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INTRODUÇÃO

A princípio, o Buddhismo é PARA TODAS AS PESSOAS... Porém, é
necessário um profundo entendimento, uma compreensão de que é um
caminho muito mais fácil para quem NÃO CRÊ em Deus ou não dá grande
importância a ele...

Pessoas com grande devoção por Deus, Jesus Cristo, Virgem Maria e santos,
dificilmente se sentirão à vontade em seguir o buddhismo. PODE ATÉ SER
que, à medida que estudem a Mensagem do Buddha, vão se distanciando de
suas crenças e dogmas e aceitem o buddhismo, porém é pouco provável que
isso aconteça! Por que isso? Eu explico:

O praticante ideal do buddhismo, é alguém que já chegou a um estágio da
vida em que há uma profunda DECEPÇÃO sobre o que o mundo tem a
oferecer! Pessoas que, por terem passado por muitas desilusões, por terem
esperado demais do mundo, chegaram a um ponto em que não mais
acreditam que as coisas temporárias e ilusórias são fonte de felicidade
permanente! Isso inclui DEUS... Isso inclui o "Se Deus quiser" e o "Deus vai
me ajudar!"

Mas, acima de tudo, com ou sem Deus, o buddhismo é para quem NÃO
MAIS SE DELICIA COM AS COISAS DO MUNDO... É preciso ver o VULGAR
como VULGAR, não mais como interessante, atraente, engraçado,
irreverente ou provocante!! Quando vemos algo baixo, sujo, impuro,
promíscuo etc. TEMOS QUE pensar: Isso é sujo! Isso não mais me atrái, não
mais me interessa, não mais me desperta curiosidade, muito menos fascínio!
Esse é a postura, a atitude de quem está REALMENTE disposto a seguir o
buddhismo!

Se andamos pela rua e vemos na calçada um cocô ou um vômito, nós não
paramos para olhar ou cheirar ou tirar "selfie" junto com ele! Ao contrário:

viramos o rosto, nos afastamos, não queremos nos aproximar! É esta a
postura de um buddhista quando vê algo mundano e vulgar!

O Facebook, por exemplo, é como essa rua, que tem coisas bonitas e
também tem cocô e vômito e tantas coisas ainda mais nojentas, vulgares,
promíscuas e sujas... Alguém que quer se tornar buddhista, ao deparar com
uma dessas imundícies (sobre sexo, sobre imoralidade ou qualquer outra
coisa mundana), não se sente motivado nem a ver de perto, muito menos a
COMPARTILHAR, porque já tem consciência de que se afastar dessas coisas
é o melhor a fazer, é o comportamento correto de quem está se afastando do
mundo para atingir algo ELEVADO E SUBLIME, que é o Ensinamento de um
Ser Iluminado!

Seguir o buddhismo sem que haja PRÉ
DISPOSIÇÃO para profundas
MUDANÇAS, é perda de tempo, é algo passageiro, é modismo ou "fogo de
palha"!

O buddhismo é eficiente, é seguro, é confiável, mas pressupõe mudanças
que, mesmo sendo GRADATIVAS, devem ser feitas com firmeza e certeza
de que é isso REALMENTE o que a pessoa quer. Realmente, não há lugar
para "SOU BUDDHISTA MAS NÃO SOU PRATICANTE" como tanta gente
tola acha que pode haver em relação às Religiões!

Olhando o noticiário da manhã, vi uma pesquisa apresentada pelo Serviço
de Proteção ao Crédito, que diz que uma quantidade cada vez maior de
consumidores prefere “estourar” o cartão de crédito só para mostrar às
outras pessoas os bens materiais que têm. Isso significa que as pessoas
preferem se endividar a deixarem de comprar coisas caras e fazerem
programas como “happy hour”, jantares e saídas de fim de semana. A
maioria – mais de 40% desses consumidores e de “nome sujo na praça” dá
enorme importância ao estilo de se vestir, aos sapatos, corte de cabelo,
marca do celular e outras futilidades e não seria capaz de admitir para os

colegas que está sem dinheiro para acompanha
los a um “happy hour”,
preferindo acumular uma dívida!

Ao comentarem a matéria, um dos apresentadores do telejornal disse: “Mas,
convenhamos, as pessoas não podem deixar de aproveitar a vida, não
podem deixar de lado o que é bom e deixarem de ser felizes!” E, outro
apresentador: “Mas... Será que ser feliz é acumular coisas?”

Esta foi a grande pergunta que, quase 3000 anos atrás, um Príncipe infeliz e
frustrado perguntou a si mesmo!! Foi justamente essa inquietação, interna e
profunda, que levou o jovem Príncipe Siddharth Gautam a deixar para trás o
palácio de seu pai, sua esposa amada e o filhinho que acabara de nascer,
para se meter no meio da floresta escura e mergulhar de cabeça numa
busca que ele nem sabia ao certo do que era, muito menos por onde
começar! Sua jornada de inúmeras dificuldades e obstáculos quase
intransponíveis teve como resultado sua transformação no homem que se
tornou conhecido até hoje como 
O BUDDHA
– um título que significa: aquele
que é totalmente desperto, totalmente ILUMINADO.

O Caminho para a Felicidade, que as pessoas até este século XXI
continuam buscando desesperadamente, o Buddha não só encontrou, como
nos deixou registrado através de nós monges, seus sucessores na
divulgação do DHARMA (Ensinamento). Mas, infelizmente, muito poucos
são os que estão dispostos a sequer OUVIR a mensagem do Buddha e,
menos ainda são os que realmente querem seguir o Caminho (
MAGGA
, em
língua Pali) do início, passando pelo meio e chegando ao fim, que é a
própria ILUMINAÇÃO, ou o ESTADO MENTAL DE 
NIRVÁÑA
(ou NIBBANA,
em Pali).

O ponto é que as pessoas continuam acreditando nas ilusões do mundo,
como as que a tal pesquisa mencionou. Querem SER FELIZES buscando
nas coisas do mundo a felicidade. Querem achar o ETERNO em tudo o que é
IMPERMANENTE, querem o definitivo, nas coisas que estão se desfazendo,
são temporárias e isso, é CLARO, não pode funcionar! Logo se cansam se
desiludem, se enjoam e se decepcionam com algo que lhes parecia tão
valioso, tão precioso, tão único e insubstituível! Elas juravam que, se

tivessem isso ou aquilo, dessa vez seriam felizes! É assim que se casam,
fazem filhos, se descasam, casam de novo e fazem mais filhos e compram
cachorros, gatos, carro, casa na Serra e casa na Praia, apartamento para
variar de casa e casa porque enjoaram do apartamento... Pulam de galho em
galho, como macacos loucos! As mentes, livres e ensandecidas, não se
satisfazem nunca e garantem que a felicidade está LOGO ALI ADIANTE,
basta ir mais um pouquinho, na busca desenfreada, que logo tudo vai estar
bem! E o “logo ali” nunca chega!

O “logo ali” não chega e nunca vai chegar! A felicidade duradoura não está
nesse caminho do mundo, mas ACIMA dele! Enquanto as pessoas ficam
de cabeça baixa, chafurdando no chão como porcos, não percebem que há
algo mais acima, mais elevado, sublime! Foi esta a descoberta do Buddha
e, os que o seguiram, os que percorreram MAGGA, seguindo a orientação
dele, também se tornaram BUDDHAS, seres despertos, sem qualquer sinal
de dúvida ou insatisfação!
Mas, que Caminho é esse? O que é esse tal de MAGGA que o Buddha
descobriu, se não é deste mundo e, ainda assim está nele? O Buddha
nasceu no luxo, no “bem bom”, na “vida mansa”... Não precisava se
esforçar para coisa alguma, porque estava cercado de um montão de
gente, 24 horas prontos para servi
lo! Ele OPTOU por largar essa vida que
“todo mundo adoraria ter”, para ir ao oposto, andando quase nu, numa
floresta perigosa, passando fome e virando refeição de mosquitos e outros
insetos... Portanto, ele conheceu os dois opostos, os dois lados do mundo,
a cara e a coroa da moeda da vida. O que ele notou é que TODAS AS
COISAS SÃO IMPERMANENTES e, assim sendo, não podem trazer em si
FELICIDADE. Se tudo está se acabando, segundo após segundo, como
esperar que algo fique conosco PARA SEMPRE? Ou as coisas que
amamos vão se acabar diante de nossos olhos, ou NÓS MESMOS, vamos
nos desfazer diante delas! Nem um nem outro vai durar para sempre,
então, é uma enorme tolice buscar felicidade plena em coisas que não vão
ficar conosco! Isso é muito simples de se observar e entender, a questão é
que NINGUÉM viu isso antes do Buddha e, apesar dele ter visto e
explicado isso, AINDA ASSIM as pessoas preferem fingir que não viram, ou
que não entenderam...

