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Esta obra me foi entregue como presente por um grande amigo e colega de manto 

buddhista, o Venerável Bhikshú Bodhijnana, monge do Nepal, Representante desse 

país na Conferência Buddhista Mundial – World Buddhist Summit, onde represento o 

Brasil. 

Durante a Conferência de 2017, realizada no mês de novembro em Colombo, Sri Lanka, 

o Venerável me entregou o livreto que, no mês seguinte, decidi traduzir para o 

Português, apresentando a oportunidade dos falantes de nosso idioma se beneficiarem 

com a técnica milenar da Meditação Vipassaná, apresentada de modo claro e confiável, 

visto que o autor é um grande mestre em seu país. 

Sugiro que os leitores desta obra a indiquem e repassem a quantas pessoas puderem, 

para que a Meditação Vipassaná nunca tenha seu poder limitado ou obstruído, mas siga 

adiante, fluindo, se expandindo e auxiliando mais e mais gente a compreender a 

realidade do mundo, à luz da Sabedoria, dissipando as trevas da ignorância. 

Fiquem todos em Paz e protegidos 

 

Monge Sunanthô (Gokai Sensei) 

Horyu Ji – Templo Dragão do Dharma 

São Francisco de Paula – RS – Brasil 

Dezembro de 2017 

 

 

Exercícios Práticos de Meditação Vipassaná 
 

Esta obra é uma palestra dada pelo Venerável Mahasi Sayadaw Agga Mahá Pandita U 

Sobhana a seus discípulos sobre a indução deles à Meditação Vipassaná, no Centro de 

Meditação Sasana Yeiktha, em Rangon, Myanmar. Ela foi traduzida do Burmês por U 

Nyi Nyi. 

 

Sadhuvada 

 
Viveremos uma vida sem descanso e problemática se não praticarmos a meditação 

Vipassaná ou se não estivermos conscientes das técnicas de meditação, a fim de 

purificarmos e pacificarmos nossa mente; isto vale para todos os níveis, quaisquer que 

sejam, dos mais baixos aos mais altos nas habilidades que tenhamos em nossas vidas. 

Entretanto, se estivermos conscientes da prática da meditação, também estaremos da 

capacidade de permanecermos atentos, nossa mente não permanecerá inquieta, mas 

sim calma e pacífica. Por isto, é necessário primeiramente estar ouvindo e aprendendo 

e praticando os métodos de meditação Vipassaná em todos os momentos disponíveis e 

viver próximo aos Gúrus da meditação, portanto, caminhando sobre a inspiração e 

experiência que eles nos trazem. Podemos purificar nossa mente se praticarmos 



meditação por 10 a 30 dias em tranquilos centros de meditação, regularmente em casa, 

ouvindo as instruções sobre meditação e mantendo a atenção plena no que fazemos 

momento a momento. 

Meditadores podem adquirir grandes benefícios do arquivo sonoro, visual e material 

em textos sobre meditação Vipassaná que estão disponíveis em muitas línguas, tais 

como Nepalbhasha, Nepalês, Burmês, Tailandês, Alemão, Cingalês, Hindi etc. Este 

livreto é publicado com a assistência de uma devota alemã, praticante de meditação, 

Srta. Beate Preissler, com o puro desejo de beneficiar os praticantes de língua inglesa, 

no contextoque as instruções sobre meditação, embora disponíveis em abundância, 

carecem de qualidade, no que se refere à língua inglesa. 

Gostaria de estender minha sincera gratidão e devoção ao Venerável Bhante Mahashi 

Sayadô por sua mais fácil instrução e mais valiosa inspiração sobre os métodos de 

meditação do Buddha. Eu também altamente elogio o Centro de Meditação Mahashi 

Sasana Yeita e o Centro de Meditação Panditaram assim como as contribuições de 

vários professores de meditação. 

Acredito que este livreto com instruções sobre Meditação Vipassaná será de grande 

ajuda para experimentar futuros encorajamentos e enriquecimento das práticas de 

meditação, pelos praticantes em geral e, mais especificamente os da comunidade 

falante do Inglês. 

