha apresentava seus ensinamentos, mesmo aqueles do segundo giro, que 

são muito sutis, não se preocupava com o fato de seus discípulos entenderem mal o que ele 
dizia. Conhecia a capacidade mental de seus ouvintes, e pôde falar diretamente ao coração 
de cada um. Mas estava preocupado com o fato de que os outros discípulos de menor 
capacidade, e aqueles que viriam no futuro, pudessem ficar confusos. “Por que o Buddha às 
vezes diz ‘sim’ e às vezes ‘não’ sobre o mesmo assunto?”, eles poderiam questionar. Para o 
bem deles, forneceu mais esclarecimentos. 
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Uma das principais características de todos os ensinamentos do Buddha é que são 
projetados para atender às necessidades e aptidões de cada indivíduo. Por nós termos 
interesses, problemas e modos de vida diversos, não há um método único de ensino que 
possa ser adequado a todos. O Buddha explicou que, para atingir determinado discípulo 
vindo de circunstâncias particulares, ele ensinaria uma doutrina particular. Desse modo, 
haveria momentos em que é necessário dizer ‘sim’, e outros em que seria mais apropriado 
dizer ‘não’, até mesmo em resposta à mesma pergunta. 

 
Pelo fato de o budismo ser flexível dessa maneira, não tendo qualidades rígidas e 

dogmáticas, eu frequentemente percebo que se trata mais de um sistema psicológico que de 
uma religião. Com isso, não quero dizer que o budismo não possua nenhum aspecto religioso 
em si. Quero dizer que o budismo exige uma inspeção inteligente de seus ensinamentos, em 
vez de uma aceitação cega. Esta ênfase na experiência pessoal e na investigação torna-o único 
entre os sistemas religiosos de pensamento. 

 
Se não tivermos um olhar embasado e investigativo para os ensinamentos, vários perigos 

podem surgir. Por um lado, as aparentes contradições entre aquilo que o Buddha ensinou 
em diferentes momentos podem nos levar a questionar o valor de suas instruções em geral. 
Com uma visão limitada, incapaz de ver a sinceridade de propósitos por trás dessa aparente 
discrepância, podemos encontrar nos ensinamentos uma fonte de confusão, em vez de uma 
fonte de visão. Consequentemente, podemos ignorá-los por completo. Por outro lado, se 
adotarmos uma atitude muito piegas e não questionarmos os ensinamentos, aceitando sem 
maiores análises aquilo que o Buddha disse, pelo simples fato de ele o ter dito, mais cedo ou 
mais tarde sofreremos uma dolorosa decepção. Alguém questionará nossas crenças e, como 
foram fundamentadas unicamente na fé cega, nossas convicções virão abaixo. 

 
De acordo com o Budismo Mahayana, há duas categorias nos ensinamentos de Buddha: 

os ensinamentos definitivos e os interpretativos. Os ensinamentos definitivos discutem a 
natureza absoluta da realidade, enquanto os ensinamentos interpretativos lidam com 
realidades convencionais e, por causa disso, devem ser interpretados corretamente para 
serem compreendidos. Por existirem estas duas divisões, nunca devemos achar que só 
porque o que lemos ou ouvimos é palavra de Buddha, devemos aceitá-lo literalmente, sem 
duvidar. Adotar tal atitude acrítica frente a um assunto tão importante como o 
desenvolvimento espiritual é algo muito perigoso e completamente desprovido de sabedoria. 

 
Por todas essas razões, no terceiro giro da roda, o Buddha deu diretrizes para conciliar os 

dois primeiros giros. Ele explicou àqueles que possam ter entendido mal, que certos aspectos 
das coisas podem ser tidos como existentes, e outros como inexistentes. Essas diretrizes 
mostram como é importante perceber além das meras palavras para encontrar o verdadeiro 
significado de tudo o que o Buddha ensinou. 

 
Sempre que o Buddha falava, ele ressaltava a importância de se fazer uma investigação 

pessoal de suas palavras e de seu significado. Somente quando estamos convencidos de que 
os ensinamentos são precisos e aplicáveis às nossas próprias vidas é que devemos adotá-los. 
Se não conseguirem nos convencer, devem ser postos de lado. O Buddha comparou o 
processo de testar a verdade de seus ensinamentos com o que é utilizado para determinar a 
pureza do ouro. Da mesma forma que nunca pagaríamos, sem testar, um alto preço por algo 
que se apresente como ouro verdadeiro, também somos responsáveis por examinar os 
ensinamentos de Buddha para ver, por nós mesmos, se são razoáveis e compensadores. 
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Embora seja tradicional dividir os ensinamentos do Buddha nesses três giros da roda do 
dharma, não devemos pensar que isso é tudo o que ele ensinou. Além de um vasto conjunto 
de discursos que explicam o caminho gradual para a iluminação, o Buddha ensinou o rápido 
caminho do tantra, que é capaz de levar o discípulo à completa perfeição no prazo de uma 
vida. 

 
Não há uma única coisa que o Buddha tenha feito a partir do momento em que chegou a 

este mundo até o momento em que faleceu, que tenha sido feito com qualquer outra 
finalidade a não ser a de levar todos os seres viventes à libertação de seu sofrimento físico e 
mental. Seus discursos formais eram apenas uma parte de seus abrangentes ensinamentos; a 
maneira como ele viveu sua vida foi um exemplo constante para os outros. E porque tudo o 
que ele pensou, disse ou fez teve origem em sua perfeita sabedoria, todos os seus atos eram 
transcendentais, capazes de proporcionar paz e tranquilidade definitivas àqueles que 
puderam interiorizar no coração os seus ensinamentos. 
 
 
 
 
Créditos: Reproduzido para o curso "Descobrindo o Budismo", com a permissão de Lama Yeshe 
Wisdom Archive. 
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O método, a sabedoria e os três caminhos 
Geshe Lhundrub Sopa 

 
 

Atisha, o grande mestre indiano do século XI, disse: 
 

“A vida humana é curta e os objetos de conhecimento são muitos. Seja 
como o cisne, que consegue separar o leite da água”. 

 
A nossa vida não perdurará, e há inúmeras direções nas quais podemos canalizá-la. 

Devemos ser como o cisne, que extrai a essência do leite e cospe fora a água. Há muitas 
coisas a serem feitas: devemos praticar a sabedoria que discrimina e devemos nos apoiar nos 
objetivos essenciais que beneficiam tanto a nós mesmos quanto aos outros seres, e que 
afetam esta vida e as vidas futuras. 

 
Os objetivos humanos devem ser superiores aos de seres como animais e outros, pois os 

seres humanos têm maior potencial. Temos uma capacidade intelectual muito peculiar, e 
podemos realizar diversas coisas, mesmo em um curto tempo de vida. O objetivo a ser 
alcançado deve beneficiar não somente a nós próprios, mas a todos os seres. Todo ser espera 
obter o mais elevado estado de felicidade ou de prazer, e estar livre de todos os tipos de 
sofrimento. Todos os seres gostariam de atingir um estado de liberação completa dos 
problemas e padecimentos. 

 
O ser humano tem potencial para obter a mais elevada felicidade e paz. Todos gostariam 

de obter esse estado de ser. Por outro lado, todos querem evitar a angústia e o sofrimento. 
Como praticantes espirituais devemos desejar a liberação do sofrimento, não só para nós, 
como para todos os seres. Os seres humanos têm inteligência bastante para alcançar esses 
objetivos. Somos capazes de praticar os ensinamentos, os métodos pelos quais esses 
objetivos podem ser realizados. Um ser humano pode começar de seu próprio ponto de 
partida e, em seguida, poderá atingir gradualmente níveis mais elevados de ser, até que a 
perfeição final seja alcançada. Em alguns casos, o objetivo maior, o estado a que os budistas 
chamam budeidade, iluminação ou clara luz, pode ser alcançado em uma única vida. 

 
No Bodhisattvacharyavatara, o grande iogue e bodhisattva Shantideva escreveu: “Todos 

buscamos a felicidade, mas lhe voltamos as costas. Nós todos desejamos evitar o sofrimento, 
mas somos ágeis em coletar as suas causas”. O que queremos e o que fazemos estão em 
contradição. As atividades que empreendemos para nos trazer a felicidade só nos causam 
sofrimento, angústia e problemas. Shantideva segue explicando que quando almejamos obter 
a felicidade, por causa da ignorância, nós geralmente destruímos a causa dessa felicidade. 
Tratamos as causas da felicidade como se fossem inimigos nossos. 