Com base na descoberta da IMPERMANÊNCIA (
ANICCA
, “anitchtchá” em
Pali), na conclusão de que tudo está surgindo e desaparecendo, de acordo
com causas e condições, o Buddha percebeu que TUDO,
ABSOLUTAMENTE TUDO, SEM EXCEÇÃO, QUE EXISTE NO UNIVERSO,
FOI, É OU SERÁ CAUSA DE INQUIETAÇÃO MENTAL! A essa
INQUIETAÇÃO MENTAL, que muita gente traduz erroneamente por
SOFRIMENTO, o Buddha chamou de 
DUKKHA
, em Pali. DUKKHA (ou
DUHKA, em Sânscrito) é tudo aquilo capaz de alterar o estado puro de

nossa mente, nos perturbar! Pode ser a dívida com a conta ainda não paga,
pode ser a doença de um parente ou simplesmente aquela dorzinha chata
na cabeça por falta de sono! Tudo isso é DUKKHA.

Não ter as coisas que queremos, perder as coisas que gostamos, estar longe
das pessoas que amamos, estar perto das pessoas que NÃO gostamos...
Tudo isso é DUKKHA! Nascer, crescer, adoecer, envelhecer e morrer, para
começar tudo de novo em outra existência... Tudo isso é DUKKHA!
O Buddha descobriu O ÓBVIO! Ele descobriu o que sempre esteve debaixo
dos narizes de todos na Humanidade! Ele não INVENTOU coisa alguma, ele
não CRIOU coisa alguma... Mas, sua descoberta foi fundamental para
revolucionar o mundo! A essa descoberta, tão importante quanto óbvia, ele
chamou de PRIMEIRA NOBRE VERDADE! A verdade sobre a
INQUIETAÇÃO MENTAL, a verdade sobre DUKKHA!

A imensa maioria das pessoas vê no mundo e suas atrações maravilhosas o
palco perfeito para encontrar a felicidade. A busca pela felicidade é a
característica que une todas as criaturas... Todos os seres vivos, cada um
dentro de sua espécie e de seu grau de desenvolvimento mental, estão
procurando pela FELICIDADE. Um animal doméstico, se tem ração, abrigo,
um dono que lhe dê carinho e (se não for castrado) um parceiro para as
necessidades sexuais, já estará feliz! Na natureza, tendo satisfeitas as
necessidades básicas, os seres vivos têm MOMENTOS de felicidade que,
inevitavelmente, se intercalam com todo tipo de inquietação mental.

O mundo NÃO É UM LOCAL SEGURO para se viver. Nunca foi, nunca será!
É um lugar que um dia vai se tornar bom, não é um lugar que vai mudar e
passar a ser do jeito que imaginamos ou idealizamos, porque NÃO É DA
NATUREZA DO MUNDO ser um lugar bom! É como imaginar que se
criarmos um elefante com ração para aves, as futuras gerações de elefantes
terão asas e viverão sobre as árvores! Ora... Não é da natureza do elefante
ter asas e não passará a ter!

O diferencial entre o buddhismo e as Religiões – aqui incluindo o kardecismo,
que tanto fascina os brasileiros, é justamente esta questão sobre o mundo.
As religiões acham que o mundo vai mudar, que, se nos esforçarmos, um dia
será um lugar onde todos vão se amar, onde todos serão iguais etc. etc. No
Kardecismo, há o conceito de UMA ALMA que é instruída por espíritos já
mais evoluídos e essa tal alma opta por essa ou aquela vida “reencarnada”
para expiar seu mau karma e evoluir... Ela “ESCOLHE” que tipo de
sofrimento quer passar, para se purificar e ajudar o mundo a se tornar
melhor! Se você acredita nisso, saiba que NADA DISSO tem a ver com
Buddhismo! Nada disso foi dito pelo Buddha – MUITO PELO CONTRÁRIO!
O Buddha chamava o mundo de SÁHA (“sarra”) que significa DURADOURO,
exatamente porque sempre existiu do jeito que é e sempre existirá, sem
chance de mudança, sem ilusões de Nova Era, ou qualquer outra coisa que o
esoterismo ou as religiões sugerem! Nossa missão por aqui, não é MUDAR o
mundo, mas sim SAIRMOS DELE, pararmos de RENASCER sob qualquer
forma e nos livrarmos dessa encrenca chamada 
SAMSARA
(“sãssârâ”), o
constante CICLO DE RENASCIMENTOS que nos mantém presos à
existência.
Não é uma tarefa simples sair do Samsara! O Buddha viu isso... Ele,
primeiramente, descobriu que tudo na existência acaba em DUKKHA
(Inquietação Mental, como já vimos). Analisando a fundo o Samsara, o ciclo
de renascimentos, ele precisava descobrir quais as causas de continuarmos
sucessivas vezes renascendo. Com observação e Sabedoria, ele identificou
TRÊS CAUSAS para nossa prisão: 
IGNORÂNCIA
(AVIJJA, “avidjdja”),

APEGO
(TANHA, “tan´há”) e 
RAIVA
(DOHA, “dôrra”). Esses três vilões são
responsáveis por todo e qualquer tipo de INQUIETAÇÃO MENTAL e,

enquanto não forem totalmente ELIMINADOS DE NOSSAS MENTES,
estaremos prisioneiros, sujeitos a várias formas de renascimento, vida após
vida! Como isso ocorre? Eu explico:

Por causa de AVIJJA, ignorância, não vemos as coisas como elas realmente
são: temporárias, frágeis, impermanentes, desprovidas de individualidade,
formadas por elementos associados e em constante estado de dissolução
etc. etc. Por nos iludirmos com tudo (coisas e pessoas), depositamos todas
as nossas expectativas, todas as nossas esperanças e ansiedade por
sermos felizes JUSTAMENTE NESSAS COISAS E PESSOAS
impermanentes, que NUNCA poderão ser uma fonte segura de felicidade!
Ao nos impressionarmos e fascinarmos pelas coisas e pessoas como se elas
fossem existir para sempre, deixamos que cresça TAN´HÁ, o APEGO! Nos
apegamos não somente às coisas e pessoas, mas também A CONCEITOS,
OPINIÕES, CULTURA, MENTALIDADE, BAIRRISMO todo tipo de coisa que
passamos a achar que são VERDADES ABSOLUTAS, quando tudo o que é
MUNDANO está sujeito a despencar, a ser desmentido, a ser uma verdade
relativa! Somente o que é transcendental é uma verdade absoluta, mas não
vemos as coisas assim! Avijja não nos deixa ver as coisas com clareza e é
inevitável que TAN´HÁ se forme!

Como o Buddha explicou, as coisas ilusórias e impermanentes não são
felicidade, mas sim, fonte SEGURA E CERTA de DUKKHA! Assim, cedo ou
tarde, quando DUKKHA surge, as pessoas que não foram capazes de ver as
coisas como elas são e se deixaram iludir, sentem DOHA, a RAIVA! É o que
acontece quando perdem coisas que amavam ou quando não conseguem
coisas que queriam! Por DOHA não entendam apenas a raiva em termos de
“crise” ou “acesso de raiva”, DOHA inclui frustração, decepção, lamento,
desilusão, depressão e vários sentimentos negativos que surgem do não ver
com clareza as coisas e sim do jeito que IMAGINAMOS que elas são ou
deveriam ser!

Essa identificação das causas de DUKKHA (Inquietação Mental), percebidas
e explicadas com total clareza, o Buddha chamou de SAMÚDAYA, uma
palavra que significa ORIGEM, sendo AVIJJA, TANHÁ e DOHA as causas, a
origem, as condições ideais para a formação de DUKKHA, a isto, o
Buddhismo chama, em termos técnicos de SEGUNDA NOBRE VERDADE, a
Verdade da Origem de Dukkha!

Algumas pessoas, mesmo estudiosas de diversos ensinamentos, cometem o
erro de chamar o buddhismo de PESSIMISTA! Dizem que nós buddhistas

vemos o mundo como algo ruim, como algo triste e desesperador... Afirmam
que há muitas coisas belas no mundo e achar que TUDO É DUKKHA não é a
maneira correta de ver o mundo! Isto é uma opinião errada! O Buddha não
era um pessimista! Ele era REALISTA e nos mostrou a realidade dos fatos!
Ele falou, sim, sobre DUKKHA mas também identificou SUKHA, o oposto de
DUKKHA!

Chamamos de 
SUKHA
os bons momentos em família, ou os que admiramos
um por do Sol ou a beleza da Lua ou as horas que passamos com alegria e

bons sentimentos junto das pessoas que amamos! Os momentos em que não
estamos nos poluindo com substâncias nocivas e, com LUCIDEZ
aproveitamos a trégua que DUKKHA nos dá, chamamos de SUKHA e esses
momentos devem ser apreciados sem exagero e com plena consciência de
que vão passar, de que são momentâneos, 
NUNCA ETERNOS
e não

devemos nos apegar a eles, nos lamentando com melancolia e nostalgia,
desejando que eles voltem a acontecer! SUKHA é algo positivo, claro,
consciente e cheio de Sabedoria!

