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PREFÁCIO 

De acordo com o pedido que foi feito para falar sobre os meus estudos 

budistas e a visão, sobre como pratiquei baseado neles e no que  acredito,  

gostaria de aproveitar esta ocasião para falar sobre o que penso. 

No que diz respeito aos estudos budistas inicialmente eu era um 

estudante. Depois de meus estudos, tornei-me professor da doutrina 

budista e também trabalhei como representante do diretor da escola. 

Com base nesta experiência descobri que poderia ser de leve benefício 

para os outros.  

Dentro de tradições budistas, temos muitas reflexões sobre a vida humana 

comum e sobre o benefício associado às formas como usamos nossa vida.  

É benéfico explicá-los e, de uma maneira geral, estas reflexões são como 

se seguem.  

 

NOTA: Os colchetes inicialmente usadas para indicar palavras adicionadas pelo tradutor para 

uma melhor compreensão e / ou fluência do Inglês, foram removidos nesta tradução para a 

conveniência do leitor. 

 

Neste mundo, existem muitas raças e sociedades humanas diferentes. 

Mesmo dentro das sociedades, há muitas maneiras diferentes                 de 

pensar. Por isso acredito que, embora as religiões, raças e culturas são 

diversas, todos eles compartilham o mesmo objetivo. Não importa que 

tipo de pessoa possa ser, todo mundo é semelhante no desejo alcançar a 

felicidade e em não querer o sofrimento. 

Em termos de visão mais ampla, pode-se dizer que há muitas religiões no 

mundo e cada uma dessas religiões tem inúmeros pontos de vista 

distintos e maneiras de fazer valer as suas posições filosóficas. Por 

exemplo, mesmo dentro do budismo muitos debates tiveram lugar na 

Índia no passado.  Havia também muitos debates no Tibete entre os 

estudiosos individuais sobre a maneira de praticar a visão budista e fazer 

valer os seus princípios filosóficos. Às vezes, contudo esses tipos de 
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debates não são muito relevantes. Dentro das sociedades a prioridade é a 

necessidade de desenvolver um bom coração. 

Tendo apresentado primeiro a importância de gerar um bom coração 

como sendo a raiz de todos os pontos da visão budista, agora elaborarei 

sobre esse assunto. 

Neste mundo, muitas guerras acontecem em nome de religiões e há 

muitas disputas sobre economia e política. Qual é a raiz de todos esses 

conflitos? A causa principal é que o caráter natural do ser humano é ser 

desonesto, falso, ter fortes desejos egoístas e apenas uma pequena 

inclinação para beneficiar os outros. Como resultado, infelicidade 

considerável acontece neste mundo. Isso fica evidente quando se 

investiga através de raciocínio lógico. 

Há muitas religiões diferentes neste mundo, as principais  são Budismo, 

Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, e Hinduísmo. No entanto, porque há 

diferentes maneiras de fazer valer os pontos de vista dessas religiões, a 

pessoa tende a não aceitar a posição alheia. No entanto, o único 

fundamento de todas essas religiões é a bondade amorosa, uma mente 

altruísta, uma mente voltada para o despertar, ajudar os outros, evitando 

prejudicar outros seres sencientes - em suma, uma atitude de beneficiar 

os outros, tanto quanto possível. Estes são os fundamentos básicos 

presentes em todas as religiões. Portanto, somos capazes de inferir que 

essas religiões têm o mesmo objetivo. Por exemplo, dentro do budismo, o 

professor da doutrina budista, o Abençoado, e da mesma forma os líderes 

que ensinam os caminhos de outras religiões, todos ensinam, com 

sinceridade e de forma genuína, o caminho de não prejudicar os outros. 

Esses próprios professores já trilharam por esse caminho e eles nos 

ensinam, seus seguidores, esse caminho que nós certamente temos de 

seguir.  No entanto, apesar de nós, os praticantes,  contarmos  com as 

instruções do professor, às vezes somos incapazes de seguir estes 

exatamente e nossa prática torna-se distorcida. Quando aplicado 

incorretamente, nós seremos  incapazes de praticar de acordo às 

instruções dos professores da religião individual e assim não poderemos 

segui-los autenticamente. Por essa razão, se nós somos seguidores ou 

não, nós todos  compartilhamos do mesmo objetivo.  Se  somos religiosos 
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ou não, todos temos o inato sentimento da necessidade de conquistar a 

felicidade e de evitar o sofrimento.   Quando pensamos dentro do âmbito 

budista, compreendemos o fato de não querer o sofrimento e querer a 

felicidade. Portanto é relevante este ponto de reflexão sobre a 

necessidade de como abandonar o sofrimento e como conquistar a 

felicidade. A esse respeito primeiro, o professor (o Buddha) ensinou as 

Quatro Nobres Verdades. Se alguém perguntar, será que temos em nós a 

capacidade de nos liberarmos de todo o sofrimento, a possibilidade de 

abandoná-lo, a capacidade para esgotado-lo? Sim, temos. Essa é a 

Verdade do Caminho, e sua seqüência é considerada da seguinte forma. 