 

Venerável Bhikshu Bodhijnana 

Vishwa Shanti Vihar 

Meenbhawan, Kathmandu, Nepal 

10 de Maio de 2017 (Dia de Vessak em Lumbini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

DE MEDITAÇÃO VIPASSANÁ 

 
A prática de Vipassaná ou Meditação da Percepção das Coisas como Elas São é o 

esforço feito pelo meditador para entender corretamente a natureza dos fenômenos 

psíquicos e físicos que ocorrem em seu próprio corpo. Fenômenos físicos são as coisas 

ou objetos, claramente percebíveis em torno de si. O corpo inteiro da pessoa, que ela 

pode perceber, forma um grupo de qualidades materiais (rúpa). Fenômenos físicos e 

mentais são atos da consciência, da atenção (náma). Esses náma-rúpas são claramente 

percebidos como acontecendo, sempre que são vistos, ouvidos, cheirados, degustados, 

tocados ou pensados. Temos que estar alertas quanto a eles através de observa-los e 

rotula-los, assim: “Vendo, vendo, vendo”, “ouvindo, ouvindo”, “cheirando, cheirando”, 

“degustando, degustando, degustando”, “tocando, tocando” ou “pensando, pensando.” 

Toda vez que alguém vê, ouve, cheira, degusta, toca ou pensa, deve ser feita uma nota 

desses fatos. Mas, no começo da prática, a pessoa não consegue tomar nota desses 

acontecimentos. Deve-se, portanto, começar por rotular os acontecimentos que são 

mais marcantes e facilmente perceptíveis. 

A cada ato de respirar, o abdômen sobe e desce, cada movimento é sempre evidente. 

Esta é a qualidade material conhecida como Váyodhátu (o elemento do movimento). 

Deve-se começar por notar tal movimento, o que pode ser feito através da mente 

intencionalmente observando o abdômen. Vai-se notar que ele sobe ao inspirarmos e 

sua descida ao expirarmos. A subida deve ser rotulada como “subindo” e a descida, 

rotulada como “descendo”. Se o movimento não for evidente para ser rotulado 

mentalmente, tente tocar o abdômen com a palma da mão. Não altere o modo de 

respirar. Tampouco diminua a velocidade da respiração, nem tente acelera-la. Não 

respire vigorosamente demais, tampouco. Você vai se cansar se mudar seu modo de 

respirar. Respire continuamente, do modo normal e rotule as subidas e descidas de seu 

abdômen, do modo como ocorrem. Rotule mentalmente, não oralmente. 

Na meditação Vipassaná, o que você rotula ou diz não importa. O que realmente 

interessa é saber o que você percebe. Enquanto estiver rotulando as subidas do 

abdômen, faça isso do início até o fim do movimento, como se estivesse usando os 

olhos, vendo o movimento. Note o movimento de subida de um modo tal que sua 

atenção plena aconteça ao mesmo tempo que o próprio movimento. O movimento e a 

atenção plena da mente nele devem coincidir, como se fosse uma pedra lançada até 

atingir o alvo. O mesmo deve acontecer com o movimento de descida. 

Sua mente pode vagar por outros lugares enquanto você nota o movimento do abdômen. 

Isso também deve ser rotulado, dizendo mentalmente: “divagando, divagando”. 

Quando isto tiver sido rotulado uma ou duas vezes, a mente deve parar de divagar, 

neste caso, volte a notar a subida e descida de seu abdômen. Se a mente alcançar algum 

lugar, rotule como “alcançando, alcançando”. Então, volte  para a observação da subida 

e descida do abdômen. Se você se imaginar encontrando alguém, rotule: “encontrando, 

encontrando”. Então, volte para a subida e descida do abdômen. Se imaginar que está 



encontrando e conversando com alguém, rotule: “Encontrando e conversando, 

encontrando e conversando.” 

Resumindo, qualquer que seja o pensamento ou reflexão que ocorra, deve ser rotulado. 

Se você imaginar, rotule “imaginando”. Se pensar, rotule “pensando”. Se planejar, 

rotule “planejando”. Se perceber, rotule “percebendo”, Se refletir, rotule “refletindo”. 

Se sentir que está feliz, rotule “feliz”. Se sentir que está entediado, rotule “entediado”. 

