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PREFÁCIO

O Reverendo  Wù Hǎi Shīfu (Rev. Sunanthô Bhikshú, como
segundo  nome  de  Ordenção),  teve  seu  primeiro  contato
com  o  Buddhismo  em  1996  e,  desde  então,  tornou-se
seguidor dos Ensinamentos do Buddha.

Em 2003, recebeu Ordenação Inicial (de noviço) através do
Buddhismo Terra Pura Chinês e,  em abril  de 2004 partiu
para  Taiwan  de  onde,  sempre  em  busca  de  respostas
dentro  da  vida  monástica,  partiu  para  outros  países
asiáticos,  já  com  a  Ordenação  Superior  (de  monge),
recebida através de um Templo Tailandês, nas águas fora
da costa taiwanesa.

Prestes a completar quinze anos de vida monástica, segue
a  Tradição  Theravada,  conciliando  elementos  e
Ensinamentos do Buddhismo Chinês.

O  Rev.  Wù  Hǎi  Shīfu,  desde  2005,  é  o  Representante
Permanente do Brasil na Conferência Buddhista Mundial –
Suprema Conferência do Japão (World  Buddhist  Summit,
Supreme  Conference  of  Japan),  organizada  pela  Seita
Nembutsu Shu do Japão.

Neste livreto, traçando um paralelo entre o Nobre Caminho
Óctuplo, a diretriz Theravada para a Iluminação e as Dez
Paramitás, a alternativa Mahayana para o mesmo objetivo,
o  Reverendo,  de  forma  totalmente  imparcial,  busca
desfazer o “mito” de que as duas formas de Buddhismo são
antagônicas e inconciliáveis em suas metodologias!



Conscientemente  baseado  no  Kálámá  Sutra  (Anguttara

Nikaya III.65  ),  no qual o próprio Buddha nos assegura o
direito  de  adotarmos  como  prática  e  método  para
alcançarmos a Iluminação, tudo aquilo que for investigado e
confirmado  por  nossa  própria  experiência  como  sendo
válido,  o  Reverendo,  embora  seguidor  da  Tradição
Theravada,  desprovido  de  qualquer  “bairrismo”,  nos
apresenta  as  Dez Paramitás  como alternativa ou mesmo
complemento de prática, visando facilitar o esforço de todos
os  que  têm  por  objetivo  alcançar  o  Estado  Mental  do
Nirvaña.

Gustavo Pavanello

Coordenador da Sangha do Templo do Dragão do Dharma

Mogi Mirim – SP

Outubro de 2018



INTRODUÇÃO

O Buddhismo não é uma Religião. Não tem a proposta de ser. Em vez
disso, se apresenta como um Treinamento, claro, objetivo, prático e direto,
descoberto pelo homem ao qual chamamos de O Buddha.

Por  experiência  própria  e,  através  de  muito  esforço  e  sofrimento,  O
Buddha  descobriu  um  método  seguro,  confiável  e  garantido  por  ele
mesmo,  para  darmos  fim  a  todo  tipo  de  inquietação  mental  –  à  qual
chamamos de  Dukkha – e, com didática que só um Iluminado poderia
apresentar,  nos  deixou  como  herança  as  chamadas  Quatro  Nobres
Verdades, que podem ser consideradas como o Coração do Ensinamento
do Buddha.

A Tradição Theravada, reconhecida por todas as formas de Buddhismo,
como sendo a mais antiga e mais próxima do que o Buddha nos ensinou,
recomenda que o praticante estude a fundo as Quatro Nobres Verdades e
siga, com diligência e comprometimento, a quarta delas, o chamado Nobre
Caminho Óctuplo,  cujas etapas são interligadas,  como os elos de uma
corrente  e  que  não  podem ser  puladas,  descartadas  ou  menosprezadas.
Sobre As Quatro Nobres Verdades, me limitarei a enumerá-las, sem entrar
em detalhes, visto que sobre elas já existe um livreto de minha autoria,
disponível aos possíveis interessados no site: www.dragaododharma.org 

1 – A Nobre Verdade Sobre a Inquietação Mental ou Sofrimento (Dukkha)

2 – A Nobre Verdade Sobre a Origem da Inquietação Mental (Samudaya)

3 – A Nobre Verdade Sobre a Cessação da Inquietação Mental (Nirôdha)

4 – A Nobre Verdade Sobre o Caminho Para a Cessação (Magga)

Esta  Quarta  Nobre Verdade,  o  Buddha subdividiu em Oito Etapas que,
como já  foi  aqui  mencionado,  chamamos  de  Nobre  Caminho  Óctuplo.
Suas oito etapas são:

1 – A Visão Correta;  2 – O Entendimento Correto;  3 – O Pensamento
Correto; 4 – A Fala Correta; 5 – A Ação Correta; 6 – O Meio de Vida
Correto; 7 – O Esforço Correto; 8 – A Atenção Correta.

http://www.dragaododharma.org/


Cada uma destas etapas está explicada no livreto específico sobre elas.