Não importa se alguém é religioso ou não, todo precisam  aplicar os 

ensinamentos das religiões. Pode haver diferentes termos que são usados 

em diferentes religiões para os princípios básicos de uma prática, mas 

estas explicações dizem  respeito à prática comum a todas as religiões. 

Ao explicar o sofrimento, pode ser dito que há um tipo grosseiro de 

sofrimento que nós, seres sencientes comuns  somos capazes de sentir e 

experimentar. Contudo,  seres sencientes comuns não podem sentir a 

existência de um tipo sutil de sofrimento dentro dessa consciência 

grosseira. 

Existem dois tipos de sofrimentos que podem ser experimentados - um 

sutil e um grosseiro. Quando falamos sobre o tipo grosseiro de 

sofrimento, geralmente é sobre uma  grande doença,  em termos de 

nosso corpo. Sabemos que este é o sofrimento. Quando experimentamos 

dificuldades e infelicidade na nossa mente, nós também somos capazes de 

sentir que estes são  o sofrimento. Além disso, se não formos capazes de 

realizar nossas necessidades pessoais, grande angústia mental surge. 

Sofrimento mental também é criado quando as coisas que nós não 

precisamos ou não queremos ocorrem.  Esses tipos de coisas são o tipo 

grosseiro de sofrimento. Sem precisar pensar muito sobre isso, logo que 

estamos sofrendo, somos capazes de reconhecê-lo como tal. Isto é 

referido como o tipo de sofrimento grosseiro. 

O que geralmente é chamado o tipo sutil de sofrimento também  existe 

em nós, mas nós não somos capaz de senti-lo dentro na nossa presente 

consciência grosseira. 
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Falando geralmente, todos os seres sencientes têm cinco agregados: um 

agregado de forma, de sentimento, da percepção, da formação (mentais) 

e da consciência. Assim que nascemos em qualquer mundo  naturalmente 

temos esses cinco agregados como a base do nosso ser, que é o lugar  

para o tipo grosseiro de sofrimento. Desde o início, há uma fundação, uma 

única raiz, da qual todo sofrimento grosseiro surge. Se não a temos, o 

sofrimento grosseiro não poderia surgir em nós. Há também um tipo sutil 

de sofrimento associado  com esta fundação,   o lugar decorrente  do 

sofrimento grosseiro. Quando é que o tipo sutil de sofrimento pode ser 

visto? Quando nós sinceramente nós nos engajamos  em muitos estudos 

sobre a consciência presente, nossa consciência torna-se constantemente 

mais clara e clara. E desse modo  esta presente consciência deixará de ser 

grosseira.  

Devemos avaliar até que ponto somos capazes ver o sofrimento sutil. 

Depois de estudar e contemplar a consciência presente, a qualidade da 

nossa mente vai aumentar. Eventualmente, quando as qualidades de 

nossa mente são aumentadas,  a mente não permanecerá indomável 

como é agora. Quando a mente se torna clara e calma, alguém será capaz 

de entender diretamente, baseado na experiência, o que é a fundação, o 

lugar do surgimento do sofrimento grosseiro - o assim chamado de 

"sofrimento sutil" – é na verdade.  Portanto, a fim de compreender o tipo 

sutil de sofrimento, é essencialmente necessário que  treinemos a nossa 

mente.  

Donde  o professor (o Buda) começou, quando ele ensinou o Dharma?  A 

partir do fato de que nós precisamos entender o sofrimento. Esta é a raiz. 

Não há sequer um único ser senciente que deseje o sofrimento. Por esta 

razão, que tipo de objetivo  precisamos desde o início? É muito 

importante no início  refletir sobre o fato de que não precisamos de 

sofrimento e que o sofrimento não é real. Portanto, devemos pensar: "Eu 

não quero o sofrimento e devo abandoná-lo". Enquanto refletimos sobre 

este pensamento, quando adotamos uma atitude que deseja se libertar do 

sofrimento,  que métodos existem que nos permita abandoná-lo 

imediatamente? Não há o imediato, mas ao mesmo tempo precisamos 

abandonar esse sofrimento. Uma vez decidido que você não o quer,  deve 
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realmente investigar donde este sofrimento inicialmente surge.  Para isso 

é importante reconhecer a fundação, a raiz, que é o local proveniente do 

sofrimento. O segundo ponto, neste contexto, é sobre a causa e a raiz do 

sofrimento, que estão se apegando a um  ego  e emoções negativas. 