Se sentir que está contente, rotule “contente”. Se sentir que está magoado, rotule 

“magoado” Rotular todos esses atos de consciência, é chamado de Cittánupassaná 

(“tchit´tá-nupassaná”). 

Porque nós falhamos ao observar estes atos de consciência, tendemos a identifica-los 

como sendo uma pessoa ou indivíduo. Tendemos a pensar que isso é um “Eu” quem 

está imaginando, pensando, planejando, conhecendo ou percebendo. Pensamos que é 

uma pessoa que, a partir da infância em diante, está vivendo e pensando. Na verdade, 

tal pessoa não existe. Em vez dela, há apenas esses contínuos e sucessivos atos de 

consciência. É por isso que temos que rotula-los, cada um deles, cada ato de 

consciência que surge. Quando os rotulamos assim, eles tendem a desaparecer. Então 

retornamos ao nada, ao subir e descer do abdômen. 

Quando você já está sentado meditando há muito tempo, as sensações de rigidez e calor 

surgirão no seu corpo. Elas também devem ser rotuladas cuidadosamente. Da mesma 

forma, rotule as sensações de dor e cansaço. Todas estas sensações são Dukkhavêdaná 

(sentimento de insatisfação) e rotular cada uma delas é Vêdanánupassaná. Falha ou 

omissão em rotular uma sensação faz com que você pense, “Eu estou sentindo rigidez, 

eu estou sentindo calor, eu estou com dor, eu estava bem ainda agora. De repente estou 

me sentindo desconfortável, com essas sensações desagradáveis.” A identificação 

dessas sensações com o ego é um engano. Não há realmente um “eu” envolvido, apenas 

a sucessão de uma nova sensação desagradável após a outra. 

É exatamente como a contínua sucessão de novos impulsos elétricos que acendem a 

luz das lâmpadas. Cada vez que um contato desagradável é encontrado no corpo, 

sensações desagradáveis surgem, uma após a outra. Estas sensações devem ser 

cuidadosamente e intencionalmente rotuladas, quer sejam de rigidez, de calor ou dor. 

No começo, da prática meditacional estas sensações podem tender a aumentar e 

conduzir ao desejo de mudar de postura. Tal desejo deve ser rotulado e, em seguida, o 

praticante deve voltar a rotular as sensações: rigidez, calor etc. 

“A paciência conduz ao Nirvaña”, diz o ditado. Este ditado é muito relevante no esforço 

da meditação. Temos que ser pacientes na meditação. Se levantarmos ou mudarmos de 

postura porque não podemos ser pacientes com a rigidez ou calor que surgirem, o 

sámádhi (concentração correta) não vai se desenvolver. 

Se sámádhi não for desenvolvido, a percepção da realidade não surtirá resultado e não 

haverá obtenção de magga (o Caminho que conduz ao Nirvaña), phala (p´hála) o fruto 

do Caminho e o próprio Nirvaña. É por isso que a paciência é necessária na meditação. 

Ela é necessária principalmente para as sensações desagradáveis no corpo, como 

rigidez, sensações de calor e dor e outras que são difíceis de aguentar. Você não deve 

desistir imediatamente da meditação, logo que apareçam estas sensações e mudar de 

postura. Deve continuar, pacientemente, apenas rotulando “rigidez, rigidez” ou “calor, 

calor”. Sensações moderadas desse tipo vão desaparecer se você começar a rotular sua 



intenção ou desejo de fazer a mudança e continuar rotulando cada movimento mais de 

perto, como levantar da postura sentada, erguer o braço, mover e esticar ele. Você deve 

fazer a mudança ao mesmo tempo que rotula os movimentos envolvidos. Quando seu 

corpo se mover para frente, rotule isso. Quando se levantar, o corpo se torna leve e se 

ergue. Concentrando sua mente nisso, deve gentilmente rotular como “levantando, 

levantando.” Quando erguer a coluna e levantar, rotule como “erguendo, erguendo” e 

“levantando, levantando”. Quando olhar para aqui e ali, rotule como “olhando, 

olhando”. Ao andar, note seus passos, como são dados com o pé direito e o esquerdo. 