Enquanto que a Tradição Theravada baseia o esforço para alcançarmos a
Iluminação, para que nossa mente atinja o Estado Mental do Nirvaña, tal
como aconteceu com o próprio Buddha, há outras formas de Buddhismo,
classificadas como Mahayana, que sugerem que a prática deve se basear
em  outro  método,  na  verdade  bem  parecido  com  As  Quatro  Nobres
Verdades, mas com pequenas variações. A esse método alternativo, porém
sem ser antagônico, as Tradições Mahayana denominam de  Paramí, em

Língua Pali, utilizada na Tradição Theravada ou Pāramitā , em Sânscrito,
usado pelas Tradições Mahayana.

Embora frequentemente traduzida como “Perfeições”, a palavra Pāramitā
tem um significado mais subjetivo, mais metafórico, que é “Alcançar a
Outra Margem”. Que margem? Alcançar como e para quê? 

Vamos supor que nossa existência seja a margem de um rio. Nesta margem
há muitos  perigos,  muitas  ameaças,  uma  constante  inquietação  mental!
Estamos constantemente correndo risco de morte. Diante de nós, um largo
rio, com forte correnteza, águas muito profundas. Porém, ao observarmos
cuidadosamente,  vemos que,  na distante  margem oposta,  tudo é calmo,
tranquilo e as pessoas que, lá longe, conseguimos avistar, estão bem felizes
e calmas.

Decidimos,  então,  que  é  hora  de  abandonarmos  de  vez  essa  margem
violenta  e  perigosa,  onde  há  muito  mais  sofrimento  e  inquietação  que
momentos bons! Uma vez tomada tal decisão, fazemos uma prancha, com
todos  os  galhos,  pedaços  de  madeira,  cordas  e  cipós  que  estiverem ao
nosso alcance e, nos jogando na água, batendo os pés e remando com os
braços, vamos vencendo a forte correnteza, finalmente ALCANÇAMOS A

OUTRA MARGEM. A isso, tecnicamente, chamamos de Pāramitā.

Uma vez definido e  explicado o significado da palavra,  resta  algo que
nenhuma das Tradições até hoje especificou: quantas são suas etapas? Há
quem diga que são cinco… Outros acham que são seis… Também tem



gente que as enumera como sendo DEZ! Então, para não me acusarem de
omissão, optei por apresentar aqui as Dez Pāramitā.

Em Chinês Mandarim elas são chamadas de 十波羅密 (Shí bō luó mì ) e são
assim apresentadas:

Generosidade  佈施 Bùshī 、Moralidade  持戒 Chí Jiè 、Renúncia 出離
Chū Lí、Sabedoria  智慧 Zhì Huì（般若 bōrě）、Vigorosidade 精進
Jīng Jìn、Paciência 忍辱 Rěn Rǔ（忍耐 rěnnài  ） Honestidade 真實
Zhēn Shí（真諦 zhēndì）、Comprometimento 決意 Jué Yì （受持
shòu chí）、Compaixão 慈 Cí、Serenidade 捨 Shě。