Há emoções negativas que perturbam nossa mente. Essas emoções 

negativas que nos perturbam e aos outros são os pensamentos de ódio, 

raiva e inveja. Quando a mente se torna totalmente grosseira e má  ela 

também pode fazer a mente de outros grosseiros, maus  e infelizes. A 

mente assim não tem paz nem  felicidade. Dúvidas e miséria constituem 

esta mente escura, negativa. Diz-se que esta é a raiz de todo o seu 

sofrimento. 

Em nosso mundo, até mesmo os animais, que são seres não- humanos, 

têm, desde o início um problema devido à noção de "eu";  primeiro,  o  

"eu" precisa de algo bom para mim. Por causa da noção de "eu", "eu" 

penso que ter grandes dificuldades e descontentamento não é desejável, 

e que ótimo é ser alegre e feliz. No entanto,  "eu" pensa muito pouco 

sobre o fato de que não é bom quando os outros estão sofrendo e "eu" 

debilmente  tem pensamentos de desejo sobre como é bom se outros 

fossem alegres e felizes. 

A maioria das pessoas pensa que quando o sofrimento ocorre a eles não é 

bom e o que é bom se alegria e felicidade acontecem. Portanto, há 

sempre grande fixação ao ego e grande apego a si em suas mentes. Todos 

os distúrbios de todo o mundo aparecem dessa fixação e do apego. 

 

O nome budista que usamos para descrever é "snyon mongs" - emoções 

negativas. Sempre que essas chamadas emoções negativas tornam a 

mente grosseira, então nenhuma felicidade ou alegria pode ser gerada em 

tal mente.  Assim que essas emoções negativas fizeram a mente 

inadequada, alegria e felicidade óbvias que poderíamos sentir chegará ao 

fim. Depois que eles estão esgotados, eles vão se transformar em 

sofrimento, senão autêntica alegria e felicidade estarão 

permanentemente presentes. 
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Poderíamos estar felizes por dias, semanas ou meses, mas por longo 

tempo fiquemos,  é sempre transitória e, portanto, nunca estaremos  

permanentemente alegres  e felizes. E dessa maneira alegria e felicidade 

estão em mudança.  Porque a sua raiz não é outra coisa do que o 

sofrimento, ele vai se transformar em sofrimento e, portanto, é referido 

como emoções negativas. Para que nós tenhamos a felicidade autêntica, 

nós temos que desistir do nosso auto apego,  fixação ao ego, e ter uma 

mente altruística, e  sincero amor para os outros. Se gerar uma mente que 

ama, cuida e beneficia os outros, tanto quanto nos preocupamos conosco,  

podemos alcançar alegria e felicidade.  Se este não for o caso, se a alegria 

e felicidade pudessem  ser alcançados,  correndo atrás  das abundâncias  e 

riquezas, reputação, realizações e carisma, o mundo inteiro deveria  estar 

feliz. No entanto, este não é o caso, porque, mesmo que haja riqueza, 

fama, poder e autoridade, o sofrimento não diminui. É por isso que a 

autêntica felicidade é ter um bom coração, uma mente que ama e cuida 

de outros -  em suma, ser capaz de cuidar de outras pessoas na mesma 

medida que cuidamos de nós mesmos. Se alguém é capaz de aumentar 

esses pensamentos para todos os seres, e não apenas a seres humanos, 

dentro deste mundo, alegria e felicidade pode vir a existir. Nós podemos 

chegar a esta conclusão, se pensarmos sobre a nossa própria experiência. 

Por isso, devemos saber no presente contexto de que a causa do 

sofrimento são as emoções negativas e a principal entre elas é o apego a 

um eu.  Além da principal causa do sofrimento que  apresentei, que é o 

apego a um eu, há também o sofrimento criado no contexto da conduta 

do nosso corpo e da fala. Diz-se que o comportamento selvagem do corpo 

e da fala, o que foi causado por esse apego ao ego e inflige prejudicar os 

outros, é a fonte de todo o karma. Nestas duas palavras que tenho 

mencionado o  sofrimento e a causa do sofrimento. Quando pensamos 

sobre o sofrimento e sua causa, poderíamos pensar que existem métodos 

para superar diretamente esse sofrimento, mas esses métodos não são 

genuínos. Por que é assim?  O sofrimento surge em nós de novo e de 

novo, e não há meios comuns em nosso mundo para seja capaz de esgotá-

lo permanentemente. Por isso que,  é muito importante  aplicar o método 

mais profundo, o que implica que abandonemos nossa natureza ao mal, e 
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nossa mente  grosseira e indomada.  A confiança pode crescer 

experimentando isso. 