 
De acordo com os ensinamentos budistas, as pessoas devem, primeiramente, aprender ou 

estudar. Existe uma maneira de alcançar a conquista maior, o estado de liberdade pacífica, a 
perfeita luz? Isso abre as portas da investigação espiritual. Descobrimos então que, 
direcionando nossos esforços e nossa sabedoria, obteremos um conhecimento pessoal sobre 
esse objetivo específico. Isso nos leva a buscar métodos ou caminhos para a iluminação. O 
Buddha estabeleceu níveis diferentes de ensinamentos. Como seres humanos, não apenas 
somos capazes de aprender esses níveis, como de colocá-los em prática. 
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Qual é a causa da felicidade? Qual é a causa do sofrimento? Estas perguntas são 
importantes em termos de ensinamentos budistas. O Buddha ressaltou que a fonte de todos 
os nossos problemas é a percepção errônea, ou a formação errônea de ideias. Estamos 
sempre mantendo algum tipo de “eu”, algum tipo de pensamento ou atitude egocêntrica. 
Tudo o que fazemos é com base nessa concepção errônea da natureza do eu. A partir desse 
aferramento errôneo a um “eu”, surgem todos os pensamentos autocentrados e o 
pensamento de estimar a si mesmo mais do que aos outros. Sobre esta base é que se 
estabelecem todos os pensamentos mundanos e o samsara é criado. Os problemas de todos 
os seres começam nesse ponto. Esse pensamento, essa ignorância, cria todo o apego ao “eu”. 
A partir do “eu” vem o “meu”, minha propriedade, meu corpo, minha mente, minha família, 
meus amigos, minha casa, meu país, meu trabalho e assim por diante. Do apego surgem a 
raiva ou o ódio pelas coisas que ameaçam os objetos de apego. No budismo nós chamamos 
a estes três: ignorância, apego e aversão ou raiva – os três venenos. Trata-se de venenos de 
fato que são as causas reais dos nossos problemas. São o verdadeiro inimigo. Nós 
normalmente procuramos por nossos inimigos fora de nós, mas os iogues budistas entendem 
que não há nenhum inimigo externo. O inimigo está dentro. Quando removemos a 
ignorância, o apego e a aversão, o inimigo interno é vencido. A consciência pura permanece. 
A ignorância é substituída pela compreensão correta. Não há mais nenhum erro na percepção 
da pessoa. As delusões se foram. 

 
A ignorância, o ódio e o apego, juntamente com as suas divisões, tais como a vaidade, o 

ciúme, a inveja, entre outros, são forças muito poderosas. Após surgirem, dominam 
rapidamente a mente. Nós então caímos sob o poder do inimigo interno e não temos mais 
controle nem liberdade. Os inimigos internos podem levar-nos até mesmo a lutar contra e a 
prejudicar as pessoas que amamos, pois podem fazer com que alguém mate seus próprios 
pais, filhos, e assim por diante. De onde vêm tais atos? Vêm dos inimigos internos: do apego, 
da raiva e da ignorância. Todos os conflitos, desde os que ocorrem entre membros de uma 
família às guerras mundiais, surgem desses pensamentos negativos. 

 
Shantideva disse: “Há uma só causa para todos os problemas”. Trata-se da ignorância que 

interpreta de modo incorreto a real natureza do “eu”. Todos os seres são semelhantes no 
sentido de que todos são dominados por essa ignorância que se aferra ao ego. Por outro lado, 
todos nós podemos envolver-nos nas práticas iogues que refinam a mente ao ponto de a 
mente ser capaz de ver diretamente o modo como as coisas existem. Por isso, poderemos 
ver a verdadeira natureza do eu e de todos os fenômenos. O jogo do mundo ilusório não 
mais ocorrerá. Quando a ignorância tiver desaparecido, não ocorrerá a ação equivocada. 
Quando as ações são realizadas sem erro, os vários sofrimentos não mais ocorrem. As forças 
do carma não são aliciadas. O carma e as ações de corpo, fala e mente dos seres, junto com 
as sementes que deixam na mente, estarão sob controle. As causas dessas ações, a ignorância, 
o apego e o ódio, são destruídas e, dessa forma, as ações que surgem a partir daí cessam. O 
próprio Buddha primeiro estudou, depois praticou e finalmente, realizou o dharma, 
alcançando a iluminação. Ele observou os princípios das causas e efeitos de pensamentos e 
ações e, em seguida, ensinou às pessoas como trabalhar com essas leis, de modo a obter a 
libertação. 

 
Seu primeiro ensinamento foi sobre as Quatro Nobres Verdades vistas por um ser arya: 

o sofrimento, a sua causa; a liberação e o caminho para a liberação. Em primeiro lugar 
devemos aprender a reconhecer os sofrimentos e frustrações que permeiam nossas vidas. 
Depois devemos conhecer suas causas. Em terceiro lugar, devemos saber que é possível 
livrar-nos dos sofrimentos e frustrações. Por último, devemos conhecer a verdade do 
caminho, os meios para obter a liberdade, os métodos para a prática que destroem as 
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sementes de sofrimento em sua mais profunda raiz. Há muitas maneiras detalhadas de 
mostrar o caminho, o que levou ao desenvolvimento de várias escolas de budismo, tais como 
Hinayana e Mahayana, mas em todas as escolas as quatro nobres verdades são o ensinamento 
básico. Toda escola tem seus próprios métodos especiais, mas todos se baseiam nas Quatro 
nobres verdades. Sem as Quatro Verdades não haveria Hinayana nem Mahayana. Todas as 
escolas budistas vêm o sofrimento como o principal problema da existência, e a ignorância 
como a principal causa do sofrimento. Sem a eliminação da ignorância não há como 
conseguir a liberação do samsara, nem forma de alcançar a perfeita iluminação da budeidade. 

 
O que é a ignorância? É o entendimento errôneo do eu e da natureza de todos os 

fenômenos. O budismo fala muito na natureza do não-eu ou natureza shunya de todas as 
coisas. Este é um ensinamento fundamental. A realização de shunyata, ou vacuidade, foi 
primeiramente ensinada pelo Buddha e, em seguida, amplamente divulgada pelo grande 
mestre Nagarjuna e seus sucessores, que explicavam a madhyamaka, ou filosofia do caminho 
do meio. É deles um sistema de pensamento livre de todos os extremos, ou seja, eles 
sustentam que a natureza de como as coisas realmente existem é livre dos extremos do ser e 
do não-ser absolutos. As coisas que geralmente percebemos não existem do modo como as 
vemos. Quanto ao “eu”, nossa compreensão de sua natureza também é equivocada. Não 
significa que não exista nenhuma pessoa e nenhum desejo. Quando o Buddha rejeitou a 
existência de um eu, ele quis dizer que o eu que normalmente concebemos é inexistente. Os 
iogues que desenvolveram a meditação superior percebem a verdadeira natureza do eu e 
veem que o “eu” existe de forma totalmente diversa de como nós o concebemos em geral. 
Esta é a vacuidade do eu, o ensinamento fundamental de Buddha, a arma afiada de sabedoria 
que corta a árvore venenosa da delusão e da distorção mental. 

 
Para usá-la é preciso estudar, primeiramente, depois contemplá-la e, ao final, investigá-la 

pela meditação. Em seguida podemos realizar a verdadeira natureza. Essa sabedoria, a 
realização de shunyata ou vacuidade, corta a raiz de toda a delusão e coloca um fim a todo 
sofrimento. Essa sabedoria se opõe diretamente à ignorância, ao não conhecer corretamente. 
Às vezes, podemos usar mais antídotos, por exemplo: meditar na compaixão quando a raiva 
surge; na impureza do corpo humano quando a luxúria surge; na impermanência quando o 
apego às situações surge, e assim por diante. Estes antídotos podem neutralizar determinadas 
delusões, mas não podem remover sua raiz. Para remover a raiz da delusão é preciso realizar 
a shunyata. A sabedoria de shunyata é como um machado afiado que tem o poder de cortar a 
raiz de toda distorção. 

 
Um machado requer um cabo e uma pessoa para impulsioná-lo. A meditação na vacuidade 

é uma prática fundamental, mas deve ser apoiada e direcionada por outros métodos. A 
sabedoria deve ser respaldada pelo método. Muitos mestres indianos, incluindo Dharmakirti 
e Shantideva afirmaram que é assim. Por exemplo, a meditação nas Quatro Nobres Verdades 
inclui a contemplação de dezesseis aspectos dessas verdades, como a impermanência, o 
sofrimento, e assim por diante. Por isso, como devemos partilhar nosso mundo com os 
outros, há as meditações sobre o amor, a compaixão e a bodhichitta ou a atitude iluminada 
de querer alcançar a iluminação para poder beneficiar ao máximo os outros. 