O Buddha foi capaz de identificar DUKKHA, todo tipo de inquietação mental,
tudo aquilo – pequeno ou grande – que consegue perturbar nossa mente,
roubando dela a tranquilidade.

Ele não ficou satisfeito, porém, em ter somente esta descoberta. Precisava ir
mais além, precisava saber direitinho o que causa DUKKHA, de onde ele
vem... Então, observou mais a fundo os fatos da vida! Viu como as pessoas
depositam todas as suas esperanças em coisas que ainda nem aconteceram,
viu como elas se sentem tão felizes e apaixonadas por coisas que vão deixar
de existir mais cedo ou mais tarde, de como a mente se enjoa tão rápido das
coisas que, minutos atrás, pareciam ser algo que a deixaria feliz para
sempre!

Nisso tudo, o Buddha viu que as pessoas não sabem ver o mundo com
Sabedoria, o vêem com IGNORÂNCIA, deixando crescer APEGO por coisas

temporárias e sentem RAIVA quando percebem que as coisas não saíram
exatamente do jeito que pensavam! Até aqui, o Buddha fez o que a maioria
das pessoas não faria: ENCARAR! Para as pessoas convencionais, até a
palavra INQUIETAÇÃO já é suficiente para que se afastem! Ninguém quer
nem pensar em perder a paz, em se aborrecer, muito menos em passar por
grandes sofrimentos! Ninguém quer nem lembrar que essas coisas existem,
porque todos só querem SER FELIZES! Ser feliz é uma espécie de “direito
hereditário”, essas coisas que as pessoas criam – não precisam nem
merecer, nem se esforçarem, a FELICIDADE é algo que lhes é DEVIDO, são
merecedoras e, portanto, saem feito loucas, desembestadas, à busca do que
julgam ser delas e lhes está sendo tirado!

Tudo isso o Buddha viu com clareza nunca antes percebida na Humanidade!
Ele também viu que ao terminar sua busca, enquanto Príncipe Siddharth e
depois como o Mendigo Gautam, ele percorreu um longo caminho de SEIS
ANOS e se tornou O

BUDDHA, O Iluminado, cuja mente não tinha mais dúvida alguma e
acumulava, sem qualquer apego ou arrogância, todo o conhecimento sobre
todas as coisas do Universo! Essa mente, ao mesmo tempo tão cheia, estava
totalmente VAZIA e em PAZ INABALÁVEL... Isso, o Buddha percebeu que
era a ÚNICA FELICIDADE PLENA E ETERNA – o VAZIO TOTAL DE
CONCEITO SOBRE QUALQUER COISA NO UNIVERSO, a AUSÊNCIA de
apego de qualquer tipo! O Buddha descobriu que a mente só é capaz de
descansar e ter PAZ, quando se torna totalmente LIVRE da DUALIDADE que
a atormenta existência após existência... Esses PARES que não nos deixam:
BOM X RUIM, CARO X BARATO, BONITO X FEIO, AMIGO X INIMIGO,
AMOR X ÓDIO e bilhões de outros que habitam nossa mente!
Ao tornar
se O Buddha, debaixo daquela figueira, naquela noite em que se sentou para meditar e
terminou seu longo processo de PURIFICAÇÃO MENTAL, o Mendigo Gautam, que antes tinha
sido o Príncipe Siddharth, herdeiro do Trono de Kapilavastu, finalmente entendeu que não há a
menor possibilidade de sermos felizes enquanto buscarmos nas coisas do mundo a razão de
nossas vidas. Ele tinha, definitivamente, encontrado o que tanto buscou: CESSAÇÃO! FIM!
ESTIRPAÇÃO DA RAIZ DE DUKKHA! Após descobrir DUKKHA, ele o encarou, percebeu qual a
origem dele e, com coragem ele arrancou DUKKHA da terra, com raiz e tudo e o virou de
cabeça para baixo, para que o Sol forte queimasse e ressecasse as raízes de DUKKHA, para
nunca mais brotar dali qualquer fruto de INQUIETAÇÃO MENTAL!

A esta descoberta e ação tomada pelo Buddha, chamamos em termo técnico
do buddhismo de 
NIRODHA 
(“nirôd´há”) que quer dizer simplesmente

CESSAÇÃO (deixar de existir Dukkha) e esta é a TERCEIRA NOBRE
VERDADE, sendo SAMÚDAYA a Segunda Nobre Verdade e DUKKHA a
Primeira Nobre Verdade. Com NIRODHA, a Terceira Nobre Verdade, o
Buddha, através de seu exemplo pessoal, nos mostra que é possível
acabarmos com DUKKHA de uma vez por todas! Ele não se valeu de algum
deus, de deidades, de seres mágicos ou sábios, não nos aconselhou a
buscarmos ajuda de figuras divinas, seres de luz ou qualquer outro artifício!
Foi por esforço próprio e individual, foi com coragem e ABSOLUTAMENTE
SOZINHO que ele, um SER HUMANO como eu ou tu, encontrou o Caminho
para o Fim de Dukkha! Se ele conseguiu, TODOS NÓS podemos conseguir!
Esta é a MENSAGEM DE OTIMISMO REALISTA contida em NIRODHA e,
justamente por isso, a Terceira Nobre Verdade não vem com nada além da
palavra CESSAÇÃO, porque a intenção do Buddha é que todos reflitam
sobre esta boa notícia: DUKKHA, causado por AVIJJA, TANHÁ e DOHA,
pode deixar de existir! Nem tudo está perdido como parecia, há um modo de
sairmos do SAMSARA, de nos livrarmos do ciclo constante de renascimentos
ao qual estamos presos há ZILHÕES de anos! NIRODHA surge como um
batalhão inteiro do corpo de bombeiros, quando nossa casa estava
ameaçada de cair, destruída pelas chamas!

Durante os quase dois anos em que morei na Malásia, conheci muitos
buddhistas chineses. Os chineses são os mais generosos de todos os povos
asiáticos! Eles fazem grandes doações financeiras aos templos buddhistas,
tanto Mahayanas quanto Theravadas, indiscriminadamente! Também, como
gostam muito de comer bem, não se cansam em convidar a nós monges para
fartos almoços em restaurantes luxuosos, os monges Mahayana também são
homenageados com jantares suntuosos!

A grande maioria dos buddhistas chineses da Malásia, é de famílias ricas,
que moram em casas enormes, luxuosas, com grandes carros na garagem.
São bem sucedidos comerciantes e, como a Malásia tem um grande litoral,
muitos estão no ramo da indústria pesqueira, principalmente nos mercados
de peixe e na comercialização de sardinhas em lata e outros frutos do mar...
Foi conversando com um deles, que me fez uma pergunta sobre 
KARMA
,
que surgiu um impasse na mente do rico industrial chinês! Ele me disse

assim: “Se hoje sou rico, tenho minha casa enorme e confortável, meus
carros importados e meus filhos podem estudar na Europa, é porque o
Buddha está satisfeito comigo, me protegendo e me abençoando!” Eu sorri e
expliquei: Não... Infelizmente, seu ponto de vista não está correto...
Primeiramente, porque o Buddha já morreu, há quase 3 mil anos, não está
nos vendo, muito menos abençoando e, mesmo que pudesse (ou quisesse!)
nos ver, exatamente por ser um BUDDHA, não teria conceito algum sobre
mérito ou demérito de nossas ações, por isso, ele não tem nada a ver com
sua prosperi?dade... O chinês ficou me olhando, surpreso, confuso... Mas,
continuou: “Mesmo assim... Se estou prosperando cada vez mais, é porque
estou fazendo algo correto, algo que é bom, do contrário, eu já teria sido
castigado, não é ?” Mais uma vez eu tive que discordar dele! Expliquei: Não...
Também não é exatamente assim... A fortuna e prosperidade, vêm de
bênçãos, resultado de bom karma praticado em existências anteriores! Você
está colhendo agora o fruto do que foi plantado muito tempo atrás. Porém,
nesta existência, está cometendo MUITO MAU KARMA, vivendo da morte de
centenas, milhares de criaturas que, todos os dias, retira do mar para serem
comercializadas. Ou seja, você teve bênçãos para ficar rico nesta vida e está
usando esta oportunidade para praticar mau karma, o que significa que,
mais cedo ou mais tarde, terá que responder por esse mau karma que
agora vem praticando!

O homem ficou aterrorizado: “Quer dizer que eu vou pagar pelo comércio que
mantenho agora?? O que posso fazer? Seria melhor mudar de ramo?” Eu
disse que compreendia que não seria fácil para alquém com uma indústria já
tradicional no mercado pesqueiro, de repente parar tudo e começar do zero
em outra atividade,
mas que SIM, o ideal seria que, pelo menos as futuras gerações da família
dele tentassem manter a fortuna em outra atividade que não tirasse a vida de
seres vivos, porque todos terão que responder por isso, nesta ou em
existências futuras, já que a benção do bom karma prévio não vai durar para
sempre e buddha algum vai protege
los. Ele entendeu, ficou grato e prometeu
pensar sobre o assunto e conversar com os familiares... Era tudo o que eu
podia fazer e não sei que rumo tomou aquela família!

