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O perfeito renascimento humano 
V. C. Miller 

Preparação 

Começamos concentrando-nos na posição do corpo, buscando a postura mais adequada com 

a coluna dorsal reta e erguida, uma postura que nos permita permanecer atentos e despertos, 

porém sem rigidez. 

Focamos nossa atenção na respiração, soltando os pensamentos e deixando que passem 

como nuvens no céu. Imaginamos que com cada inalação absorvemos uma luz branca de 

bem-aventurança, purificadora, e que em cada exalação expulsamos a energia negativa do 

corpo e da mente, os pensamentos negativos, a dor e a doença na forma de fumaça negra. 

Fazemos isso por alguns minutos. 

Motivação 

Recordamos por que estamos sentados meditando. Pensamos que buscamos entender a 

mente e a vida com mais profundidade para poder nos tornar pessoas melhores, e, em última 

instância, superar as limitações que nos impedem de atingir a existência totalmente desperta 

e o maior potencial humano. 

Prática principal 

(Aqui vamos precisar da lista completa das Oito liberdades e dez dotes.) 

Meditação analítica 

Meditamos nos pontos do tema do perfeito renascimento humano conforme as etapas a 

seguir. Aplicamos estas etapas à nossa vida e situação pessoal, buscando raciocínios e 

exemplos que sejam eficazes para nós: 

1º Reconhecimento das Oito liberdades e dez dotes. 

2º Contemplação do grande valor do perfeito renascimento humano (em 3 partes): 

a. Seu valor temporal: permite-nos obter um renascimento superior no futuro. 

b. Seu valor último: permite-nos obter a completa iluminação. 

c. Seu valor momento a momento: quão precioso é cada instante do precioso 

renascimento humano. 

3º O quanto é raro o perfeito renascimento humano (em 3 partes): 

a. A excepcionalidade das causas para receber o perfeito renascimento humano: 

1. A prática da moralidade. 

2. A prática da generosidade. 

3. As orações puras. 

b. A dificuldade de obter o perfeito renascimento humano é ilustrada em exemplos: 

  



 

 

1. O exemplo da tartaruga cega que ao subir à superfície do oceano introduz a 

cabeça em um anel de ouro que se encontra à deriva. 

2. O exemplo do punhado de ervilhas jogado contra uma parede... Quantos 

grãos permanecerão aderidos à parede? 

3. O exemplo de jogar sementes de mostarda sobre a ponta de um alfinete... 

Quantas permanecerão sobre a ponta? 

c. A raridade de se obter o perfeito renascimento humano quanto aos números: 

1. O número de seres com perfeito renascimento humano, em comparação com 

o número total de seres, é como um punhado de terra comparado com toda 

a terra do mundo. 

4º Conclusão: Recebemos um perfeito renascimento humano, com as excelentes 

possibilidades de alcançarmos um renascimento superior, a liberação e até mesmo a plena 

iluminação. Se não utilizarmos essa valiosa e rara oportunidade para alcançar esses objetivos, 

teremos desperdiçado nossa vida. Portanto, DEVEMOS tomar a essência desta vida preciosa 

e praticar o Dharma; devemos empregar esta vida de maneira que seja do maior benefício a 

fim de proporcionar aos outros apenas felicidade e criar também para nós mesmos, no 

futuro, apenas felicidade. 

Quando chegarmos a essa conclusão, deixaremos a contemplação analítica baseada no 

pensamento e nos concentraremos, permitindo que a mente descanse e se concentre nessa 

firme determinação. 

Dedicação 

Dedicamos toda a energia positiva e o mérito para poder proteger e cumprir os objetivos 

deste perfeito renascimento humano, a fim de obtê-lo em todas as nossas vidas futuras e 

assim progredir no caminho espiritual, obtendo rapidamente a iluminação para levar a 

felicidade suprema a todos os seres. 