É importante ressaltar que, em diversas formas da mídia sobre Buddhismo,
se encontram pequenas variações sobre essas  etapas!  Podemos ver,  por
exemplo, a “moralidade” como “ética”, a “vigorosidade” como “energia” e
a  “compaixão” como “amor-bondade” ou qualquer  nome parecido com
isso! O sentido que procurarei usar aqui, é o mais abrangente, para que
fique clara a essência de cada etapa, de cada uma das virtudes que são o
objetivo  das  Pāramitā.  É  na  capacidade  de  nos  tornarem  pessoas
virtuosas,  melhores  no  aspecto  pessoal  e,  principalmente,  no
relacionamento  na  sociedade  onde  estamos  todos  inseridos,  que
encontramos o valor de cada uma dessas dez etapas e é justamente este o
ponto de convergência com as Oito Etapas do Nobre Caminho Óctuplo,
originalmente ensinado pelo Buddha.
Insisto aqui que, em vez de, como monge Theravada, polemizar, afirmando
que o Caminho Óctuplo é melhor ou mais eficaz que o método Mahayana,
ambas  as  práticas  são  totalmente  compatíveis  e,  se  nosso  objetivo  é
alcançar a Purificação Mental, as duas podem se completar mutuamente,
facilitando nossa caminhada e diminuindo nosso esforço!
Vamos,  então,  ver do que trata cada uma das etapas que,  em conjunto,
fazem com que o praticante tenha sucesso em seu objetivo de “alcançar a
outra  margem”,  onde todo  sofrimento,  todo tipo  de  inquietação  mental
chega,  definitivamente,  ao  fim!  Aqui,  apresento  cada  etapa  com  seu
respectivo nome em Mandarim e a pronúncia oficial que, os estudantes
desse idioma poderão identificar em qualquer aplicativo especializado.

Generosidade (  佈施 Bùshī ) - O Buddhismo identifica a generosidade, a
doação – seja ela de tempo, trabalho, ação voluntária ou financeira – como



o antídoto contra o APEGO que, por sua vez, é o maior obstáculo para a
Iluminação! Não é de surpreender que a Generosidade encabece a lista das
Perfeições que conduzem à mente em Estado de Nirvaña. 
O  próprio  Buddha  idealizou  a  hierarquia,  a  estrutura  do  que  hoje
chamamos  de  Buddhismo  tendo  como  base  a  DOAÇÃO.  Os  monges
dependiam  diretamente  da  Generosidade  das  pessoas,  mendigando  o
próprio alimento, que era a eles doado nas aldeias, todos os dias.
Através  dos  tempos,  embora  hoje  em  dia,  monges  possam  viver  em
templos, o papel do leigo que faz doações de gêneros alimentícios e de
dinheiro para pagar as contas do templo, continua sendo fundamental e
imprescindível  na  estrutura  do  Buddhismo.  É  graças  à  generosidade
incansável dos leigos que a Comunidade de Monges Buddhistas, à qual
chamamos  de  Maha  Sangha,  consegue  sobreviver  e  preservar  os
Ensinamentos do Buddha, para os seguidores atuais e às gerações futuras.
A generosidade é, portanto, uma das principais bases do Buddhismo e sua
prática nunca deve ser negligenciada.

Moralidade(  持戒 Chí Jiè) – A Moralidade ou Ética é o código que deve
reger a vida de quem pratica o Buddhismo! Um comportamento correto,
digno, confiável e inabalável é o “cartão de visitas” que nos destaca na
sociedade onde vivemos.
Qualquer agrupamento humano tem suas próprias regras, que visam uma
harmonia social, um equilíbrio coletivo. Por mais que tais regras variem de
uma  sociedade  para  outra,  há  comportamentos  padrão,  que  de  senso
comum, são aceitos em todos os cantos do mundo. São tais regras que
chamamos de Moralidade e, segui-las é uma prática importante para quem
visa evoluir mentalmente, levar adiante a caminhada rumo à Iluminação.
Todos  sabemos,  por  exemplo,  que  pegar  algo  que  não  lhe  pertence  é
errado.  É,  também,  uma  regra  bastante  fácil  de  compreender,  que  não
devemos fazer aos outros algo que não gostaríamos que fizessem a nós
mesmos.  Tais  exemplos,  fora  o  constante  censor  que  temos  em  nosso
interior, em nosso íntimo, são bons guias para mantermos elevado nosso
nível de Moralidade e Ética.