 
Isso introduz as seis perfeições, ou os meios para atingir a iluminação: generosidade, 

disciplina, paciência, energia, meditação e sabedoria. As cinco primeiras dentre essas 
perfeições devem funcionar como métodos de apoio para que a sexta, a sabedoria, se torne 
estável. 
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Para que se obtenha a budeidade, os obstáculos a este objetivo precisam ser removidos 
completamente. Esses obstáculos são de dois tipos principais: os obstáculos à liberação, que 
incluem as delusões, como o apego, e os obstáculos à onisciência. Quando as várias delusões 
tiverem sido removidas, a pessoa transforma-se em um arhat, ou destruidor de inimigos. No 
idioma tibetano, arhat (tibetano: gra-bCom-pa) significa aquele que destruiu (tibetano: 
bCom) o inimigo interno (tibetano: gra), e que obteve a libertação de todas as delusões. 
Contudo, isso não é o mesmo que conquistar o estado de budeidade. Um arhat está livre do 
samsara e de toda angústia e sofrimento, e não está mais sujeito a um renascimento 
condicionado por carma e delusão. No momento estamos fortemente sob o poder dessas 
duas forças, renascendo repetidas vezes, em dadas ocasiões em renascimentos superiores, em 
outras em renascimentos inferiores. Temos pouca escolha ou independência com relação ao 
nascimento, à vida, à morte e ao renascimento. O carma negativo e a delusão combinam-se 
e se sobrepõem a nós por incontáveis vezes. Nossa liberdade é, por causa disso, muito 
limitada. É um círculo: ocasionalmente renascemos em um reino superior, mas, em seguida, 
em um mundo inferior; às vezes como animal, por vezes como ser humano, ou como deus. 
Isto é o que se entende por samsara 

. Um arhat atinge a liberação deste círculo. Ele rompe o círculo e vai além. Sua vida torna-
se totalmente pura, totalmente livre. As forças que o controlavam extinguiram-se, e ele vive 
em um estado de emancipação com relação à experiência compulsiva. Sua realização de 
shunyata se completa. 

 
No lado do método, o arhat terá cultivado um caminho que combina a meditação na 

vacuidade com a meditação na impermanência da vida, o carma e seus resultados, a natureza 
de sofrimento de todo o círculo do samsara, e assim por diante. Mas o estado de arhat não 
tem a perfeição da budeidade. Comparado à nossa vida samsárica, comum, é uma grande 
realização, mas os arhats ainda têm certo grau de obstáculos sutis. Os obstáculos mentais, 
como o desejo, o ódio, a ignorância, entre outros, passaram. Entretanto, por terem sido 
forças ativas na mente por muito tempo, deixam na mente um obstáculo tênue, uma espécie 
de hábito sutil ou predisposição. O desejo pode ter desaparecido, mas deixa algo muito tênue 
na mente. Ou, apesar de um arhat não ter raiva, ele pode manter um velho hábito, como o 
de usar palavras duras. E ele terá um egocentrismo muito sutil. Da mesma forma, os arhats 
não têm ignorância nem visões errôneas, mas não percebem certos aspectos de causa e efeito 
tão claramente quanto um buddha. Esses tipos de limitações sutis são chamados obstáculos 
à onisciência. No estado de budeidade essas limitações sutis já foram completamente 
removidas. Nenhum obstáculo permanece. Há tanto a liberdade perfeita como o 
conhecimento perfeito. 

 
Com a maturação da sabedoria e do método, surgem o fruto da sabedoria e corpos de 

forma de um buddha. O corpo de forma tem duas dimensões: samboghakaya e nirmanakaya, 
que, com o corpo de sabedoria Dharmakaya, constituem os três kayas. Os corpos de forma 
não têm a forma ordinária, pois são puramente mentais, um reflexo ou manifestação da 
sabedoria de Dharmakaya. Da perfeita sabedoria emerge a forma perfeita. A budeidade é 
dotada de muitas qualidades: corpo e mente perfeitos, conhecimento onisciente, poder, e 
assim por diante. Da perfeição das qualidades interiores manifesta-se um ambiente perfeito, 
uma ‘terra pura’. Um buddha tem uma causa. Sua causa é um bodhisattva. Antes de atingir a 
budeidade é necessário treinar-se como bodhisattva e cultivar o caminho que une o método 
com a sabedoria. A função da sabedoria é eliminar a ignorância; a função do método é 
produzir as perfeições físicas e circunstanciais. Os treinamentos do bodhisattva são vastos: a 
generosidade, com a qual se tenta ajudar os outros; a paciência, que mantém a mente em um 
estado de calma; a perseverança diligente, com a qual, a fim de ajudar outros seres, a pessoa 
passa por muitas dificuldades, sem hesitação; e muitos outros. 
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Como podemos ver no exemplo acima, as atividades do bodhisattva baseiam-se em uma 

motivação muito diferente de nossas atitudes comuns, que, em geral, são egoístas e 
egocêntricas. A fim de atingir a budeidade é preciso mudar os pensamentos mundanos em 
pensamentos de amor e compaixão pelos outros seres. A pessoa tem de aprender a cuidar 
dos outros o tempo todo, em nível universal. A atitude egocêntrica deve ser vista como 
inimiga; a atitude de amor e compaixão deve ser considerada causa da maior felicidade, o 
verdadeiro amigo de si mesmo e de todos os outros seres. 

 
No Mahayana encontramos uma prática muito especial chamada “trocar-se pelos outros”. 

É claro que você não pode se transferir para dentro de mim, nem eu para dentro de você, 
não é este o significado. O que devemos mudar é o pensamento ou atitude de “primeiramente 
eu” para o pensamento de estimar os outros. “O que quer que possa ocorrer de ruim, que 
ocorra comigo”. Pela meditação aprendemos a ter a atitude egocêntrica como inimiga, e a 
transformar o apreço a si mesmo em amor e compaixão, até que toda a nossa vida seja 
governada por essas forças positivas. Então, tudo que fazemos torna-se benéfico para os 
outros. Todas as ações tornam-se naturalmente meritórias. Esta é a influência e o poder do 
pensamento do bodhisattva: a mente bodhi, a inspiração de obter a iluminação para o 
benefício dos outros seres como um meio para realizar o amor e a compaixão. 

 
O amor e a compaixão têm a mesma natureza básica, mas referência ou apelos diferentes. 

A compaixão refere-se primordialmente aos problemas dos seres, ao desejo de libertar os 
seres do sofrimento. Por outro lado, o amor se refere ao lado positivo, à aspiração de que 
todos os seres possam ter a felicidade e sua causa. Nosso amor e nossa compaixão devem 
ser iguais para com todos os seres, e ter a mesma intensidade de uma mãe amorosa por seu 
filho único, tomando para nós mesmos a plena responsabilidade pelo bem-estar dos outros. 
Um bodhisattva considera todos os seres com esse tipo de atitude. 

 
Contudo, a mente bodhi não é meramente amor e compaixão. O bodhisattva vê que, a fim 

de libertar os seres do sofrimento e de lhes dar a felicidade mais elevada, ele mesmo deverá 
estar totalmente preparado, totalmente qualificado. Antes de mais nada, ele próprio deve 
atingir o estado perfeito da budeidade, o estado livre de obstáculos e limitações, sendo 
possuidor de todo o poder e conhecimento. Neste instante, quase nada podemos fazer para 
beneficiar os outros. Portanto, para o benefício de outros seres devemos obter a iluminação 
da budeidade, tão logo seja possível. Dia e noite, tudo o que fazemos deve ser para obtermos 
rapidamente a iluminação perfeita, para o benefício dos outros. 

 
O pensamento que se caracteriza por esta aspiração é chamado bodhichitta, ou mente 

bodhi, o espírito do bodhisattva. Ao contrário dos pensamentos autocentrados e egocêntricos 
das pessoas comuns, que levam apenas ao desejo, ao ódio, à inveja, à raiva, e assim por diante, 
o caminho do bodhisattva é dominado pelo amor, pela compaixão e pela mente bodhi. Se 
praticarmos as técnicas de meditação apropriadas, nós nos tornaremos bodhisattvas. A 
seguir, como disse Shantideva, todas as nossas atividades normais, como dormir, andar, 
comer, ou qualquer outra, produzirão naturalmente uma bondade sem limites, que atenderá 
às necessidades de muitos seres. 