Você tem que estar alerta para todos os movimentos que se sucedem, todos os 

movimentos envolvidos, desde o pé subindo, até ele descendo novamente. Rotule cada 

passo dado, seja com o pé direito ou com o esquerdo. Esta é a maneira de observar 

como andamos depressa. 

Será suficiente se você observar, portanto, quando estiver andando depressa e 

caminhando por alguma distância. Quando andar devagar ou praticando cankamana 

(“tchankámana”- andando para um lado e para o outro), três movimentos devem ser 

rotulados a cada passo: quando o pé sobe, quando ele é levado para frente e quando ele 

desce. Comece por rotular a subida e o movimento de descida. Tem-se que estar alerta 

para o movimento de subida do pé. Da mesma forma, quando o pé desce, deve-se estar 

alerta da descida “pesada” do pé. Você tem que caminhar rotulando como “subindo, 

descendo, subindo, descendo” a cada passo. Esta rotulação se tornará mais fácil em 

cerca de dois dias. Então, passe a rotular os três movimentos como descrevi antes, 

passando a rotular: “subindo, para frente, descendo”, “subindo, para frente, descendo”. 

De início, será suficiente começar com apenas duas rotulações: “direito, esquerdo, 

direito, esquerdo” quando estiver andando depressa e “subindo, descendo, subindo, 

descendo” quando estiver andando devagar. Se, enquanto estiver andando, resolver se 

sentar, você deve rotular a vontade de se sentar: “querendo me sentar”. Quando 

realmente for sentar, rotule com toda atenção o peso do corpo se sentando. 

Quando estiver sentado, rotule os movimentos envolvidos, enquanto ajeitando as 

pernas, os braços. Quando não houver mais esses movimentos, mas apenas a sensação 

de estática (em repouso) do corpo, passe a rotular a subida e descida do abdômen. 

Enquanto estiver rotulando, se surgir qualquer rigidez ou sensação de calor, em 

qualquer parte do corpo, continue a rotular. Então, volte ao “subindo, descendo” na 

observação do abdômen. Enquanto estiver rotulando, se surgir uma vontade de se deitar, 

rotule a vontade e passe a rotular os movimentos das pernas e braços enquanto se deita. 

O movimento de subida dos braços, o movimento dos cotovelos no chão, o corpo se 

ajeitando, as pernas se esticando, o corpo todo se preparando para se deitar, todos esses 

movimentos devem ser atentamente rotulados. 

Portanto, rotular todos os movimentos como você se deita é importante. Ao longo de 

cada movimento, você deve adquirir um conhecimento diferente, isto é “magga-ñána” 

e “phála-ñana” o conhecimento do caminho e o conhecimento do fruto do caminho. 

Quando “samádhi” (concentração) e ñána (percepção) estão fortes, um conhecimento 

distinto pode surgir a qualquer momento. Ele pode surgir de um simples curvar do 

braço ou de uma simples esticada dele. Foi assim que aconteceu quando o Venerável 

Ánanda se tornou um Arahat (Iluminado). 



O Ven. Ánanda estava tentando, exaustivamente, atingir a Iluminação, durante a noite, 

na véspera do Primeiro Concílio Buddhista. Estava praticando Vipassaná a noite toda, 

no método conhecido como “káyagatássati”,  (“káya”- corpo), rotulando seus passos: 

direita, esquerda, sobe, para frente, desce; rotulando cada acontecimento, o desejo 

mental de andar, o movimento físico envolvido no processo de caminhar. Embora ele 

tenha praticado assim até quase o amanhecer, não conseguiu se iluminar. Ao perceber 

que tinha praticado a meditação andando com excesso de “samádhi” e de “víriya” 

(esforço), decidiu que devia praticar a meditação na postura deitada por um momento 

e entrou em seus aposentos. Se sentou em uma almofada e, então, se recostou. 

Enquanto fazia isso, rotulou o movimento: “deitando, deitando” e, no mesmo instante, 

atingiu a Iluminação. 