Renúncia (  出離 Chū Lí) – Vamos ver alguém que queira perder peso. A
pessoa deve partir do princípio que terá que mudar diversos hábitos. Uma
dieta, por exemplo, eliminando ou, pelo menos, reduzindo bastante massas
e outros carboidratos. Também é de se imaginar que não vá mais passar o
dia todo no sofá, vendo TV. Para alcançar, com seriedade o objetivo de



perder  peso,  a  pessoa  terá  que  RENUNCIAR a  vários  hábitos.  Se  não
deixar  de  fazer  várias  coisas  e  passar  a  fazer  outras  que  a  levem  ao
objetivo, não conseguirá nada, será uma ilusão!
Como eu já disse, o Buddhismo é um programa de TREINAMENTO. Ele
é  um  pacote  completo  e  objetivo  que,  embora  exija  muito  esforço  e
comprometimento, tem garantia de eficácia. Porém, para que o praticante
alcance “a outra margem”, terá que renunciar a seus hábitos nocivos. 
A renúncia à linguagem vulgar, com palavrões, ofensas, pensamentos sujos
etc  são,  por  exemplo,  como um DETOX para  a  mente.  Evitar  lugares
vulgares,  mundanos,  onde as  pessoas não estão buscando a  Purificação
Mental, funciona como deixar de ir a uma pizzaria, para aqueles que estão
tentando levar a sério uma dieta! 
Não  há  como  ser  um  bom  buddhista  e  manter  os  maus  hábitos,  não
renunciando  à  vida  que  é  contrária  ao  objetivo  de  “alcançar  a  outra
margem”, de conduzir a própria mente ao Estado Mental do Nirvaña. A
renúncia é, portanto, uma importante etapa que não pode ser vista como
desnecessária.

Sabedoria (  智慧 Zhì Huì- 般若 bōrě）- É, infelizmente, muito comum
no mundo atual, que as pessoas confundam conhecimento intelectual ou
simplesmente  bagagem  cultural  com  SABEDORIA.  Vejo  pessoas  sem
qualquer  aproximação  com  a  condição  de  Sábio,  serem  elogiadas  e
definidas por terem “grande sabedoria”. Muitas chegam a ser chamadas de
Iluminadas, o que é um exagero ainda mais errado! 
Sabedoria,  no  conceito  buddhista,  é  algo  que  exige  muito  esforço  e
comprometimento e resulta de um processo constante de observação dos
fatos da vida, como ela realmente é e, diante disso, um contínuo processo
que envolve o abandono de conceitos, a purificação mental, a mudança de
atitude em relação a si mesmo e aos outros e mais uma série de atitudes e
práticas  que,  para  nossa  felicidade,  o  Buddha  nos  deixou  bem
especificadas quais são, justamente para que possamos, como ele mesmo
fez, nos tornarmos verdadeiramente Sábios.
Quanto mais praticarmos o Buddhismo, quanto mais seguirmos as regras
desse programa de Treinamento da Purificação Mental, do nosso grande
Treinador – O Buddha, mais facilmente estaremos desenvolvendo a etapa
da Sabedoria e “alcançar a outra margem” vai se tornando cada vez menos
difícil.



Vigorosidade (精進 Jīng Jìn) – Também encontrada como Energia, esta
etapa me leva a  citar  o  mesmo exemplo de quem quer perder  peso!  É
comum que  as  pessoas  comecem “com todo  gás”  a  ida  à  academia  e,
depois das primeiras dores musculares, já pensem duas vezes se vão voltar
a ela! 
A preguiça, desânimo, a falta de vontade, tudo isso é muito comum quando
a mente se vê diante de algo que a desagrade. A mente é traiçoeira! Ela
sabe quando algo está  acontecendo,  que visa  controlar  suas vontades e
desejos  ilimitados.  Quando  percebe  que  o  programa  de  Treinamento
idealizado pelo Buddha tem por objetivo dominar suas vontades, ela pula,
reage  ou  usa  a  armadilha  de  nos  tirar  a  VONTADE,  a  energia,  a
vigorosidade!
Temos que ter claro à nossa frente, que praticar o Buddhismo é algo bom!
É algo capaz de organizar e melhorar nossa vida, cada vez mais, seguindo
adiante, até que não nos reste nem o menor vestígio de inquietação mental!
Não é isso uma enorme razão para sermos vigorosos? Se canalizarmos a
mesma vontade que tanta gente tem para fazer tolices na prática correta, no
programa que o Buddha nos entregou, “alcançar a outra margem” será algo
que faremos  usando  toda  a  nossa  vigorosidade,  nossa  energia  positiva,
nossa grande disposição mental!