Um monge buddhista, assim como o próprio Buddha sempre fez, tem
OBRIGAÇÃO de dizer a verdade, sempre que nos é pedida uma opinião!
Não podemos mentir ou maquiar a verdade para agradar as pessoas,
mesmo que isso nos custe a perda de doações, ou da amizade, o mais
importante é alertarmos às pessoas sobre a realidade dos fatos!

Um médico, quando sério e competente, deve diagnosticar a doença do
paciente. Feito isso, deve, com palavras bem escolhidas e corretas, alertar o
paciente sobre a gravidade de seu estado de saúde! O bom médico não
mente para o paciente, receitando aspirina para curar um tumor no cérebro!
Ao contrário, deve explicar que há os riscos tais e tais, bem como alguma
chance de cura, cirurgia etc. de acordo com cada caso. Por isso, um dos
títulos do Buddha é de “O MÉDICO DA HUMANIDADE”. Ele viu com clareza
que todos os seres sofrem com DUKKHA, todo tipo de inquietação mental...
Também diagnosticou como AVIJJA, TAN´HÁ e DOHA as causas de
DUKKHA e nos deu a boa notícia de NIRÔDHA, a possibilidade de CURA
para a grave doença que é DUKKHA. A este processo, desde o diagnóstico
até a possibilidade de ficarmos curados, chamamos de NOBRES VERDADES
e, até agora, já expliquei três delas:

1–
DUKKHA SACCA
(“satchtchá” = verdade)
2–
SAMÚDAYA SACCA
3–
NIRÔDHA SACCA
A verdade sobre a Inquietação Mental, a verdade sobre a Origem da
Inquietação Mental e a verdade sobre a Possibilidade de Cessação da
Inquietação Mental!

O bom médico receita ao paciente tudo aquilo que é possível tomar ou fazer
para dar fim à doença! Ele prescreve remédios, indica dieta, sugere terapias,
diz o que o paciente tem que fazer e EVITAR para que se torne saudável de
novo. Da mesma forma, o Buddha nos prescreveu o que chamamos de
NOBRE CAMINHO ÓCTUPLO (“Árya Atthánguika Magga”), uma prescrição
médica, em OITO ETAPAS, que, se seguidas do início ao fim, sem qualquer
desvio ou alteração, é a garantia de que nos tornaremos totalmente
saudáveis, eliminando de vez de nossas vidas qualquer tipo de DUKKHA e
nos levando diretamente a nos tornarmos BUDDHAS! Não é algo teórico,
imaginário ou baseado em fé, mas sim o próprio caminho percorrido por ele,
com a garantia do exemplo próprio, já que ele mesmo se tornou O
BUDDHA. É sobre esse Nobre Caminho Óctuplo que falarei, etapa por etapa,
na continuação deste Ensinamento que venho transmitindo.

Como já expliquei, o Buddha descobriu o que sempre esteve à disposição da
Humanidade, mas ninguém foi capaz de ver! Ele, em seus longos seis anos
de busca, percebeu que o mundo é uma fonte em potencial de DUKKHA –
todo tipo de inquietação mental. Foi fundo em sua pesquisa de encarar
Dukkha para saber qual a origem dele e concluiu que é devido à
IGNORÂNCIA, APEGO e RAIVA
que deixamos que DUKKHA se instale em
nossa existência, nos mantendo prisioneiros do ciclo constante de
RENASCIMENTOS, o SAMSARA.

Vimos, também, que o Buddha chamou de NIRÔDHA a CESSAÇÃO DE
DUKKHA, a possibilidade REAL de acabarmos de vez com todo tipo de
inquietação mental, arrancando DUKKHA de nossas vidas, com raiz e
tudo e o virando de cabeça para baixo, para que as raízes se ressequem
à Luz da Sabedoria e nunca mais DUKKHA renasça!

Mas, o Buddha não seria um Sábio, não seria um Iluminado, se tivesse
descoberto isso tudo e não deixasse para as gerações futuras o Caminho
(MAGGA), passo a passo, para realmente atingirmos a Iluminação, como ele
próprio fez! O ex
Príncipe Siddharth Gautam, que deixou o palácio de seu
pai, se tornou um mendigo, praticou todo tipo de ascetismo e, por esforço
próprio, sem qualquer ajuda superior, se tornou O Buddha, tinha que nos
deixar o “mapa do tesouro”, as etapas que nos conduzem ao fim de Dukkha
e a isto chamamos, tecnicamente, de Nobre Caminho Óctuplo.

A palavra NOBRE, no ponto de vista do Buddhismo, não tem nada a ver
com “sangue azul”, título de família ou realeza! É importante entendermos
que NOBRE é tudo aquilo que é verdadeiro, puro, virtuoso e
transcendental, posicionado acima das imundices do mundo. Portanto,
qualquer coisa ou pessoa que se enquadre nesse conceito, é chamado de
NOBRE!
Quando nos referimos às 
QUATRO NOBRES VERDADES
– Dukkha,

Samúdaya, Nirôdha e Magga – as chamamos de VERDADES não por serem

coisas relativas, passageiras e sujeitas a serem derrubadas por algum
filósofo ou profeta, mas por serem ABSOLUTAS e válidas em qualquer ponto
DO UNIVERSO, sendo invariáveis e imutáveis! Como assim? Eu explico: Em
qualquer ponto , em qualquer planeta, em qualquer civilização – atrasada ou
adiantada, mais desenvolvida ou menos desenvolvida que a do Planeta Terra
– a descoberta do Buddha é igualmente válida!
Se um ser de outro planeta se APEGAR a alguma coisa, ao perder essa
coisa, vai sentir algum tipo de inquietação mental! Está aí DUKKHA, instalado
na vida desse ser! Isso é uma verdade Universal, portanto é NOBRE, no
sentido de que age com NOBREZA, sem iludir ou enganar a quem quer que
seja, permanecendo verdadeira e inalterável! As Quatro Nobres Verdades do
Buddha, diferem claramente de qualquer conceito RELIGIOSO! As Religiões,
já que pressupõem o conceito da existência de um ou mais deuses,
necessitam de FÉ em coisas que não podemos ver, não podemos comprovar
e temos que acreditar, a partir de um momento, sem direito a
questionamentos! Ninguém conseguiu, até hoje, PROVAR “POR A + B” a
existência ou INEXISTÊNCIA de Deus. Mas, no Buddhismo, as Quatro
Nobres Verdades, que são a base do Ensinamento do Buddha, são
facilmente comprováveis, totalmente verificáveis e indubitavelmente claras e
válidas para qualquer ser – animal, humano, alienígena etc. etc.

Voltemos, agora, à Quarta Nobre Verdade, 
O CAMINHO
(
MAGGA
, em
Pali ou MARGA em Sânscrito), na primeira das OITO ETAPAS que o
compõem: a chamamos de SAMMÁ (correto) DITTHI (entendimento)
SAMMÁ DITTHI
é o entendimento correto! Do quê? Das TRÊS NOBRES
VERDADES anteriores: Dukkha, Samúdaya e Nirôdha! Se alguém é capaz
de entender profundamente, com clareza, com certeza e através de
EXPERIÊNCIA PRÓPRIA e não de teorização e aceitar que o mundo é um
lugar de DUKKHA e não o paraíso que imaginamos que ele possa ser, se
alguém verificar, sempre através de COMPROVAÇÃO na própria vida, que
onde quer que exista
APEGO ÀS COISAS E PESSOAS IMPERMANENTES,

haverá inevitavelmente DUKKHA, esse alguém estará vendo o mundo como
ele é, portanto, terá o ENTENDIMENTO CORRETO sobre o mundo e suas
coisas ilusórias. Istoé SAMMÁ DITTHI!

Do mesmo modo, se alguém continuar duvidando do que o Buddha nos
afirmou, se continuar achando que a IMPERMANÊNCIA pode ser objeto de
apego, pode ser fonte de felicidade duradoura e que o mundo, do jeito que
existe, vai mudar e se tornar um local bom de continuarmos renascendo
nele, tal pessoa estará condenada a continuar perambulando pelo
SAMSARA, renascendo sucessivas vezes, como vem acontecendo a
zilhões de anos, num passado a se perder de vista!
SAMMÁ DITTHI, o

entendimento correto e a aceitação das Verdades de DUKKHA,

SAMÚDAYA e NIRÔDHA é a condição fundamental para continuarmos o
aprofundamento em MAGGA, as Oito Etapas que conduzem à Iluminação.
Quem não for capaz de ver isso, nem precisa prosseguir no estudo do
buddhismo, porque é perda de tempo e de energia...