O Venerável Ánanda era apenas um “sotápanna” (alguém que apenas iniciou o processo 

rumo à iluminação, o primeiro estágio em direção ao estado mental do Nirvana) antes 

de se deitar. Do estado de “sotápanna” ele continuou a meditar e alcançou o estado de 

“Sakadágámi”, que é o estágio de não-retorno no processo que conduz à Iluminação, o 

segundo estágio do caminho para o estado mental do Nirvana e, em seguida, alcançou 

o estado de “Arahat” ou “Arahant”, que é o último estágio do processo, quando alguém 

alcança a Iluminação. Alcançar estes três estágios do processo, demorou apenas um 

instante. Pense neste exemplo do Ven. Ánanda ter atingido a Iluminação. Tal realização 

pode vir a qualquer momento e não precisa demorar muito. 

É por isso que um praticante deve notar com diligência cada coisa, o tempo todo. Não 

deve ser relaxado em suas rotulações, pensando: “essa pequena falha não vai fazer 

diferença”. Todos os movimentos envolvidos no ato de se deitar e ajeitar os braços e 

pernas devem ser cuidadosamente e intermitentemente rotulados. Se não houver 

movimento, mas apenas inércia do corpo, volte a rotular a subida e descida do abdômen. 

Mesmo quando estiver tarde, já na hora de dormir, o praticante não deve ir dormir ainda, 

deixando de rotular. Um praticante sério e vigoroso deve praticar a atenção plena como 

se dormir fosse uma sequência dela. Deve meditar até o momento de pegar no sono. Se 

a meditação estiver boa, ele não vai adormecer. Caso contrário, a sonolência vai tomar 

conta dele e vai dormir. Quando sentir sonolência, deve rotular: “com sono, com sono”. 

Se as pálpebras pesarem, deve rotular “pesadas, pesadas”, se sentir o corpo pesando, 

deve rotular: “peso, peso” Se sentir os olhos ardendo, deve rotular: “ardendo, ardendo”. 

Rotular, portanto, pode fazer com que a sonolência passe e a vista se torne “clara” 

novamente. 

O praticante deve rotular como “clara, clara” e seguir adiante, rotulando a subida e 

descida do abdômen. Entretanto, perseverantemente o praticante pode continuar com a 

meditação. Se a sonolência realmente intervier, ele vai adormecer. Não é difícil 

adormecer; de fato, é muito fácil. Se estiver praticando na postura deitada, vai se tornar 

gradualmente com sono e vai dormir. Por isso, o iniciante na prática não deve meditar 

na posição deitada. Deve meditar na posição sentada e a meditação andando. Mas, 

quando já está tarde e chega a hora de dormir, deve meditar na posição deitada, 

rotulando o subir e descer do abdômen. Assim, naturalmente vai adormecer. 

O tempo em que está dormindo é o momento de descanso do praticante. Mas, para o 

praticante que leva realmente a sério, o tempo de sono deve ser limitado a cerca de 

quatro horas. Esta é a noite permitida pelo Buddha. Quatro horas de sono são 



suficientes. Se o iniciante na prática da meditação achar que quatro horas não são o 

bastante para a saúde, pode estender para cinco ou seis horas. Seis horas de sono são 

claramente suficientes para a saúde. 

Quando o praticante desperta, deve, imediatamente, começar a rotular. O praticante que 

está determinado a encontrar “magga” e “p´hala ñana” deve descansar do estado 

meditativo apenas enquanto estiver dormindo. A todo tempo, durante seus momentos 

de despertar, deve estar rotulando continuamente e sem falhas. É por isso que, assim 

que desperta, deve rotular o processo do despertar da mente como “despertando, 

despertando”. Se ainda não for capaz de se tornar ciente disso, deve começar a rotular 

a subida e descida do abdômen. 

Quando resolver se levantar da cama, deve rotular: “intenção de levantar, intenção de 

levantar”. Deve, então, começar a rotular os diversos movimentos que faz enquanto 

ajeita os braços e pernas. Quando erguer a cabeça e se levantar, deve rotular: 

“levantando, levantando”. Quando se sentar: “sentando, sentando”. Se fizer uma 

mudança de movimentos, ao ajeitar as pernas e braços, tudo isso não é uma grande 

mudança mas sim um jeito silencioso de se sentar, então, deve voltar a rotular a subida 

e descida do abdômen. 

Deve-se rotular, também, ao lavar o rosto e ao tomar banho. Já que os movimentos 

nessas atividades são geralmente rápidos, devemos rotular o máximo que pudermos. 