Paciência (忍辱 Rěn Rǔ -忍耐 rěnnài）- Vivemos em um mundo cada
vez  mais  tecnológico  e  globalizado,  onde  as  pessoas  são  induzidas   a
acreditarem que “tempo é dinheiro” e, quanto mais rápido fizerem suas
tarefas,  mais  estarão  “ganhando  coisas”.  A pressa  em obter  resultados,
principalmente  financeiros,  faz  com  que  todos  acreditem  que  não  têm
tempo para nada e reduzir essa velocidade é sempre algum tipo de perda
irrecuperável. 
As pessoas, na vida frenética que levam, acabam tomando café lendo o
jornal,  dirigem para o trabalho ouvindo as notícias  no rádio ou usando
algum  aplicativo  para  estudarem  um  idioma  que  achem  lucrativo  o
aprendizado… Com uma vida assim tão baseada na pressa e na velocidade,
é praticamente impossível que tenham Paciência.
Saber ouvir, saber o que falar, saber como falar. Dar atenção às crianças e
aos idosos, ouvir o problema que aflige ao amigo e usar das palavras certas
para aliviar a inquietação mental dele… Estas e tantas outras coisas que
nos  tornam HUMANOS,  exigem Paciência  para  serem realizadas.  Sem
esta virtude tão importante, não temos como conciliar a ansiedade da vida



moderna com as condições que fazem de nós o que somos de melhor:
Humanos!
Somos seres  capazes de mil  coisas boas mas,  por causa da pressa,  por
estarmos mergulhados em mil atividades para as quais nunca temos tempo
suficiente, acabamos nos tornando máquinas, levados pela correnteza da
vida. Com isso, achamos que o idoso é lerdo, que a criança tem problema
de raciocínio, que o relógio não tem horas suficientes para encaixarmos
nossa  rotina!  O  cultivo  da  Paciência  nos  mostra  que  é  possível
desacelerarmos, que parar, ouvir, sentar, calar, é aprendizado, é a solução
para  tantos  problemas  que,  antes  do  exercício  da  Paciência,  pareciam
insolucionáveis. 
Também tenho que destacar que a Paciência consigo mesmo anda muito
em falta hoje em dia! Justamente por estarmos na corrida desenfreada pela
obtenção de tantos resultados, é cada vez mais comum que nos culpemos,
que nos acusemos de incompetência, pelos baixos resultados, como se tudo
fosse culpa nossa. É preciso cultivar a Paciência com nós mesmos. Temos
que  admitir  que  milhares  de  coisas  não  dependem  só  de  nós  para
acontecerem ou NÃO acontecerem! Se não formos pacientes, não seremos
capazes  de  ver  isso  e  só  estaremos complicando cada  vez  mais  nossas
próprias vidas.
Cultivando a Paciência, para com nós mesmos e com os demais à nossa
volta,  nosso  objetivo  de  “alcançar  a  outra  margem”  se  tornará  menos
ansioso, mais focado e menos demorado!

Honestidade (真實 Zhēn Shí-真諦 zhēndì）- Aqui estamos, diante de um
ponto muito amplo, muito vasto e diversificado: ser honesto! Claro que, a
grande maioria das pessoas se acha “extremamente honesta” e é capaz de
fazer uma lista de pessoas desonestas. Mas, será que se puséssemos a nós
mesmos  num  microscópio  da  honestidade,  não  detectaríamos  nem  um
pouquinho de atitudes desonestas?
Honestidade, não é somente não roubar ou não mentir para as pessoas a
quem amamos! É algo muito mais profundo, muito mais amplo também.
Quem é honesto não diz coisas só para agradar aos outros. Não promete
coisas que não vai cumprir e não faz coisas aparentemente tão simples e
“inocentes”,  como  deixar  alguém  guardando  o  lugar  na  fila  do  caixa,
enquanto circula pelo supermercado enchendo um carrinho até o topo com
as compras…



A pessoa realmente honesta, está atenta ao que diz e ao que faz e sua fala
tem que corresponder exatamente às suas ações e vice-versa. Aí sim, ela se
torna exemplo para todos os que a rodeiam.
Quem é  honesto,  não  precisa  prometer  nem jurar… A simples  palavra
basta! Quem leva a sério a Honestidade, é sempre confiável e, mesmo que
seja envolvido em alguma situação delicada, ninguém vai acreditar que a
pessoa honesta é culpada, porque a vida da pessoa fala sempre em favor
dela. É exemplo!
No que toca a Honestidade pessoal, ela também é muito importante! Deve
ser cultivada porque a pior tentativa de mentira é quando tentamos faltar
com a Honestidade para com nós mesmos e nos pegamos fazendo coisas
que,  na  realidade,  sabemos  que  não  deveríamos!  Como  eu  disse,  ser
Honesto é  muito mais  que simplesmente  não roubar ou não enganar…
Quem  cultiva  e  preserva,  em  qualquer  situação,  a  Honestidade,  está
fazendo com que “alcançar a outra margem” seja todo um histórico de
dignidade e honradez! 