 
A vida de um bodhisattva é muito preciosa. Devido a isso, para sustentá-la a pessoa 

dorme, come e faz tudo o que é necessário para se manter viva. Por ser esta a motivação para 
comer, cada bocado de alimento dá origem a um grande mérito, igual ao número de seres 
vivos no universo. A fim de ascender aos dez níveis do bodhisattva, os quais levam ao estado 
da budeidade, a pessoa une o método à sabedoria: a partir da mente bodhi ela cultiva a 
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realização de shunyata, ou vacuidade. Percebendo a vacuidade do próprio eu, seu forte 
aferramento e apegos cessam. Ela também vê todos os fenômenos como vazios e, por conta 
disso, todas as coisas que surgem em sua mente são percebidas como ilusões, truques de um 
mágico. O público acredita nos truques do mágico, e embora os olhos do mágico assistam 
ao mesmo espetáculo que o público, sua compreensão é diferente. Quando cria uma bela 
mulher, o público experimenta desejo, quando cria animais terríveis, o público tem medo. O 
mágico também vê a linda mulher e os animais, mas sabe que não são reais. Entende como 
se manifestam, mas sabe que são vazios da existência que aparentam. A realidade da mulher 
e dos animais não é como sua forma aparente. 

 
Da mesma maneira, o bodhisattva que percebe a vacuidade vê tudo como ilusão, e os 

eventos que anteriormente causavam apego ou aversão já não o fazem. É como disse 
Nagarjuna: “Ao combinar a dupla causa de método e sabedoria, o bodhisattva obtém o duplo 
efeito das dimensões físicas e mentais (em sânscrito: kaya) de um Buddha”. Suas acumulações 
de energia meritória e sabedoria levam-no ao primeiro nível do bodhisattva, no qual realiza 
diretamente a vacuidade e supera os obstáculos para a liberação. Em seguida, usa essa 
realização por meio da meditação para progredir pelos dez níveis do bodhisattva, erradicando 
todos os obstáculos ao conhecimento onisciente. Em primeiro lugar, elimina o nível 
grosseiro da ignorância e depois, pela meditação gradual de método combinado com 
sabedoria, o bodhisattva alcança a realização perfeita. 

 
Os principais temas desse discurso – a renúncia, a vacuidade e a mente bodhi – foram 

ensinados pelo Buddha, por Nagarjuna e por Tsong Khapa, e fornecem a textura básica do 
caminho Mahayana. Trata-se das três chaves para aqueles que desejam obter a iluminação da 
budeidade. Em termos de método e sabedoria, a renúncia e a mente bodhi constituem o 
método, e a meditação na vacuidade constitui a sabedoria. Estes dois são como as asas de 
um pássaro, que habilitam a pessoa a voar alto no céu do dharma. Um pássaro com uma só 
asa não consegue voar. Para alcançar o elevado estágio da budeidade, são necessárias duas 
asas: a do método e a da sabedoria. O principal método Mahayana é a mente bodhi. Para gerar 
a mente bodhi é preciso em primeiro lugar gerar a compaixão, ou a aspiração de libertar os 
seres do sofrimento, que se transforma na base da motivação da pessoa para obter a 
iluminação. No entanto, como Shantideva indicou, devemos começar pela compaixão por 
nós mesmos. A pessoa tem de estar livre do sofrimento para poder desejar isso 
verdadeiramente para os outros. O desejo espontâneo de libertar-se do sofrimento é a 
renúncia. A maioria de nós não tem essa renúncia. Nós não enxergamos os defeitos do 
samsara. Não há como permanecer fascinados pelas atividades samsáricas e ao mesmo tempo 
falar em trabalhar para o benefício de outros seres. Portanto, devemos começar pelo 
pensamento de renúncia pessoal ao samsara, o desejo de obter a liberdade de todo o 
sofrimento. No início, isto é muito importante. Mais tarde, essa qualidade pode ser estendida 
para os outros, sob a forma de amor, compaixão e mente bodhi. Esses combinam-se como 
método. Quando unidos à sabedoria e à realização da vacuidade, a pessoa possui todas as 
causas essenciais à budeidade. 

 
É claro que, para se desenvolver, a pessoa deve proceder de forma gradual e, para tanto, 

precisa estudar, contemplar e meditar. Todos nós devemos ter uma prática de meditação 
diária. Jovem ou velho, homem ou mulher, independentemente da raça, todos nós temos a 
capacidade de meditar. Qualquer pessoa pode progredir nos estágios do entendimento. A 
vida humana é muito significativa e preciosa, mas pode se perder em objetivos temporários, 
como busca de satisfação sensual, fama, reputação e coisas que beneficiam a pessoa apenas 
nesta vida. Desse modo nós nos tornamos como animais, mantemos os objetivos do mundo 
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animal. Mesmo que não façamos grandes esforços espirituais, devemos pelo menos tentar 
dar início às práticas que tornam a vida humana significativa. 

 
PERGUNTA: Você poderia esclarecer o que entende por eliminar o sofrimento dos 

outros? 
 
RESPOSTA: Não estamos falando de medidas temporárias, como fome ou sede. É 

possível realizar atos de caridade com alimentos, assistência médica e assim por diante, mas 
isso fornece apenas ajuda superficial. Doar nunca poderá satisfazer às necessidades do 
mundo e, em si, pode transformar-se em causa de problemas ou sofrimento. O que falta aos 
seres é um tipo de felicidade ou de satisfação perfeitas. Por causa disso a pessoa cultiva a 
compaixão por todos os seres, desejando proporcionar-lhes a felicidade, a mais alta felicidade 
que pode durar para sempre. Os praticantes, os iogues e os bodhisattvas consideram isso 
como seu objetivo maior. Eles praticam dando coisas temporais, tanto quanto possível, mas 
seu ponto primordial é produzir uma felicidade superior. Essa é a função do bodhisattva. 

 
PERGUNTA: O budismo acredita fortemente em vidas passadas e futuras. Como isso é 

coerente com a ideia de impermanência ensinada pelo Buddha? 
 
RESPOSTA: Pelo fato de as coisas serem impermanentes, são também mutáveis. Porque 

a impureza é impermanente, a pureza é possível. A verdade relativa pode funcionar devido à 
existência da verdade suprema. A impureza se torna pura, o que é imperfeito torna-se 
perfeito. A mudança pode causar condições de alternação. Direcionando o modo pelo qual 
a nossa vida toma forma e se desenvolve, podemos cessar os padrões negativos. Se as coisas 
não fossem impermanentes não haveria nenhuma forma de mudar e evoluir. 

 
Em termos de carma e renascimento, impermanência significa que podemos ter controle 

sobre o fluxo de nossa vida. Nossa vida é como um grande rio, que nunca é o mesmo de um 
momento a outro. Se deixarmos que mananciais negativos fluam para dentro da corrente, a 
água se tornará suja. Semelhantemente, se deixarmos que o mau pensamento, a percepção 
distorcida e as ações incorretas controlem nossas vidas, nós evoluiremos para estados 
negativos e teremos renascimentos inferiores. Por outro lado, se controlarmos o fluxo da 
corrente com habilidade, evoluiremos de modo positivo, teremos renascimentos criativos e 
talvez atinjamos inclusive a mais alta sabedoria da budeidade. Em seguida, o ir e vir ou as 
experiências imperfeitas se aquietam, e o impermanente fluxo da perfeição pura vem a nós. 
Quando isso ocorre, o objetivo humano é alcançado. 
 
PERGUNTA: No exemplo de um fluxo de água, o conteúdo da corrente é a água fluente, 
às vezes lamacenta, às vezes clara. Qual é o conteúdo da corrente da vida? 
 
RESPOSTA: O budismo fala dos cinco agregados, um dos quais é primordialmente físico, 
e quatro são mentais. Há também uma base que consiste em determinado tipo de propensão, 
que não é nem física nem mental, uma espécie de energia. Esses cinco agregados impuros, 
mais cedo ou mais tarde, tornam-se perfeitamente puros, e depois se manifestam como os 
cinco dhyani buddhas. 
 
PERGUNTA: Qual é o papel da oração no budismo? O budismo acredita na oração, mas, 
como os budistas não acreditam em um Deus, a quem rezariam? 
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RESPOSTA: No budismo, a oração significa um tipo de desejo, de aspiração de que algo 
bom aconteça. Nesse sentido, uma oração é um desejo verbal. As orações dos buddhas e 
bodhisattvas são mentais e têm grande poder. Estes seres têm o mesmo amor e a mesma 
compaixão por todos os seres. A oração deles destina-se a beneficiar todos os seres. Assim, 
quando oramos a eles, pedindo ajuda e orientação, eles têm o poder de nos influenciar. 