SAMMÁ DITTHI, o ENTENDIMENTO correto ou a Primeira das Oito Etapas
de MAGGA, o Caminho que o Buddha percorreu e nos deixou como herança,
nos diz que, se não formos capazes de entender o mundo como ele
realmente é: FONTE INESGOTÁVEL DE DUKKHA, não poderemos nos
livrar do ciclo de renascimentos contínuos ao qual estamos presos! Porém,
não basta entendermos isso profundamente! É necessário pensar
corretamente sobre isso, o tempo todo, porque são grandes os apelos e
atrativos do mundo! A cada lugar, a cada esquina, em cada curva da vida,
novas maravilhas, sempre tão atraentes, surgem para nos iludir ou, ao
contrário: novas decepções, frustrações e ilusões surgem, nos motivando a
buscar nos prazeres da vida a COMPENSAÇÃO pelo desapontamento que
passamos!

SAMMÁ SAÑKAPPÁ (pensamento) é a etapa que nos convida a
refletirmos constantemente sobre as Nobres Verdades e a importância
delas no processo de purificação mental, a única saída para o fim de
DUKKHA!

A tendência natural da maioria das pessoas é de vacilar, de oscilar entre o
Ensinamento do Buddha e os prazeres do mundo! Mesmo as pessoas que
acham interessante, lógico e possível o que o Buddha descobriu, na hora de

se manterem fortes e firmes em MAGGA (Caminho), as pessoas fraquejam,
porque a grande maioria não está nem interessada em reduzir o ritmo de
vida, na busca pela FELICIDADE MUNDANA e transitória! Quando alguém
sofre, quer buscar apenas felicidade, não interessa de que tipo, desde que
seja cheia de prazeres! Isso leva a pessoa a sair para beber, para fazer
compras, para buscar sexo, comidas caras e todo tipo de ilusão. Se não
pensarmos corretamente, se não usarmos a Segunda das Oito Etapas –
SAMMÁ SAÑKAPPÁ para pensarmos: “Não!! Não vou me deixar iludir! Essas
coisas não trazem felicidade verdadeira! São impermanentes, são
transitórias, vão me abandonar e me deixar com um sentimento pior do que o
de agora!” Não adiantará de nada ler e dizer que entendeu algo sobre
buddhismo!
O PENSAMENTO CORRETO tem que ser constante, tem que se tornar um
hábito, uma prática de minuto após minuto!!!

Vimos que as primeiras etapas de MAGGA (o Caminho) que o Buddha
percorreu e nos deixou como herança, são o entendimento correto sobre
Dukkha, sua origem (Samúdaya) e sua possibilidade de cessação
(Nirôdha), desde que trabalhemos puxado e perseverantes no longo e
minucioso processo de Purificação Mental. Além disso, a Segunda Etapa
nos diz que temos que PENSAR de modo correto. Ora, convencionalmente,
chamamos de mentiroso e hipócrita alguém que VÊ ALGO corretamente,
PENSA corretamente sobre o que viu mas FALA DE MODO INCORRETO
sobre o assunto!

Ora, se alguém vê com clareza as três Nobres Verdades e se propõe a
adentrar o Caminho, é preciso que o MODO DE FALAR seja REPENSADO,
seja revisto com sinceridade e lucidez! O que a pessoa anda dizendo, não
pode continuar da mesma forma. É sobre isso que trata 
SAMMA VACA

(“sammá uáatcháa”) a ETAPA DA FALA CORRETA. Palavras SUJAS saem
de uma mente suja! Palavras FALSAS, PROMESSAS CASUAIS,
CONVERSA FRÍVOLA, IRONIA, INSINUAÇÃO, PALAVRAS DE DUPLO
SENTIDO e tantas outras vulgaridades e erros todas saem de uma mente
desenfreada, que ainda não está PURIFICADA.

Ao decidirmos entrar no Caminho percorrido pelo próprio Buddha, desde o
início de sua busca até o Estado Mental de NIRVÁÑA ou ILUMINAÇÃO,
temos que ter uma predisposição para MUDANÇA. Se isso não partir de
dentro para fora, nem que o Buddha em pessoa pudesse se preocupar
conosco e reaparecer neste mundo, seria perda de tempo, porque não
haveria mudança alguma! Tirem como exemplo os Cristãos, que afirmam que
o próprio Deus em forma de homem veio à Terra para dar um ensinamento...
Já se passaram quase três mil anos e muito pouca gente pratica o que foi
ensinado! Isso porque não há um propósito firme o bastante, assumido pelas
pessoas, para realmente percorrerem o Caminho até o fim!
Muita gente me pergunta sobre isso: Reverendo, se o Caminho é tão seguro
e claro, por quê não há mais buddhas no mundo? – Minha resposta é óbvia:
Porque não há gente praticando com a seriedade que devia! As pessoas
continuam falando tolices, continuam fazendo tolices e distorcendo as
Verdades que o Buddha nos transmitiu, para tornarem a coisa mais fácil,
mais cômoda, mais conveniente para manterem seus estilos de vida, sem
abrirem mão de nada ou, pelo menos para não terem que se livrar das
coisas que mais gostam!

A FALA CORRETA – SAMMA VACA – tem que ser parte do processo!
Enquanto da boca de uma pessoa sair sujeira, é porque sujeira continua
sendo produzida na mente! Enquanto as pessoas prometerem coisas que
NÃO VÃO CUMPRIR, falarem por falar, só para “serem gentis”, isso prova
claramente que elas ainda não estão prontas para percorrer o Caminho!
MAGGA é longo, difícil, cheio de propostas para desvios, atalhos, pausas que
acabam se tornando um motivo para não continuar! O que mais vejo é
pessoas que dizem para mim: Eu simpatizo com o Buddhismo!
Ora... Ora...“simpatiza” de longe.... Simpatiza pelo porteiro do prédio, pela
caixa da padaria, pela moça que dá banho no cão na Petshop... Simpatizar
não quer dizer
nada!! É tolice vir a um monge para dizer isso! Melhor ficar

calado! É a própria FALA INCORRETA! Prefiro ver pessoas que ficam
quietas mas, do silêncio sai uma prática correta!

Tem também as pessoas que, conversando comigo, soltam um palavrão.
Daí, pedem desculpas... Soltam outro, novas desculpas! Mais um e mais

um pedido de desculpas!! Que palhaçada!!! Se não tem o mínimo de
controle da mente para selecionar as palavras, é porque não sabe
conversar! Se está pedindo desculpas é porque tem, pelo menos a noção,
de que a linguagem não é adequada, é suja!

SAMMÁ VÁCÁ é coisa séria!!! É um esforço interior de Purificação da Fala,
para que ela se torne elegante, sincera, limpa, sem falsidade, sem lascívia,
sem insinuações, sem promessas falsas! Não me decepciona, porque já
quase não espero coisas das pessoas, mas, me entristece quando me
prometem coisas que SEI que não serão cumpridas! Isso enfraquece
minha já não muita disposição de manter meu trabalho como monge...
Quem entende claramente DUKKHA, sabe que iludir as pessoas, xingar as
pessoas, ser irônico com as pessoas e tantos usos incorretos da PALAVRA
são fonte de INQUIETAÇÃO MENTAL, para quem falou e para quem ouviu!
Daí a importância desta TERCEIRA das Oito Etapas que compõem MAGGA,
o Nobre Caminho Óctuplo.

Nossas ações, tudo aquilo que fazemos, é determinante do que seremos
em nossos futuros renascimentos, assim como determinou o que somos na
presente existência, portanto, quem segue o Buddhismo, não pode
menosprezar as AÇÕES, não pode minimizar o efeito delas em nossas
vidas!

SAMMA KAMMANA
é a etapa da AÇÃO CORRETA. Mas, o que é agir
corretamente? Agir corretamente, é agir à luz da compreensão correta das
Nobres Verdades e dos Ensinamentos do Buddha! Tudo aquilo que está de
acordo com o que o Buddha ensinou, é ação correta e, tudo aquilo que se
afasta ou é contrário ao que ele disse, é ação incorreta, portanto, o próprio
Dharma (Ensinamento do Buddha) é o parâmetro para nossas atitudes!

Na verdade, qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa que tenha uma base
sólida e familiar, onde foi ensinada a ser honesta, ética, de bom coração,

entre outras virtudes, tem dentro de si uma espécie de “alarme” que soa toda
vez que está fazendo algo de errado! Chamamos isso de peso na
consciência e dizemos que não conseguimos deitar a cabeça no travesseiro
quando essa mesma consciência nos acusa de uma má ação.

Quem foi capaz de enxergar claramente o mundo, de acordo com o que o
Buddha nos mostrou e não do jeito como o imaginamos, já tem uma grande
vantagem sobre a qualidade das ações que pratica. Não é possível ver
Dukkha, Samúdaya e Nirôdha e, ainda assim, continuar praticando más
ações intencionais, porque isso é MAU KARMA e mau karma é sinônimo de
um renascimento inferior, é estragar tudo de bom que já foi produzido e pode
nos assegurar existências cada vez melhores que a atual.