Há, então as ações de se vestir, arrumar a cama, abrir e fechar portas, todos esses atos 

devem ser rotulados tanto quanto possível. 

Quando o praticante faz a refeição e olha para a mesa, deve rotular.”olhando, vendo, 

olhando, vendo”. Ao estender o braço para pegar a comida, tocar, pegar e ajeitar, pegar 

novamente e levar até a boca, inclinar a cabeça e pôr uma porção da comida na boca, 

baixar o braço e erguer a cabeça novamente, todos estes movimentos devem ser 

cuidadosamente rotulados. 

(Este jeito de rotular está de acordo com o jeito de Myanmar de fazer uma refeição. 

Quem usar garfo e faca ou palitos orientais deve seguir a rotulação do modo 

correspondente a cada costume) 

Ao mastigar a comida, deve-se rotular: “mastigando, mastigando”. Quando for sentir 

o gosto da comida, deve rotular:”conhecendo, conhecendo”. No momento de engolir, 

enquanto a comida desce pela garganta, todos esses movimentos devem ser rotulados. 

É assim que o praticante rotula cada pedaço de comida, um após o outro, enquanto 

toma sua sopa, quando estende o braço, segurando a colher e a mergulhando na sopa, 

tudo isso tem que ser rotulado. Rotular, porém, durante uma refeição é mais difícil, já 

que há muitas coisas a serem rotuladas. O praticante iniciante pode perder diversas 

coisas, as quais devem ser rotuladas, mas ele deve se esforçar para rotular tudo. Ele 

não pode evitar de pular algumas mas, à medida que seu “samádhi” (concentração) se 

torna mais forte, será capaz de rotular perfeitamente todos os acontecimentos. 

Bem, eu mencionei tantas coisas que um praticante deve rotular. Mas, para resumir, há 

apenas algumas que devem ser rotuladas. Quando caminhar depressa, rotule: “pé 

direito”, “pé esquerdo” e “levantando (o pé), abaixando”, para quando andar devagar. 

Quando se sentar em sossego, apenas rotule a subida e descida do abdômen. Rotule o 

mesmo quando estiver na posição deitada. Se não houver nada em particular para ser 

rotulado. Enquanto estiver rotulando assim, se a mente divagar, rotule os atos e 



consciência que surgirem. Então, volte a rotular a subida e descida do abdômen. Rotule 

também as sensações de rigidez, dor e coceira que possam surgir. Então volte para a 

subida e descida do abdômen. Rotule as estensões dos músculos, levantar e abaixar da 

cabeça, balanços e ajeitamentos do corpo. Então, volte para as subidas e descidas do 

abdômen. 

À medida que o praticante continua rotulando assim, será capaz de rotular mais e mais 

os acontecimentos. No início, enquanto sua mente divagar, de lá para cá, o praticante 

vai deixar de rotular muitas coisas.  Mas não deve se sentir frustrado. Todo iniciante 

em meditação encontra a mesma dificuldade, mas quanto mais pratica, se torna 

consciente de cada ato da mente distraída até que ela deixe de ser assim. A mente passa 

a ser centrada nos objetos de sua atenção, o ato de atenção plena passa a ser quase que 

simultãneo com o objeto da atenção assim como a subida e descida do abdômen. (Em 

outras palavras, a subida e descida do abdômen se tornam automaticamente rotuláveis) 

O objeto físico da atenção e o ato mental de rotular ocorrem como se fossem um par. 

Nesta ocorrência, não há uma pessoa ou indivíduo envolvido, apenas este objeto físico 

da atenção e o ato. O praticante vai, em tempo real e pessoalmente perceber tais 

ocorrências. Enquanto estiver rotulando a subida e descida do abdômen, passará a 

distinguir a subida do abdômen como um fenômeno físico e o ato mental de rotular, 

também como um fenômeno físico; o mesmo vai acontecer com a descida do abdômen, 

portanto, o praticante vai distintamente perceber a ocorrência simultânea, aos pares, 

desses fenômenos psico-físicos. 

Assim, com cada ato sendo rotulado, o praticante passará a conhecer por si mesmo, 

claramente que há apenas essa qualidade material, a qual é o objeto de consciência ou 

atenção e a qualidade mental que faz uma rotulação dela. Esse conhecimento 

discriminatório se chama “námarúpaparitchtchêda-ñána”, o início de Vipassaná-ñána. 