 
Além dessas considerações, a oração produz determinado tipo de resultado búdico. Orar 

não significa que pessoalmente você não pratica nada, que você deixa tudo com o Buddha. 
Este não é o caso. Os buddhas têm de fazer algo e nós temos de fazer algo. Os buddhas não 
podem lavar as nossas manchas com água, como se lavam roupas. A raiz do sofrimento não 
pode ser extraída como um espinho é extraído do pé. Os buddhas podem apenas nos mostrar 
como tirar o espinho. A mão que puxa o espinho deve ser a nossa própria mão. O Buddha 
não pode transplantar o conhecimento que ele tem em nosso ser. Ele é como um médico 
que diagnostica as enfermidades e prescreve o tratamento que devemos seguir por meio da 
responsabilidade pessoal. Se o paciente não toma o medicamento nem segue a prescrição, o 
médico não pode ajudar, independentemente do quão fortes sejam seus medicamentos ou 
sua capacidade. O médico deve dar o remédio a um paciente que virá a tomá-lo, e que seguirá 
as prescrições, a fim de que seus esforços sejam bem-sucedidos. Se tomarmos o 
medicamento do dharma conforme prescrito, e se observarmos os conselhos adicionais, 
poderemos curar-nos com facilidade das doenças da ignorância, do apego e de outros 
obstáculos à liberação e à onisciência. Voltar-se para o dharma e depois não o praticar é ser 
como um paciente que tem uma bolsa abarrotada de medicamentos, sem tomar um sequer. 
Portanto, o Buddha disse: “Eu forneci o remédio. Cabe a você tomá-lo”. 
 
PERGUNTA: Às vezes, ao meditar, visualizamos o Buddha Shakyamuni. O próprio 
Shakyamuni visualizava algo enquanto meditava? Em que devemos meditar? 
 
RESPOSTA: Buddha Shakyamuni meditava do mesmo modo que nós ensinamos: em temas 
como a compaixão, o amor, a mente bodhi, as quatro nobres verdades, e assim por diante. Às 
vezes, ele também meditava nas formas perfeitas, como a de um buddha ou de uma deidade 
particular de meditação. Essas deidades simbolizam qualidades interiores perfeitas das quais 
nos aproximamos pela meditação. Tanto a meditação na deidade como as meditações simples 
e comuns têm o poder de domar a mente que é como um elefante bruto e descontrolado. A 
mente selvagem e perambulante precisa ser acalmada para conseguir se envolver nas práticas 
espirituais mais elevadas. Por isso, no início tentamos estabilizar a mente, concentrando-nos 
em determinado assunto. Esta é a meditação samatha. A principal finalidade deste tipo de 
meditação é manter a mente focada em um ponto, sem nenhuma hesitação nem fadiga, 
permanecendo em perfeita clareza e paz durante o tempo que se deseja, sem qualquer 
esforço. 
 

Quanto ao objeto a ser visualizado nesse tipo de meditação, existem muitas opções: uma 
peça de uma luminária, uma estátua, um objeto abstrato, entre outros. Como a forma de um 
ser iluminado tem muitos valores simbólicos e por compartilhar da natureza do objetivo que 
esperamos alcançar, visualizar tal objeto traz muitas vantagens. Porém, isso não é obrigatório, 
podemos escolher qualquer outra coisa. O principal é focar a mente no objeto e não permitir 
que a mente se torne instável. Ao final, conseguiremos meditar claramente e de modo 
pacífico, pelo tempo que desejarmos, podendo permanecer absortos por vários dias a cada 
vez. Esta é a realização de samatha. Quando alguém possui esse instrumento mental, todas as 
outras meditações tornam-se muito mais bem-sucedidas. 
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No começo, quando tentamos este tipo de prática, descobrimos que nossa mente é como 
um elefante selvagem, sempre correndo de um lado a outro, incapaz de se concentrar 
plenamente ou de se fixar em alguma coisa. Em seguida, pouco a pouco, pela prática e pelo 
exercício, tornamo-nos calmos. Até mesmo ao nos concentrarmos em algo simples como 
inspirar e expirar, enquanto realizamos uma contagem, podemos verificar em que medida a 
mente está fora de controle e comprovar os efeitos relaxantes da meditação. 
 
 
 
 
Crédito: texto extraído de Ensinamentos em Tushita, editado por Nicholas Ribush e Glenn Mullin. 
Este ensinamento foi ministrado no Tushita Retreat Center, em Dharamsala, Índia, em 30 de julho de 
1980. Publicado neste curso com a permissão do Lama Yeshe Wisdom Archive. 
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Um esboço do caminho da iluminação 
Nick Ribush 

 
O Buddha deu ensinamentos para que os seres se tornassem felizes e satisfeitos. Tendo 
atingido ele próprio a felicidade suprema da iluminação, por amor e compaixão para com 
todos os seres, desejava compartilhar sua experiência com todos os seres. Porém, não podia 
transplantar suas realizações nas mentes dos outros, remover o sofrimento com a mão ou 
lavar a ignorância com água: o Buddha só poderia ensinar os seres a desenvolver suas mentes 
por eles mesmos, como fez. Assim, mostrou-lhes o caminho para a iluminação. 
 
A natureza da mente 
 
Existem dois tipos de seres com mente: os buddhas e os seres. Os buddhas, antes, eram 
seres, mas ao completarem a prática do dharma purificaram totalmente suas mentes dos 
obscurecimentos grosseiros e sutis, e atingiram a iluminação ou budeidade. 
 

Há também dois tipos de seres: os que foram além da existência cíclica (samsara) e os que 
se encontram na existência cíclica. Os que foram além da existência cíclica, os arhats, 
purificaram suas mentes dos obscurecimentos grosseiros, mas não dos obscurecimentos 
sutis. Os seres samsáricos sofrem dos dois níveis de obscurecimentos e estão sob o controle 
de mentes negativas e perturbadoras, as delusões, e de suas ações, o carma. 
 

A mente, ou fluxo de consciência, é sem forma e sem cor. É impermanente, ou seja, muda 
a cada momento. Todos os fenômenos impermanentes são produtos de causas, portanto, 
assim também é a mente, que não surge do nada. Além disso, já que os efeitos devem ser de 
natureza similar às suas principais causas, a principal causa da mente também deve ser sem 
forma e não de substância material, como o cérebro. 

 
A mente provém de um estado anterior de mente; cada momento de pensamento é 

precedido por um momento de pensamento anterior, sem que nunca tenha havido um 
primeiro momento. Além disso, cada mente vem de sua própria continuidade anterior, e não 
de outra mente, como algumas “consciências cósmicas” ou as mentes dos seus pais. Por 
conseguinte, a mente de todos os indivíduos é sem começo. E assim como a energia física 
nunca cessa de existir, desaparecendo no nada, também a energia mental continua para 
sempre, somente seu estado é que muda. 

 
Como é possível alcançar a iluminação? 
 
A mente é diferente do espaço vazio, que também é sem forma, pois tem a natureza de clara 
luz e a capacidade de perceber objetos. Nossas mentes são como espelhos manchados pela 
sujeira: a clara luz de nossas mentes está poluída pelas delusões. Entretanto, assim como a 
sujeira não está inseparavelmente ligada ao espelho, que é potencialmente puro e claro, da 
mesma forma as delusões não são unas com a mente. Um método correto, como lavar com 
água e sabão limpará o espelho; o caminho correto para purificar a mente das delusões e de 
suas impressões, os obscurecimentos sutis, é praticar o dharma. Isso resulta na felicidade 
suprema da iluminação, e como a mente de todos os seres tem a natureza da clara luz, todos 
nós temos o potencial para nos tornarmos buddhas. A dificuldade está em encontrar a 
oportunidade e o interesse de praticar o dharma. 

 

 



18 

 

Este precioso renascimento humano 
 
Mesmo tendo a oportunidade e o interesse, precisamos ser ensinados a praticar. Encontrar 
um mestre perfeitamente qualificado é a coisa mais importante da vida, e, após encontrar o 
mestre, devemos segui-lo corretamente: esta é a raiz do caminho para a iluminação. 

 
Na existência cíclica, os seres são de seis tipos: os dos três reinos inferiores: seres do 

inferno (narak), fantasmas famintos (pretas) e animais, e os dos três reinos superiores: 
humanos, semideuses (asuras) e deuses (suras). Os seres dos três reinos inferiores não podem 
praticar o dharma, por estarem oprimidos pelos pesados sofrimentos da ignorância, da 
privação e da dor. Nos três reinos superiores, somente os seres humanos podem ter 
expectativa de praticar o dharma: os suras e asuras estão muito distraídos com o desfrute de 
prazeres elevados dos sentidos, ou com as disputas entre si. 

 
Até mesmo entre os seres humanos é extremamente difícil encontrar liberdade e 

condições para praticar com perfeição. A maioria nasce em um momento ou em um lugar 
em que não há nem mestres nem ensinamentos. Quando nasce em momento ou local 
oportunos, há impedimentos pessoais ou ambientais à prática. Se, após reflexão, nós nos 
deparamos com a oportunidade perfeita, devemos alegrar-nos e desfrutar ao máximo, 
entusiasticamente, de nossa preciosa oportunidade. 