Ações corretas são poderosos agentes purificadores da mente, são o
preparo do solo para os frutos de uma vida melhor! Praticar atos generosos,
doar não só valores financeiros, mas também morais, éticos, honestos,
sinceros etc. são ações corretas que todos devemos praticar!

Certa vez, um dos muitos chatos de plantão, que viviam observando o
Buddha, achando que poderiam pega
lo em contradição, se aproximou e, após
fazer as firulas habituais, como se respeitasse o Buddha, perguntou: “O
Venerável Gáutam seria capaz de definir em uma única frase a doutrina que
ensina?” O Buddha sorriu e, sem nem ao menos parar para pensar,
respondeu de imediato: “Sim... Evitar todo o mal, praticar somente o bem e
manter purificada a própria mente. Este é o Ensinamento de todos os que se
tornaram buddhas!” Assim vemos que, segundo o próprio Buddha, a AÇÃO
CORRETA é a definição dele mesmo para o que hoje chamamos de
Buddhismo. Ele deixou bem claro o quanto é importante agirmos
corretamente, num incansável esforço para produzirmos bom karma,
amenizando o efeito do que já praticamos em vidas anteriores e assegurando
que as existências que teremos que viver serão cada vez mais tranquilas e
bem sucedidas. Esta é a etapa da AÇÃO CORRETA e sua importância é
inegável.

Uma das etapas mais mal interpretadas do Caminho que o Buddha nos
deixou como herança, se refere ao MEIO DE VIDA CORRETO, ou 
SAMMA
AJIVA
(“áadjíva”). Isso porque a grande maioria das pessoas dá à forma

como ganham a vida uma interpretação errada! Pensam assim: “Se estou
prosperando, se estou ficando cada vez mais rico, é porque estou no
caminho certo, do contrário, Deus já teria me castigado!”

Um buddhista de verdade, alguém que entenda corretamente a mensagem do
Buddha, não pode cair num erro tão banal, não pode ver as coisas numa
visão tão simplista como essa!! Ora, nós sabemos que não existe apenas
uma única existência, mas uma sucessão delas, uma após a outra, onde
somos transportados pela Lei do Karma para os mais diversos
renascimentos! Portanto, se praticarmos ao longo desta existência uma
atividade financeira errada, durante muitos anos, isso significa um período de
prática diária de MAU KARMA! Significa levantar todos os dias, se preparar
para ir a um local e ganhar dinheiro produzindo mau karma! Mesmo que,
aparentemente, a prosperidade financeira nos faça pensar que estamos
agindo corretamente, nesta e em existências futuras, seremos cobrados por
todo esse mau karma praticado agora!
Há meios de vida obviamente incorretos, tais como traficante de drogas,
assaltante, prostitutas e prostitutos e outros “profissionais do sexo”,
aliciadores de moças e rapazes para fins sexuais, agiotas, desmanche de
veículos etc. etc. Claro que tais atividades são inquestionavelmente
incorretas!

Há, porém, atividades que as pessoas consideram normais e não vêem
nada de errado nelas! São justamente as perigosas, que devemos observar
com atenção, à luz do Ensinamento do Buddha! Vejamos, por exemplo, um
traficante de drogas... Todos concordam que é um CRIMINOSO... Mas, se
alguém vende uísque ou qualquer outra bebida alcoólica, ninguém vê nada
de errado nisso! São certas ironias da sociedade, achando que bebidas não
são drogas, são “socialmente aceitas”. Na ótica buddhista, alguém que
facilite o consumo de álcool está cometendo tanto mau karma quanto um
traficante de drogas e isto não está aberto a discussões, é um fato, achem
ou não radicalismo nisso! Até mesmo um barman, que prepara drinks nas
casas noturnas, também está produzindo mau karma, assim como o

segurança das casas noturnas, o proprietário e assim por diante! Essas
pessoas são facilitadores da vida sem atenção plena, da vida do consumo
de intoxicantes, da luxúria, dos acidentes de carro, dos assaltos e brigas
que ocorrem frequentemente na madrugada e vemos todos os dias nos
noticiários, para confirmar o que estou dizendo.
Um buddhista de verdade tem que ter consciência de que seu meio de vida
seja o mais honesto possível, sem causar mal a outros seres! Até mesmo um
honrado e conceituado advogado tem que ter sabedoria para saber que caso
deve pegar para defender! Pegar um criminoso confesso, um assassino, um
matador em série, apenas porque ele está pagando bem e, usar de todos os
meios para ludibriar a Justiça em defesa de seu cliente, não é correto, é mau
uso da profissão, meio de vida incorreto!

Como eu disse, SAMMA AJIVA é uma etapa do Caminho Óctuplo que
exige muita reflexão, porque o ambiente de trabalho numa sociedade cada
vez mais competitiva, de capitalismo voraz, leva as pessoas a fazerem
todo tipo de coisas visando apenas o lucro pessoal, muitas vezes abrindo
mão da ética, da honra e do respeito à dignidade de outros seres.

SAMMA AJIVA é um ponto importante na vida de um buddhista consciente e
deve ser levado em consideração toda vez que alguém pensa em começar
nova atividade e como está levando o dia a dia no trabalho.

Pelo que vimos até aqui, você já deve ter notado que não é muito fácil
praticar o Caminho que o Buddha percorreu e nos deixou como
Ensinamento... As pessoas acham fascinante o Buddhismo! Lêem frases
feitas e citações buddhistas no Facebook, ouvem falar do Dalai Lama, vêem
fotos de templos lindíssimos na Ásia e acham tudo isso maravilhoso!

Muita gente me diz: “Sabe, Reverendo, eu SIMPATIZO muito com o
buddhismo! Até já li um livro do... Como era mesmo o nome??? Não me
lembro... Mas, gostei muito!” Eu seguro a vontade de rir, sorrio e fico quieto!

Há outras pessoas que já são o contrário: Essas sabem tudo! Não precisam
praticar mais nada! São praticamente ILUMINADAS, geralmente pelo “Gúru
GOOGLE”, mestre de todos os mestres! No máximo, já fizeram um workshop
de um dia, em algum espaço esotérico... Pagaram 400 reais, ouviram alguma
palestra e já saem diplomadas em buddhismo, a ponto de ensinarem a nós
monges! Estão tão lotadas de ideias, que não cabe mais nada na mente
delas, mas, também não precisam, porque já se bastam!

Dificilmente, porém, vemos pessoas realmente comprometidas CONSIGO
MESMAS, dispostas a, com humildade e perseverança, seguirem todos os
passos: início, meio e fim da prática buddhista! Geralmente, ficam só na
varinha de incenso, no CDzinho de mantra, na almofadinha importada que
compraram, jurando que iam meditar nela todos os dias... Isso acontece
porque é o lado fascinante, o lado modista, o lado fácil da prática!

Nada contra quem vende ou compra almofadas de meditação, mas, isso
está longe de ser o ESFORÇO CORRETO, a etapa 
SAMMA VAYAMA
(“uáyáma”) do Caminho Óctuplo! Praticar é uma atividade constante,

segundo após segundo e exige muito esforço, não apenas SIMPATIA pelo
Buddhismo ou condições financeiras para bancar uma palestra de fim de
semana! O esforço correto é algo que parte de dentro para fora, a partir de
um profundo conhecimento e aceitação do que o Buddha falou! Se não for
assim, não vai funcionar, é perda de tempo! Fique com sua vidinha tão
convencional, porque, sem o entendimento correto e MUITO ESFORÇO, é
para ela que você vai retornar, então, melhor nem sair!

Não é porque alguém lhe disse na tal palestra, que você deve parar de falar
palavrão, ou abrir mão do “choppinho sagrado do fim de semana”. Você deve
ABANDONAR de vez essas coisas, baseado na aceitação de que isso não é
mais para você e, pode estar certo, isso exige ESFORÇO CORRETO! Não
vão faltar nunca na sua vida as pessoas para lhe puxarem para baixo, para o
vulgar, para o distorcido, incorreto, impuro! Sempre vai ter um montão de
gente achando que praticar o CULTIVO MENTAL é caretice, é carolice, é
perda de tempo, afinal: “A vida é curta e você tem todo direito de ser FELIZ,
aproveitando cada momento, enfiando o pé na jaca, não é?”