Comprometimento (決意 Jué Yì -受持 shòu chí）- Poucas coisas são tão
desagradáveis quanto alguém descompromissado, que não cumpre o que
diz, que fala só por falar, sem ter a menor intenção de realizar!
Pessoas que não têm Comprometimento com o que dizem, logo caem no
descrédito, porque todos aprendem que não é confiável, que não podem
contar com ela.
Infelizmente, por uma série de razões, é muito fácil encontrar gente sem o
menor Comprometimento com coisa alguma, ainda que pareçam sempre
“jurar”  que  estão  interessadas  e  que  vão  realmente  cumprir  o  que
disseram!
Como já vimos, o Buddhismo é um Programa de Treinamento e, se não for
levado a sério, é melhor que nem o comecemos, porque não vai dar em
nada.  A verdade é  que  ninguém pode ser  “mais  ou  menos  buddhista”,
“simpatizante  do  Buddhismo”,  “buddhista,  mas  não  praticante”  ou
qualquer outra tolice que a pessoa queira usar para se definir. Buddhismo,
para  que seja  realmente  eficaz  e  surta  o  efeito  salvador que o Buddha
descobriu, exige muito Comprometimento! É fundamental que o praticante
esteja realmente envolvido, realmente engajado na prática. Isso porque a
mente, como já foi dito, é traiçoeira, tem desejos ilimitados! Se não formos
consistentes em nossa prática, se acharmos que podemos “só de vez em
quando”  ou  “nas  horas  vagas”  praticamos  o  Buddhismo,  o  pouco
progresso que fizermos vai  logo decair  e ficaremos sempre nessa coisa



“morna”  de  um passo  para  frente,  dois  para  trás,  até  nos  cansarmos  e
desistirmos da prática,  muitas vezes ainda culpando o Buddhismo ou o
Buddha pelo nosso fracasso por falta de Comprometimento. Quem leva a
sério a prática, se compromete com ela e, assim, faz com que “alcançar a
outra margem” seja, a cada dia, uma certeza mais palpável! 

Compaixão (慈 Cí) – Aqui está outra palavra que, de tanto ser usada sem
pensar,  está  sendo  banalizada!  Isso  porque  muita  gente  confunde
Compaixão com PENA! São coisas totalmente diferentes!
Qualquer um pode ter “pena” do fulano porque ele perdeu um festão no
clube! Ou, se preferirem, pode-se ter pena, muita pena mesmo, de quem
passa forme nos países do mundo! O fato é que a tal “pena” não nos leva a
nada, não motiva nada, não nos faz PARTIR PARA A AÇÃO!
A Compaixão, também chamada de “amor bondade”, “amor altruísta” e
outras definições, é algo SUBLIME, algo nobre, um sentimento superior
que não é acessível a todos! Para que despertemos a Compaixão em nossas
mentes, é preciso discernimento, é preciso uma boa dose de Sabedoria e de
visão  correta!  Pela  falta  desses  ingredientes,  muita  gente  faz  tolice,  se
deixa explorar ou canaliza a boa intenção para ações incorretas.
Como eu disse,  a  Compaixão exige AÇÃO e esta,  tem que (note bem:
TEM QUE) ter  início,  meio e  fim!  De nada adianta  se  meter  a  ajudar
alguém em necessidade e, quando a pessoa pensa que vai sair da situação,
de repente, é abandonada porque quem se propôs a ajudar, simplesmente
foi fazer outra coisa e a deixou na mão. Isso é terrível! É muito pior do que
não fazer nada e, lamentavelmente, acontece com muito mais frequência
do que se pode imaginar!
Compaixão é se colocar no lugar do outro. Melhor ainda: dentro da mente
do outro! Mas, a parte perigosa é que isso tem que ser feito com total
tranquilidade  e  NENHUM envolvimento  emocional,  ou  o  problema  do
outro vai nos puxar para o olho do furacão e serão dois sem saída, em vez
de um! Por isso eu disse que a Compaixão é algo sério, sublime e muito
diferente da “pena”.
Se não for administrada pela Sabedoria, pela realidade dos fatos, vista sem
distorção, acabamos confundindo tudo, nos envolvendo onde não devemos
e, a título de ajudar alguém, nos envolvendo em enormes encrencas das
quais, se conseguirmos sair, o suposto ajudado, ainda vai falar mal de nós e
dizer que fomos nós a causa do problema! Isso causa inquietação mental e
nenhum benefício a quem quer que seja! 