 
Como praticantes do dharma, o mínimo que podemos fazer é lutar pela felicidade nas 

vidas futuras, que é o renascimento nos reinos superiores. Se formos sábios, tentaremos 
alcançar a bem-aventurança duradoura do nirvana, a liberação de toda a existência cíclica. E 
os mais sábios dentre nós perceberão que temos a oportunidade de alcançar o objetivo final 
da iluminação para o benefício de todos os seres, ajustando suas mentes unicamente nisso. 
Todos os momentos de nossas preciosas vidas humanas nos dão a oportunidade de purificar 
éons de carma negativo e de fazer progressos gigantescos em direção à iluminação, ao nos 
envolvermos com as profundas práticas do caminho Mahayana. Desperdiçar um único 
segundo desta vida é uma perda incalculável. 

 
Como é que desperdiçamos nossas vidas? Seguindo o apego que se agarra à felicidade 

apenas para esta vida. Praticar o dharma significa renunciar a esta vida, ou seja, à felicidade 
desta vida. 

 
Todos os seres desejam a felicidade e não desejam sofrer, mas esses desejos isoladamente 

não são suficientes para que os seres possam realizar seus objetivos. A maioria dos seres não 
sabe que a felicidade e o sofrimento resultam de dois tipos de causas: as principais e as 
secundárias. A maioria identifica as causas secundárias, ou contributivas, que são alimentos, 
líquidos, frio, calor e outros objetos dos sentidos e condições ambientais, e acham que esses 
fatores é que são as verdadeiras causas da felicidade e do sofrimento. Dessa forma, a maior 
parte de nós está voltada para o exterior; é materialista na busca da satisfação. 

 
Entretanto, as principais causas, as impressões mentais, ou carmas, são o que determinam 

se nós experimentaremos a felicidade ou o sofrimento quando entrarmos em contato com 
um objeto particular dos sentidos. Os carmas positivos trazem felicidade; os negativos trazem 
sofrimento. Se queremos ser felizes o tempo todo, em qualquer circunstância, temos de 
ocupar as nossas mentes com carma positivo e erradicar por completo todo o carma 
negativo. Somente pela prática do dharma conseguimos fazer tudo isso, e praticar o dharma 
significa renunciar primeiramente a esta vida. Então, sobre esta base são construídas todas 
as outras práticas. 
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Aos praticantes do dharma não importa se esta vida é feliz ou não, pois estão muito mais 

voltados para o futuro, e só por esta mudança sincera de atitude experimentam mais 
felicidade nesta vida que a maioria dos outros seres. Além disso, eles criam muito carma 
positivo, o que traz vidas futuras melhores e mais felizes, e liberação do samsara. Aqueles 
que só trabalham em prol desta vida raramente experimentam o contentamento, criam muito 
carma negativo e por isso sofrerão nas muitas vidas futuras. 

 
Desejar tão somente uma vida futura melhor não basta: temos de criar a causa de um 

renascimento superior de maneira consciente e com grande esforço, pela prática da 
moralidade. E, a fim de obter um renascimento humano perfeito, com seus oito lazeres e dez 
dotes para a prática do dharma, também devemos praticar a generosidade e as perfeições, 
como paciência, esforço entusiástico, concentração e sabedoria. Ao final, todas essas causas 
precisam estar vinculadas ao resultado desejado por meio da oração imaculada. Portanto, é 
fácil ver por que um renascimento humano perfeito é tão raro de se obter: criar a sua causa 
é extremamente difícil. O ser deve ter um renascimento humano perfeito para ser capaz de 
criar a causa de obter outro renascimento humano perfeito. 
 
A impermanência e a morte 
 
Estamos certos de morrer, mas não temos ideia de quando isso acontecerá. Cada dia pode 
ser o nosso último dia, mas ainda assim agimos como se fôssemos viver para sempre. Esta 
atitude nos impede de praticar o dharma, ou, por outro lado, leva-nos a adiar a nossa prática 
ou a praticar de maneira esporádica ou impura. Nós criamos carma negativo sem pensar duas 
vezes, racionalizando que esse carma sempre pode ser purificado mais tarde. E quando a 
morte chega, morremos com muita tristeza e pesar, vendo claramente, mas demasiadamente 
tarde, como perdemos nossa preciosa oportunidade. 
 

Ao meditar na certeza da morte, em como nossa vida está se esgotando continuamente, 
e em como é incerto o momento de morrer, devemos nos certificar de praticar o dharma, e 
de fazê-lo agora. Se meditarmos mais em como os bens materiais, o poder mundano, amigos 
e família, e até mesmo o nosso corpo, tão querido, em nada conseguem nos ajudar na hora 
de nossa morte, com certeza só praticaremos o dharma. 
 

Nossa situação é esta: nascemos como humanos, com todas as condições de um perfeito 
renascimento humano, mas até agora nossas vidas foram despendidas quase exclusivamente 
em criar carma negativo. Se morrêssemos agora – e há garantia de que não morreremos? – 
nós definitivamente renasceríamos em um dos três reinos inferiores, de onde é quase 
impossível escapar. Mas a ignorância nos impede de reconhecer a urgência e o perigo de 
nossa situação e, em vez de buscar um objeto de refúgio, nós relaxamos e gastamos o nosso 
tempo criando apenas mais carma negativo. 
 
O refúgio 
 
Quando temos um problema, nós normalmente nos refugiamos nos objetos dos sentidos: 
quando estamos com fome ingerimos alimentos, quando estamos com sede bebemos algo. 
Esses fatos podem ajudar a resolver problemas superficiais, temporariamente, mas nós 
realmente precisamos é de uma solução para os nossos problemas mais profundos e 
crônicos: a ignorância, o apego e a aversão tão firmemente enraizados em nossas mentes, 
que são fonte de todo o sofrimento. 
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Quando estamos gravemente enfermos, confiamos em um médico para fazer o diagnóstico 
e prescrever a medicação apropriada, e em uma enfermeira para nos ajudar a tomar a 
medicação. Neste presente momento nós sofremos da doença mais grave que existe, a 
doença das delusões. O médico supremo, o Buddha, já fez o diagnóstico e prescreveu o 
medicamento, o dharma. Cabe a nós tomá-lo. A sangha, a comunidade monástica, ajuda-nos 
a colocar em prática os ensinamentos do dharma. 

 
Seguindo o carma 
 
O que significa tomar o medicamento do dharma, colocar em prática os ensinamentos? O 
Buddha nos mostrou a natureza da realidade, e agora devemos tentar viver observando a lei 
de causa e efeito do carma. O carma positivo traz felicidade; o negativo traz sofrimento. 
Ações de corpo, fala e mente deixam impressões mentais positivas ou negativas na 
consciência, que são como sementes plantadas no solo. Sob condições adequadas, essas 
sementes amadurecem e produzem seus resultados. 
 

A positividade ou negatividade de determinada ação é demarcada principalmente pela 
motivação subjacente a esta ação e por seu efeito, não por sua aparência exterior. 
Basicamente, as ações motivadas pelo desejo de felicidade apenas para esta vida são negativas, 
enquanto aquelas motivadas pelo desejo de felicidade em vidas futuras, a liberação ou a 
iluminação, se apropriadas, são positivas. Como não temos nem o discernimento de 
descobrir a verdadeira motivação de nossas ações, nem a clarividência de determinar os seus 
efeitos, o Buddha estabeleceu um código fundamental de conduta moral para que os 
principiantes sigam: as dez ações virtuosas. As ações opostas a essas são negativas, as dez 
ações não virtuosas: três do corpo (matar, roubar, ter má conduta sexual); quatro da fala 
(mentir, caluniar, falar agressivamente, manter uma fala fútil); três da mente: (cobiça, 
maledicência, visões errôneas). Na prática, é preciso evitar as ações negativas e purificar as 
impressões que ações desse tipo, realizadas no passado, deixaram em nossos fluxos mentais. 
Devemos desenvolver todas as tendências positivas que temos e adquirir as que nos faltam. 
Dessa forma, devemos desenvolver gradualmente nossas mentes, até a perfeição, e 
experimentar uma felicidade sempre crescente, à medida que avançamos. 