ESFORÇO CORRETO é ir além da fase “bonitinha” do Buddhismo, que é o
que fascina a todos, com o colorido dos templos, a beleza das imagens, o
perfume do incenso e as luzes das lamparinas... Até aí, qualquer um chega,
mas, realmente ter o compromisso de se manter em constante estado de
purificação, é outra coisa! Se afastar de pessoas que, até então, eram seus
melhores amigos, os companheiros de copo e de balada... Deixar de usar
linguagem suja, deixar de “jogar conversa fora” para se ocupar de algo
sublime, se dedicar a estudar, ler as Escrituras, praticar a generosidade
através de doações de alimentos e também financeira a um templo, ser
diligente e compromissado, tudo isso e muito mais é SAMMA VAYAMA!
Então, é o momento de perguntar a si mesmo: É isso que eu quero, ou vou
continuar só no
SIMPATIZANTE mesmo e já está bom? É uma decisão


pessoal e intransferível, porque ninguém está lhe forçando a coisa alguma e,
um monge, se for de verdade e não de novela, não vai ficar magoado nem
decepcionado se você não quiser seguir o Caminho do Buddha! Cada um
sabe de si! Só acho que é melhor não ser coisa alguma do que ser um mau
buddhista, trazendo má fama e contradição à mensagem do Buddha e
tornando ainda mais difícil a missão de nós monges em divulgar o verdadeiro
buddhismo! Pense nisso... Ok?

SAMMÁ SATÍ
é a penúltima das Oito Etapas do Nobre Caminho Óctuplo, a
“receita de bolo” que o Buddha nos deixou para alcançarmos a Iluminação! É
uma etapa muito importante e que muito pouca gente põe em prática...
SAMMÁ SATÍ significa ATENÇÃO PLENA CORRETA. O que é isso,
exatamente? Eu explico!
Muita gente acha que a prática de uma religião ou crença é algo para ser
feito de vez em quando... Tem gente que vai à Igreja uma vez por ano e acha
que isso basta... Há pessoas que vão todo domingo e, no resto da semana
se dedicam a todo tipo de afazeres, nem sempre tão de acordo com a
religião que dizem seguir! Há também, uma imensa maioria de pessoas que
não pratica nada, não quer saber de nada e está totalmente afogada nos
prazeres do mundo e, nem mesmo nisso prestam ATENÇÃO. Apenas
seguem numa correnteza de prazeres e atividades: trabalho, estudo,
compras, afazeres domésticos, balada, prazeres, problemas, sexo, consumo,

álcool e talvez até outras drogas... Essas pessoas não param nem mesmo
para questionar o que estão fazendo! Pensam: “A vida é assim! Estou aqui
para ser feliz, porque a vida é curta e tenho direito de ter as coisas que
quero, porque trabalho para isso!”

Trabalhar, comer, dormir, fazer sexo, buscar prazeres... Ter atendidas as
necessidades básicas, sem nem ao menos pensar no que está fazendo. Isso
é a forma mais banal de vida, porque não há nada de sublime, nada de nobre
ou superior em agir assim. Quando as pessoas se apercebem, já estão
idosas e não produziram nada que garanta a elas um futuro melhor a nível de
existência seguinte. Não houve CULTIVO MENTAL, não houve
PURIFICAÇÃO ALGUMA.

Se pararmos para pensar direitinho sobre o que chamamos de “ vida” ou, na
ótica buddhista, um ciclo existencial como seres humanos, veremos que
nosso tempo é curtíssimo, no aspecto da PURIFICAÇÃO. Note bem: Os
primeiros anos de nossa existência, desde que fomos concebidos no útero
materno até começarmos a ter consciência do que somos, é um total
desperdício, em termos de PURIFICAÇÃO MENTAL! Não sabemos andar,
não sabemos falar direito, não temos consciência de coisa alguma! Crianças,
em geral, são seres bem egoistinhas, que dificilmente compartilham algo... Se
consideram o centro das atenções, choram, exigem coisas e, se não forem
acompanhadas e educadas, se tornarão terroristinhas em potencial...

A adolescência dificilmente é aproveitada para algum cultivo mental... É a
fase da rebeldia, da contestação, de desafiar a autoridade dos pais e achar
que somos donos da verdade. São poucos os jovens engajados em
atividades religiosas e se dedicando a algo mais profundo e elevado. Além
disso, a competitividade da vida moderna, cada vez mais agitada, a pressão
dos próprios pais e da sociedade, fazem com que os jovens se ocupem com
o estudo, com o preparo para a Universidade, a carreira profissional e, o
pouco tempo livre que têm, preferem passar em diversão mundana e na
busca dos prazeres do “coração” e todas as encrencas que eles trazem... O
turbilhão de hormônios em ebulição, faz com que procurem por sexo muito
mais do que PURIFICAÇÃO MENTAL...

A idade adulta deveria trazer amadurecimento para as pessoas se
dedicarem, já com muito atraso, a algo sublime, mais calmo, mais duradouro
que as atividades da vida. Mas, já casados, com contas a pagar, com um
padrão social a manter, relações para discutir após um dia cansativo no
trabalho, filhos para cuidar e todo o envolvimento com as responsabilidades
de ter uma família, geralmente não permitem que um casal se dedique a algo
que lhes traga Paz e cultivo mental. Mesmo os casais que se dedicam a
frequentar uma Igreja, esperam que Deus atenda às suas preces e vão
levando a vida, contando que “ele” proverá as coisas que necessitam,
quando achar que é o momento certo!

Quando chega a tal “terceira idade”, palavra mais bonita que “velhice”, as
pessoas deveriam estar bem estabelecidas na vida e, finalmente, se
dedicarem a uma vida calma, que lhes permitisse o CULTIVO MENTAL...
Mas, o que vemos não é bem isso! Apesar da longevidade maior que a
modernidade nos traz, vemos muitos aposentados tentando voltar ao
mercado de trabalho. Outros tantos se preocupam em dividir suas
aposentadorias com os filhos e netos, para ajudar no sustento deles. Os que
têm uma boa situação financeira, querem mesmo é curtir os prazeres da
vida, numa boa casa na praia ou viajando em cruzeiros e outras atividades
que a sociedade oferece especialmente para essa fatia lucrativa da
sociedade. Com isso, passaram
se os anos e, que tempo realmente foi
PENSADO E RESERVADO para investir na PURIFICAÇÃO MENTAL e
garantia de, pelo menos, assegurar um próximo renascimento humano e com
melhores condições kármicas?

Como eu disse, se considerarmos as “extremidades” da vida – infância e
terceira idade – são duas fases raramente aproveitáveis para uma prática
superior. E, o que vemos entre uma e outra, é a fase da correria, dos
prazeres, da preocupação com estudo, carreira e todo tipo de atividades
que afastam as pessoas do sublime.

Muita gente até quer, “quando chegar o momento certo”, se dedicar a algum
cultivo mental ou prática religiosa! Há os que pensam em, “se sobrar um
tempinho”, meditar. Pensam que com a meditação, conseguirão melhores
resultados no trabalho e assim terão uma ascensão profissional, mais

concentração etc. Mas, “tudo a seu tempo”, não é algo prioritário! Quando
vêem, o tempo já passou e o tal “momento certo” não chegou... Paciência!
Certa vez, um dos “buchas de plantão” perguntou ao Buddha: “Venerável
Gautam... Afinal o que é que o Venerável e seus seguidores fazem, que é tão
diferente assim do que as demais pessoas praticam?” O Buddha sorriu e
respondeu: “Nós, andamos, sentamos, comemos...” – “Ora! Mas isso, todo
mundo faz!” disse o questionador. E o Buddha: “
Sim, mas eu e meus
seguidores, quando andamos, temos ATENÇÃO PLENA no andar, quando
nos sentamos, temos ATENÇÃO PLENA no ato de sentar e quando
comemos, temos ATENÇÃO PLENA de que estamos comendo. E isso, muito
pouca gente faz!”

Este é o ponto! Na ótica buddhista, a prática não é só ir ao templo quando
sobra um tempinho, nem acender incenso de vez em quando ou, se sobrar
um dinheirinho, talvez doar uma parte dele a um monge... Para um
buddhista de verdade, o segredo da prática, o FUNDAMENTO de uma boa
prática buddhista se chama 
SAMMÁ SATÍ
, a ATENÇÃO PLENA!

Através da ATENÇÃO PLENA, que deve ser cultivada, passo a passo, até se
tornar constante, somos capazes de observar tudo o que estamos fazendo,
mesmo nas atividades mais simples e cotidianas, vendo tudo o que se passa
em nossa mente! É a única maneira de controlarmos nosso karma, evitando
que nossas más ações se acumulem. A ATENÇÃO PLENA é o nosso
termômetro, o nosso regulador de PURIFICAÇÃO MENTAL. Quando o
Buddha disse que ele e seus seguidores sabiam quando estavam andando,
sentando e comendo, foi a isso que ele se referiu: estarem constantemente
ALERTAS, cientes do que estavam fazendo e COMO estavam fazendo, a
cada instante, a cada AÇÃO praticada!