Quando guiada pelo jeito buddhista, a Compaixão é uma grande ajuda para
“alcançarmos  a  outra  margem”  com  uma  enorme  sensação  de  que
cumprimos nossa vontade de sermos úteis aos outros!

Serenidade  ( 捨 Shě)  –  Serena  é  a  mente  de  quem  não  deve  nada  a
ninguém!  A mente  de  quem tem a  certeza  de  que  não  causa  mal  aos
outros… A mente que está na prática correta, seguindo sem distorções o
Caminho que  o  Buddha percorreu e  nos  deixou,  bem mapeado,  é  uma
mente cheia de Serenidade!
Quando tentamos distorcer, adaptar, modificar o Buddhismo, para que ele
sirva às nossas conveniências, cada pequena distorção é um grande erro!
Isso  porque  o  Buddha,  que  era  um homem totalmente  Iluminado,  nos
apresentou  um  “pacote  completo”,  sem  qualquer  sombra  de  erro,  sem
qualquer  possibilidade  de  erro.  A Serenidade  desaparece,  no  primeiro
momento em que tentamos modificar o que não é para ser modificado, o
que não tem nada para ser alterado!
Quando seguimos o Ensinamento, com a tranquilidade da certeza de que
estamos no Caminho certo, de que as coisas vão sair bem no final e que, na
verdade  “fora  da  nossa  mente,  não  há  nada  de  errado  acontecendo  no
mundo!”,  surge  na mente  a  Serenidade necessária  e  mesmo que ela  se
abale ocasionalmente,  naqueles  momentos em que a vida “nos pega de
surpresa” e “nos dá uma rasteira”, somos capazes de, com muita calma,
nos reerguermos e seguirmos adiante. 
Nadar pela correnteza da vida, com a Serenidade necessária, é a certeza de
que vamos, em breve, “alcançar a outra margem”.



CONCLUSÃO

Estas são as Dez Paramitas, explicadas por um monge Theravada, do modo
mais  Mahayana  que  encontrei!  Espero  que  minhas  palavras  sejam,  de
algum modo, um traço de união entre a Tradição que sigo e todas aquelas
que não são Theravada, para benefício de todos os seres e do Buddhismo,
como um todo!
Se houver cada vez mais motivos para buscarmos pontos em comum, em
vez de nos fixarmos em pontos de discordância, o Buddhismo será cada
vez mais forte e, por conseguinte, cada vez mais capaz de modificar para
melhor as pessoas. 
Acima  de  tudo,  espero  que,  nesta  minha  explicação  desse  método  tão
famoso  no  meio  buddhista,  as  pessoas  que  lerem  este  simples  livreto
virtual,  encontrem inspiração para  melhorarem suas  próprias  vidas  e,  o
repassando, também as de todos os que também o lerem.
Acredito,  sinceramente,  que  não  há  no  mundo  quem  não  precise  do
Buddhismo. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que apenas não
sabem disso!  Sendo  uma  realidade  UNIVERSAL,  onde  quer  que  haja
inquietação mental, seja pela perda da pessoa amada ou por uma simples
dor de cabeça ou unha encravada, o Buddhismo sempre foi,  é e será a
resposta para acalmar a mente e fazer com que a inquietação desapareça
para sempre, sem chance de voltar!
Se esta leitura lhe foi útil, fico contente! Se apenas UMA única pessoa se
beneficiar dela, já terá sido muito gratificante para mim. Mas, será melhor
ainda  se  você,  que  gostou,  puder  passar  adiante  este  material,  assim,
aumenta  a  chance de que mais  pessoas  se  beneficiem desta  mensagem
maravilhosa que aqui tentei transmitir, mas sou apenas um humilde porta-
voz, o mérito é todo do Buddha!

Fiquem todos em Paz e protegidos!

Reverendo Wù Hǎi Shīfu
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