 
A renúncia ao sofrimento 
 
Nós nos apegamos à felicidade perigosa do samsara com muita facilidade. Entretanto, aquilo 
que parece ser felicidade não é a verdadeira felicidade, pois nunca perdura, sempre se 
transforma em sofrimento. De fato, trata-se apenas de uma redução do sofrimento que 
estávamos experimentando naquele instante. Assim como temos aversão à dor, doença e 
preocupação, e queremos ficar livres desses sofrimentos óbvios, devemos renunciar aos 
prazeres passageiros e até mesmo a renascimentos superiores, e nos esforçarmos de modo 
obstinado para escapar do samsara. A mente da completa renúncia, o primeiro dos três 
principais ensinamentos do budismo, é aquela que anseia dia e noite pela liberação. É a 
principal fonte de energia para os seres que buscam o nirvana, e serve de base para o 
desenvolvimento da perfeita concentração e da visão correta da realidade, à medida que os 
seres avançam em direção à sua meta de obter o estado de arhat. 
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Trabalhando para os outros 
 
A equanimidade 
 
Mas não basta lutar apenas pela própria liberação. Nós somos iguais a todos os outros seres 
no que se refere a desejar toda a felicidade e libertação do menor dos sofrimentos, e é egoísta 
e cruel desejar e lutar pela felicidade eterna e paz perfeita somente para nós mesmos. A pessoa 
de inteligência mais afiada percebe que, enquanto todos os seres não encontrarem a maior 
felicidade possível, sua responsabilidade para com os outros seres não terá cessado. Por que 
responsabilidade? Porque toda a nossa felicidade passada, presente e futura, inclusive a 
iluminação, depende de todos os outros seres. É nosso dever retribuir a essa bondade. 
 

O primeiro obstáculo que devemos superar é nosso hábito crônico de nos sentirmos 
ligados a alguns seres, de termos aversão por outros e de sermos indiferentes ao restante dos 
seres. Pelo fato de o nosso ego – a concepção errônea da maneira pela qual nós existimos –
nos fazer perceber um “eu” muito forte, nós lutamos para obter a nossa felicidade egoísta e 
para nos esquivarmos de qualquer coisa que consideramos desagradável. Associamos vários 
objetos dos sentidos a esses sentimentos, e quando ocorre de esses objetos serem outros 
seres, nós os rotulamos de “amigo”, “inimigo” e “desconhecido”. Devido a isto, nós nos 
tornamos fortemente ligados aos amigos, fazendo o máximo que podemos para ajudá-los; 
nós odiamos e tentamos prejudicar nossos inimigos, tanto quanto possível, e evitamos e 
ignoramos a maioria dos seres, os desconhecidos, que percebemos como totalmente alheios 
à nossa felicidade e aos nossos problemas. Portanto, devemos treinar a nossa mente na 
equanimidade para com todos os seres, percebendo-os como igualmente merecedores de 
nossos esforços e ajudando-os a encontrar a felicidade que buscam. 
 

Até mesmo nesta vida, o amigo a quem estamos apegados, o qual tentamos ajudar, nem 
sempre foi nosso amigo. Anteriormente não tínhamos ideia de sua existência, e como ele não 
ajudou nem atrapalhou a nossa busca pela felicidade, nós lhes dávamos a categoria de 
“desconhecido”. Quando mais tarde, de uma forma ou de outra, ele gratificou o nosso ego, 
passamos a considerá-lo útil, um “amigo”, e assim alimentamos sua atenção sendo bons para 
com ele e fazendo tudo para parecermos bem aos seus olhos, ocultando nossas falhas. Mas 
a relação amigável entre nós dois, mantida com certo esforço, e uma boa dose de ilusão de 
ambos os lados, não perdurará. No final, um de nós fará alguma coisa que perturbará o outro, 
ou ficará entediado com o relacionamento. Em seguida, a outra pessoa, que parecia tão 
desejável, começará a tornar-se sem atrativos, algo a ser evitado. Aos poucos, ou até mesmo 
de repente, o relacionamento se deteriorará e nós nos tornaremos “inimigos”. É claro que 
isso nem sempre acontece, mas todos nós devemos ter tido experiências semelhantes a essa. 
 

Por causa disso, os rótulos de amigo, inimigo e desconhecido que colocamos nos outros 
são bastante provisórios e não se baseiam em nenhum aspecto fundamental da realidade a 
ser encontrada no outro ser. Esses rótulos são projetados pelo ego, com base em se essa 
pessoa é útil para a nossa própria felicidade; se ela nos traz problemas, ou se não parece estar 
envolvida de um jeito ou de outro. 

 
Em algumas vidas anteriores, nossos melhores amigos desta vida foram nossos piores 

inimigos. O mesmo é verdadeiro com relação aos nossos inimigos de hoje: em vidas 
anteriores eles foram pais, amigos e desconhecidos também. Como essas relações samsáricas 
em mudanças contínuas, são sem começo, podemos perceber que cada um dos seres foi 
nosso amigo, inimigo e desconhecido, assumindo cada um desses papéis por um número 
infinito de vezes. Portanto, todos os seres são iguais, de certo modo, e nenhum é mais 
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merecedor de nossa ajuda que outro, independentemente da falta de visão de nossa 
concepção atual. Além disso, enquanto permanecermos no samsara essas relações 
continuarão a mudar. Dessa maneira, não há razão para sermos apegados aos nossos amigos, 
que em breve se tornarão inimigos que nos trazem problemas, nem para odiar nossos 
inimigos, que, com certeza, tornar-se-ão nossos queridos amigos. Ao abrirmos nossas mentes 
de maneira completa, e ao observarmos as coisas sob uma perspectiva mais ampla, veremos 
todos os seres como realmente são – iguais – e todos serão atraentes e queridos. 
 
Vendo todos os seres como nossa mãe 
 

Se todos os seres foram nossos inimigos, talvez devêssemos tentar prejudicá-los da mesma 
maneira! Embora possa ser verdade que, por ignorância e por raiva, todos nos magoaram no 
passado, sua bondade ultrapassa sua maldade. Por dependermos de maneira equânime de 
todos os seres, e somente por isso, nós recebemos a felicidade sublime e eterna da 
iluminação. Até mesmo de uma forma mundana, cada ser foi bondoso, todos eles foram 
nossa mãe. 

 
Todo ser teve um número infinito de renascimentos, mas a mãe desta vida não foi a mãe 

de cada uma das nossas vidas passadas. Em geral, nós nem nascemos juntos no mesmo reino 
ou no mesmo tipo de corpo. Não há corpo ou reino samsárico que não tenha sido 
experimentado por todo e qualquer ser, e não há um tempo em que os seres começaram a 
ser mãe pela primeira vez. Desse modo, todos os seres foram nossas mães por um número 
infinito de vezes e, mantendo de forma fixa este fato em mente, nós devemos tentar nos ver 
mutuamente como mães. Imagine que nossa mãe tenha ficado presa em um incêndio e que 
tenha se queimado a ponto de ficar irreconhecível. Sabemos que se trata dela, mas não 
podemos garantir só de olhar. Trata-se do mesmo fluxo de consciência, e nós sentimos uma 
compaixão incrível por seu insuportável sofrimento. Do mesmo modo, se fizermos a 
meditação analítica acima da maneira correta, quando observamos os insetos, por exemplo, 
sentiremos que são nossas mães de um tempo anterior. É o mesmo fluxo de consciência, 
mas tendo de passar pelo grande sofrimento de estar preso a um corpo tão desafortunado. 
Por causa disso, o amor e a compaixão surgirão sempre que virmos qualquer ser. 
 
A bondade de uma mãe 
 
Por que sentimos facilmente amor e compaixão por nossa mãe? Porque o nosso amor e a 
nossa compaixão são impuros, parciais. Não são dirigidos igualmente a todos, apenas àqueles 
que nos ajudam, os nossos “amigos”. E nossa mãe é o melhor amigo de todos. 
 

Devemos meditar no quanto a nossa mãe foi bondosa. Ela experimentou com alegria as 
muitas dores por que passou ao nos dar à luz; alimentou-nos e protegeu-nos do mal quando 
éramos indefesos; ela nos ensinou a falar, a andar e a cuidar de nós mesmos; assegurou que 
tivéssemos uma boa educação, atendeu às nossas necessidades e prazeres da vida. Ela sempre 
coloca o nosso bem-estar à frente do bem-estar dela: existe alguém mais bondoso? Quanto 
mais recordarmos a bondade de nossa mãe, maior será a nossa afeição por ela, isso é natural. 
Quanto mais reconhecermos os outros seres como mães, maior será o nosso carinho para 
com todos esses seres. E maior ainda será o pensamento de retribuir sua bondade. 
 
 
 
 
Retribuindo a bondade 
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Querer retribuir a bondade dos outros também é um sentimento natural e positivo. A 
retribuição deve, no mínimo, equivaler à bondade demonstrada. Como recebemos a 
iluminação de todos e de cada um dos seres mães, é nossa responsabilidade fazer com que 
todos e cada um deles também a receba. 
 