Um buddhista de verdade, deve estar sempre buscando o estado de alerta, a
consciência plena para tudo o que faz! Claro que isso não é fácil, nem eu
estou aqui afirmando que estou sempre praticando isso!! É normal que
tenhamos momentos de maior ou menor atenção! Na verdade, é mesmo
compreensível passar por momentos de TOTAL DESATENÇÃO! O
importante é que procuremos, cada vez mais, estarmos atentos ao
MOMENTO PRESENTE, não deixando que a mente nos escape, se

perdendo em memórias de um passado distorcido, nem divague nas
especulações de um futuro que talvez nem chegue!
Só o que temos, numa realidade simples e absoluta, é o MOMENTO
PRESENTE, segundo após segundo... A isso chamamos de EXISTÊNCIA,
todo o resto, é apenas o RESTO! Um passado que se perde na distância e
um futuro totalmente incerto. Portanto, o modo seguro e garantido, ensinado
pelo próprio Buddha, é a ATENÇÃO PLENA como asseguradora de que não
estamo s praticando mau karma e de que estamos seguindo uma vida correta,
controlando nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações,
administrando de forma correta e proveitosa nosso tempo, enquanto o
tivermos!
SAMMÁ SATÍ é uma etapa, como já disse, importantíssima, porque ela é a
garantia de vivermos de forma útil, plena e correta, para termos uma vida
melhor na presente existência e nas que ainda virão!

Chamamos, tecnicamente, de SAMÁDHI (“samáad´hi”) o estado de absorção
meditativa, ou, como alguns dizem, o “êxtase da meditação”, termo que eu
acho perigoso, porque pode ser mal interpretado... Quando meditamos e à
medida que nos aprofundamos no estado meditativo, alcançamos o
SAMÁDHI, em diversos níveis, portanto, o estado meditativo seja a que nível
for, é chamado de SAMÁDHI.

A oitava e última etapa da Quarta Nobre Verdade é chamada de 
SAMMÁ

SAMÁDHI,
ou concentração correta. Se é preciso ressaltar que é “correta”,
então, pode haver SAMÁDHI incorreta? Pode! Na verdade, as pessoas têm
facilidade de se concentrar, de focar a atenção em todo tipo de coisas
mundanas e, a grande maioria afirma: “Não consigo meditar! Tenho uma
dificuldade ENORME em me concentrar, porque minha mente não pára!” A
verdade é que a mente atinge com facilidade todo tipo de “samádhis
incorretos” e a meditação só não funciona porque não é uma PRIORIDADE
na vida das pessoas. Elas não dão ao fato de MEDITAR a importância que
deveriam, preferindo se concentrar nos prazeres mundanos.

Como já vimos, o Buddha anunciou as Quatro Nobres Verdades para seus
amigos íntimos, de modo que ele sabia que eles entenderiam... Ele
estruturou, com incrível simplicidade e perfeição didática, as ETAPAS e
colocou SAMMÁ SAMÁDHI como “última etapa”, mas, se observarmos o
principal símbolo do Buddhismo, chamado de “DHAMMACAKKA”
(“d´hammatchakka” em língua Pali) ou DHARMACAKRA (“d´harmatchakra”,
em Sânscrito), como mostrei neste folheto, veremos que esse símbolo, que
mais parece um timão de barco, é formado por oito eixos, que são justamente
as oito etapas da Quarta Nobre Verdade!

A roda externa, unindo cada eixo, representa o SAMSARA (“sãssârâ”) o
mundo onde renascemos sucessivas vezes, há zilhões de anos... O centro da
roda, onde todos os oito eixos se encontram, é a representação do NIBBÁÑA
(em Páli) ou NIRVÁÑA (em Sânscrito), o ESTADO MENTAL DA
ILUMINAÇÃO, objetivo final da prática buddhista. Como vemos, todos os
OITO EIXOS se unem no Nibbana e todos juntos, inseparáveis e
não
descartáveis ou “puláveis” nos conduzem à Iluminação.

O fato do Buddha ter colocado 
SAMMÁ SAMÁDHI
na “última posição”, não
quer dizer que a MEDITAÇÃO FORMAL, a prática de se sentar para

meditar, seja menos importante que as outras sete etapas, pelo contrário!!
A CONCENTRAÇÃO CORRETA é de importância fundamental na prática
do Caminho ensinado pelo Buddha! Meditar é parte integrante e inalienável
do Buddhismo e eu poderia escrever mil coisas sobre meditação e não
esgotaria o assunto, mas, não é esta a intenção deste folheto...

Quando meditamos, quando praticamos a CONCENTRAÇÃO CORRETA,
estamos reforçando todas as outras etapas, para começarmos de novo e
renovarmos a energia de novo, para continuarmos tudo de novo e é por isso
que chamamos de DHARMA = Ensinamento + CAKRA = Roda.

O que parece ser o final, na verdade é o ponto onde a prática encontra seu
ponto de fortaleza, para reiniciar, com a VISÃO CORRETA das Nobres
Verdades – DUKKHA, SAMÚDAYA, NIRÔDHA e MAGGA. Quando

praticamos a CONCENTRAÇÃO CORRETA, a chamada Meditação Sentada,
estamos revigorando nossas energias, focando nossa concentração no que
há de mais profundo e REAL sobre nós mesmos, removendo da mente todos
os excessos que poluem e obstruem a VISÃO CORRETA da existência de
todas as coisas como elas REALMENTE SÃO e não do jeito que as
imaginamos ou queremos que elas sejam!

Fortalecida e desobstruída pela força da Meditação, da CONCENTRAÇÃO
CORRETA, a mente vê com clareza a existência constante e inegável de
DUKKHA, entende corretamente DUKKHA, pensa corretamente sobre
DUKKHA, fala corretamente as coisas, com base no que já sabe sobre
DUKKHA, portanto, não causando DUKKHA a outros seres nem a si mesma.

A mente que pratica meditação, age corretamente, de modo a evitar
DUKKHA, trabalha somente em atividades que não provocam mais DUKKHA
do que já existe no mundo. Ela, quanto mais pratica a Meditação Correta,
mais se sente segura e confiante para manter o ESFORÇO CORRETO na
prática e, tendo mais confiança, pode cultivar a ATENÇÃO PLENA, a todos os
momentos de sua vida diária, não deixando que o inimigo chamado MAU
KARMA seja praticado, mantendo assim melhores condições de se
auto
purificar.

Como vemos, não há etapa inicial e etapa final nas oito que compõem
MAGGA, a Quarta Nobre Verdade! Todas são interligadas, inseparáveis e
conduzem à Iluminação apoiando e fortalecendo umas às outras.

O Buddhismo, é o entendimento correto do mundo, o modo correto de ver a
EXISTÊNCIA. Vivemos num mundo de visão distorcida da realidade...
Qualquer pessoa que seja famosa ou popular na mídia e morra, é definida
como “iluminada”. Animais são “exemplos de vida correta” de “amor
incondicional” e todo tipo de definições distorcidas sobre o renascimento no
Reino Animal... O mundo continua cheio de ódio, desamores, rancores, falso
conceito de ego.

As pessoas deveriam ir além da SIMPATIA pelo Buddhismo. Deveriam
desfazer a visão distorcida de que ser buddhista é não comer carne, é acender
incenso, é ficar sentado sem fazer nada, observando cachoeira ou ouvindo
barulhinho da água de um riacho... Buddhismo é estar engajado na vida diária,
de forma consciente, presente e atuante! É olhar as coisas com a vontade de
ver o que realmente se esconde por detrás delas.
O buddhismo é para todos os que sentem angústia, frio, dor de cabeça,
euforia, paixões imortais e todas as emoções que afetam e influenciam o
comportamento humano, portanto, não há como dizer: “O buddhismo não é
para mim!” Praticar o buddhismo é percorrer um Caminho diferente de tudo o
que as religiões conhecidas propõem, porque é um esforço solitário, único e
consistente, que deve ser praticado individualmente, passo a passo e se
desapegando de todos os conceitos aos quais fomos induzidos a crer.
Pode ser que este folheto não seja inspirador o suficiente para que você
se torne um buddhista, mas, se ele serviu para desfazer fantasias e
estereótipos sobre o buddhismo, isso já me deixa satisfeito. Se não for nesta
presente existência, em alguma outra, no futuro, todas as pessoas se tornarão
buddhistas e, inevitavelmente, atingirão o Nibbana, o estado mental da
Iluminação. Como monge, já fico feliz de ter retirado uma pedrinha do imenso
muro que obstrui a visão das pessoas sobre a realidade do Samsara.

Se gostou deste folheto, repasse o para um amigo. Se não gostou,
presenteie um inimigo! Grato por sua atenção e que os fatos da vida sempre
lhe tragam a maior clareza de visão que você puder ter!
Monge Sunanthô Bhikshú

Este folheto não está protegido por direitos autorais. Pode ser copiado,
impresso e divulgado por qualquer pessoa, desde que seja para beneficiar as
pessoas. Porém, o Buddha nos deixou seu Ensinamento precioso
gratuitamente, sem cobrar nada por isso. Portanto, este material NÃO PODE,
sob hipótese alguma, ser VENDIDO,

Se você quer saber mais sobre Buddhismo, pode me contatar no Facebook:
Reverendo Sunanthô Bhikshú.
Ou me mande um e-mail: buddhisminbrazil@hotmail.com

Sabbê sattá bhavántu sukhitattá!
“Possam todos os seres estarem fisicamente protegidos e felizes”