É importante obter esse conhecimento corretamente. Ele será bem sucedido à medida 

que o praticante segue adiante, através do conhecimento que distingue entre a causa e 

seu efeito, cujo conhecimento é chamado de “patchtchayapariggaha-ñana”. 

Enquanto segue adiante rotulando, o praticante verá por si mesmo que o que surge, 

passa após um curto instante. As pessoas comuns pensam que tanto os fenômenos 

materiais quanto os mentais permanecem ao longo da vida, ou seja, desde a infância 

até a fase adulta. De fato, isso não é assim. Nâo há nenhum fenômeno que dure para 

sempre. Todos os fenômenos surgem  e passam tão rapidamente que eles não podem 

durar nem mesmo o tempo de uma piscada de olhos. O praticante perceberá isso, à 

medida que continuar rotulando tudo. Se convencerá de que a há impermanência em 

todos os fenômenos. Convencer-se disso, se chama “anitchtchánupassaná-ñána.” 

Este conhecimento será bem sucedido através de “dukkhánupassaná-ñána”, que é a 

percepção de que tudo o que é impermanente é inquietação mental. O praticante terá 

tendência a encontrar todo tipo de dificuldades no corpo, que é apenas os agregados do 

sofriemnto. Isto também é “dukkhánupassaná-ñána”. A seguir, o praticante se tornará 

convencido de que estes fenômenos psico-físicos estão ocorrendo de acordo com eles 

mesmos, sem seguirem a vontade de ninguém e sem estarem sujeitos ao controle de 

alguém. Eles não formam um indivíduo ou uma identidade de um ego. A esta percepção 

se chama “anattanupassaná-ñána”, a consciência da inexistência de qualquer ego ou 

individualidade. 



Quando como ele continua meditando, o praticante passa a perceber firmemente que 

todos os fenômenos são “anitchtchá” (impermanência), “dukkha” (inquietação mental) 

e “anattá” (inexistência de individualidade, ego), assim ele encontrará o estado mental 

de Nirvana (Iluminação). 

Todos os buddhas do passado, Arahats (pessoas iluminadas) e Áryas (nobres 

praticantes) alcançaram o estado mental de Nirvana seguindo este mesmo caminho. 

Todos os praticantes de meditação deveriam perceber que agora estão neste caminho 

de “sati-patthána”, para preencherem seu desejo de obterem “magga-ñána” 

(conhecimento do caminho), “p´hála-ñána” (conhecimento do fruto gerado pelo 

caminho) e Nirvana-dharma (a doutrina do estado mental do Nirvana) e continuarem  

seguindo o desenvolver de sua “paramíta” (a perfeição da virtude). Os praticantes 

deveriam se sentir felizes por isso, pela perpectiva de poderem experimentar o nobre 

caminho do “samádhi”, a tranquilidade mental que surge da concentração, 

experimentada por todos os buddhas, Arahants e Áryas e que eles, por si mesmos, 

nunca haviam experimentado antes. 

Não demorará muito para os praticantes experimentarem por si mesmos o “magga-

ñána”, “p´hála-ñána” e “Nirvana-dharma”, que os buddhas, Arahants e Áryas trilharam. 

De fato, isso pode ser experimentado no espaço de tempo de um mês, vinte  ou mesmo 

quinze dias de suas práticas meditativas. Aqueles cuja “paramita” é excepcional podem 

experimentar esses fenômenos mesmo após sete dias. 

O praticante deve, portanto permanecer confiante de que obterá esses dharmas 

(fenômenos) no tempo especificado acima, que ele será libertado do “sakkáya-ditthi” 

(a ilusão de que existe um ego) e “vitchikitchtcha” (dúvida ou incerteza) e será salvo 

do perigo do renascimento. Ele deve seguir em frente com sua prática de meditação, 

com esta certeza. 

Possam vocês todos serem capazes de praticar bem a meditação e rapidamente 

alcançarem o estado mental do Nirvana, que os buddhas, Arahants e Áriyas já 

alcançaram! 

 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

 

 