Apreciando os outros 
 
O maior obstáculo à iluminação é a mente da autoestima egoísta, que põe a felicidade própria 
à frente da felicidade de todos os outros seres, e que nos leva a agir da mesma forma. Todos 
os problemas pessoais que já experimentamos surgiram disso; da mesma maneira, todos os 
problemas interpessoais, da menor briga entre crianças a guerras entre nações. Quanto mais 
pensamos nisso, mais vemos que a mente da autoestima egoísta é o fenômeno mais perigoso 
que existe. No entanto, pode ser destruída e substituída pela mente que preza os outros, 
colocando-se a si mesmo em último lugar. Essa é a mais alta mente que podemos gerar; dessa 
mente surge o estado de iluminação. Devemos cultivar a mente que preza os outros. 
 

Ao constatar que todo ser, inclusive nós próprios, quer ou merece a felicidade e a 
libertação do sofrimento mais que qualquer outra coisa, surge um sentimento de 
equanimidade. Como o desejo por esses propósitos é idêntico, por que eu deveria agir como 
se a minha felicidade fosse mais importante que a de qualquer outra pessoa? Não pode haver 
nenhuma justificativa lógica para esse tipo de atitude. Além disso, se todo sofrimento, do 
menor ao maior, surge da mente de autoestima egoísta, com certeza eu não deveria esperar 
nem mais um segundo para destruir essa mente por completo. Pensando desse modo, nós 
nos envolvemos na prática de trocar o eu pelos outros. 

 
Trocar o eu pelos outros não é uma prática física. Significa que, até agora, desde tempos 

sem começo, vimos abrigando em nossos corações o profundo pensamento de que: “Minha 
felicidade é a coisa mais importante que existe”. Pode não ser consciente, mas a presença 
desse pensamento se reflete em nossas ações. Por isso, neste momento, em vez de colocar-
nos em primeiro lugar nós nos colocamos em último lugar: “Minha felicidade é a que menos 
importa, dentre todas”. Por meio disso conseguiremos destruir a mente de autoestima 
egoísta. 

 
A prática de tomar e dar 
 
Nós também praticamos a meditação de tomar o sofrimento dos outros para nós mesmos e 
de lhes dar toda a felicidade. Visualizando todos os seres dos três reinos, experimentando 
seus respectivos sofrimentos, nós inspiramos todos os sofrimentos deles na forma de fumaça 
preta, que destrói a concepção de autoestima egoísta em nossos corações. Ao exalar, 
enviamos uma luz pura e branca, que alcança todos os seres, oferecendo-lhes tudo aquilo 
que eles querem e de que precisam, temporal e espiritualmente, todas as realizações do 
caminho, da devoção ao mestre espiritual até a iluminação. Nós visualizamos todos os seres 
no aspecto de buddhas. 
 

Ao sairmos dessa meditação poderemos achar que a meditação não teve utilidade, pois 
todos os seres continuam sofrendo, assim como sofriam quando começamos a meditar. 
Porém, cada vez que fazemos essa meditação nós enfraquecemos a nossa mente de 
autoestima egoísta, e fazemos muito progresso rumo à iluminação. 
 
Gerando a bodhicitta 
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Devemos desejar sinceramente e orar do fundo de nossos corações: “Que todos os seres 
sejam livres de todos os sofrimentos e da ignorância, e que encontrem a felicidade perfeita 
da iluminação”. Sentindo que é nossa responsabilidade que os seres alcancem esse estágio, 
devemos fazer o voto de levar, nós mesmos, todos os seres à iluminação, empreendendo o 
que for preciso para cumprir com este compromisso. Em nossa condição atual nós não 
conseguimos garantir nem a nós próprios a felicidade temporal, como podemos ter a 
expectativa de levar os outros ao êxtase completo? Apenas um buddha pode levar os outros 
seres à budeidade; portanto, cada um de nós deve atingir esse estado para poder ajudar os 
outros a chegarem lá. Assim, nós determinamos: “Pelo único propósito de iluminar todos os 
seres, devo alcançar eu mesmo a iluminação”. Quando este pensamento se torna uma 
realização latente, todas as nossas ações são chamadas de bodhicitta. 
 

A bodhicitta é a mente mais preciosa pela qual podemos lutar: trata-se da principal causa 
da iluminação. É a mente mais virtuosa que há. Com a bodhicitta nós podemos destruir 
vastas acumulações de carma negativo e criar enormes quantidades de mérito. É a mente 
mais benéfica que existe. Quando temos bodhicitta, tudo o que fazemos ajuda todos os 
outros seres no mais elevado caminho, e quando, por meio da bodhicitta nós alcançamos a 
iluminação, trabalhamos como buddhas para a iluminação de todos os seres. Para cumprir a 
nossa promessa de iluminar todos os seres é preciso que, em primeiro lugar, nós recebamos 
a bodhicitta, treinando a nossa mente em todas as meditações anteriores, a começar pela 
devoção ao mestre espiritual. 
 

Para nos ajudar nisso, nós recebemos os sessenta e quatro votos do bodhisattva de um 
mestre qualificado, e nos treinamos nas seis perfeições de generosidade, moralidade, 
paciência, esforço entusiástico, concentração e sabedoria. 

 
A vacuidade: visão correta da realidade 
 
Os textos tradicionais do caminho gradual para a iluminação lidam detalhadamente com as 
duas últimas perfeições, o que é demasiado técnico para este ensaio. Com base no 
pressuposto da conduta moral perfeita, da observação impecável da lei do carma, nós 
desenvolvemos a concentração unifocada. Tendo obtido uma visão conceitual da vacuidade, 
a natureza última de todos os fenômenos, usamos a concentração perfeita para obter uma 
visão direta e não conceitual da natureza última de nossas próprias mentes. Depois de 
alcançar isso, nós desenvolvemos gradualmente a visão da natureza de todos os outros 
fenômenos. 
 

Praticar todas as meditações analíticas do caminho em sua sequência fornece-nos as três 
principais realizações da completa mente de renúncia, da bodhicitta e da visão correta, a 
sabedoria que realiza a vacuidade. Assim, estaremos qualificados a entrar no rápido caminho 
para a iluminação, o Vajrayana. 
 
 
O tantra: o caminho mais elevado 
 
Há dois modos de alcançar a iluminação, um lento e outro rápido. Pela prática do 
Paramitayana, o veículo da perfeição, a pessoa pode levar três grandes éons incontáveis para 
atingir a meta. Vida após vida, os bodhisattvas que viajam nesse caminho assumem um 
renascimento no samsara para o benefício de todos os seres, abordando a budeidade 
progressivamente, por intermédio do desenvolvimento das seis perfeições e de outras 
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práticas. Vemos alguns exemplos disso nas histórias das vidas anteriores de Buddha 
Shakyamuni (os Contos de Jataka). 
 
Contudo, para outros bodhisattvas isso é muito lento. Aos seres que estão repletos de 
compaixão para com o sofrimento dos outros seres; que consideram insuportável o 
pensamento de que os outros estejam sofrendo, mesmo que por um único segundo a mais; 
que sentem o sofrimento dos outros seres como sendo seus próprios, como se eles próprios 
estivessem mergulhados em água fervente; que desejam dar um fim imediato ao samsara; que 
estão plenamente capacitados de maneira física e mental, foi dado o caminho supremo do 
tantra pelo Buddha. 
 
Como o caminho tântrico para a iluminação é mais rápido, é também o mais difícil de seguir. 
As consequências dos erros cometidos por praticantes tântricos são muito mais graves do 
que as consequências dos erros feitos pelos seguidores dos caminhos inferiores. Desse modo, 
poucos são os seres com capacidade ou oportunidade de entrar neste caminho. 
 
Como sempre, a coisa mais importante é ter um mestre espiritual totalmente qualificado. 
Tendo estabelecido uma relação mestre-discípulo, é essencial seguir o mestre da forma 
correta. O mestre dará a seus estudantes as iniciações, os votos tântricos e os ensinamentos 
sobre os dois estágios do tantra, o desenvolvimento e os estágios de consumação. Sob sua 
orientação, o discípulo praticará as meditações especiais, e para uns poucos, raros e mais 
felizes, é possível obter a iluminação nesta mesma vida: aqueles que entram no caminho e 
que o completam em uma única vida. 
 
Em poucas palavras, este ensaio é um esboço do caminho para a iluminação conforme 
explicado pela maioria das escolas do budismo tibetano. As escolas variam com relação aos 
modos de apresentação e com relação às técnicas de estudo e de meditação empregadas, mas 
as semelhanças entre essas escolas são muito maiores que as diferenças. Todas as escolas 
seguem o caminho gradual para a iluminação. 
 
 
 
Créditos: Reproduzido com permissão de Nicholas Ribush. 
Redigido originalmente em 1999. 