 Depois de solucionar o método de exaurir o sofrimento, quando 

investigamos de onde vem, entendemos que esse sofrimento surge de 

emoções negativas. Se vencermos e abandonarmos  essas emoções 

negativas, podemos esgotar o sofrimento que resulta dele. 

Agora vou explicar a verdade sobre a cessação do sofrimento. Se 

abandonarmos as aflições e o  apego ao eu que são as causas da mente 

grosseira, como resultado, o sofrimento será completamente esgotado. 

Nós, então, seremos  capazes de atingir alegria e felicidade autênticas,  e 

de forma permanente e completa acabamos com o sofrimento, 

independentemente das circunstâncias. Diz-se que podemos 

definitivamente alcançar a autêntica, permanente alegria e felicidade. 

Então, que tipo de método deveria ser ensinado para exaurir o sofrimento 

e as emoções negativas que são a causa desse sofrimento? Em seguida, 

falarei sobre a seqüência do método e outras questões relacionadas. 

Vamos examinar a verdade do caminho. Dentro desse caminho, existem 

muitas visões budistas para estudar -  os pontos de vista e os conceitos 

filosóficos relativos aos diferentes veículos, o menor,   o grande, e assim 

por diante. Como há muitos, não podemos estudar todos eles e também 

não é realmente necessário. Precisamos condensá-los em uma essência. A 

essência de cada caminho que todos nós precisamos entender é 

geralmente chamado a visão budista. É composto por três seções. A 

primeira é a renúncia. Inicialmente, no entanto deve-se entender que o 

samsara é sofrimento. Por mais que se tente realizar a alegria e  a 

felicidade, nunca seremos capazes de alcançá-las, nem de forma 

permanente e duradoura eliminar o sofrimento enquanto permanecemos 

dentro de samsara. Tendo refletido sobre isso, é ensinado no início que a 

alguém  deve ser capaz de reconhecer que samsara tem a natureza do 

sofrimento, que é defeituosa, e que por causa dessa sua natureza está 

sofrendo, que nunca será separado  do sofrimento enquanto permanecer 

nela. 
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RENÚNCIA 

Não devemos pensar que a idéia de renúncia, sendo a necessidade de 

escapar do samsara e fugir dela. O que é então? Neste mundo, se somos 

políticos, comerciantes, chefes de família, seguidores de religiões com as 

nossas opiniões e princípios, então, poderíamos pensar, existem diversas 

formas de realizar atividades na nossa vida humana.  No entanto, 

quaisquer que seja o tipo de tarefa que realizamos, sempre o fazemos de  

acordo com a nossa capacidade. 

Se pensarmos cuidadosamente sobre esta questão a um nível adequado, 

podemos entendê-la. Com base nesta reflexão, temos métodos que nos 

permitem diminuir o sofrimento do corpo e da mente. De um modo geral, 

quaisquer que seja o trabalho que façamos, deparamos com dificuldades, 

porque colocamos muito apego, esperanças e objetivos em nossas tarefas. 

Quando estamos trabalhando, se não formos capazes de atingir essas 

esperanças e objetivos predeterminados, sofrimentos adicionais são 

geradas. Se realizarmos uma atividade de forma adequada, com 

esperanças e objetivos apropriados e sem grande apego, essas muitas 

dificuldades não serão capazes de surgir em nós. Sabemos disso com base 

em nossa própria experiência, e isso também é ensinado dentro da nossa 

religião. 

Por exemplo: No budismo, há muitos tipos de praticantes do Dharma. 

"Porque eu sou um praticante budista, devo ser diferente dos outros"; 

com este tipo de motivação na  mente  pensa que grandes metas devem 

ser alcançadas. Praticar, estudar os pontos de vista e princípios e meditar 

com base em tais esperanças não seremos capazes de cumprir os nossos 

desejos. Se tivermos  grandes esperanças, nossa prática será fraca, e se 

não  moderarmos  com nossas esperanças e desejos, a nossa mente 

tornará  infeliz. Em vez de ganhar vantagem através de Dharma, um 

monte de dano será causado. Todo mundo tem essa experiência. Como 

mostrado no exemplo anterior, independentemente da atividade que 

façamos, se trabalharmos de acordo com a nossa capacidade, tenho 

confiança de que as dificuldades irão diminuir. 
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Por esta razão, é importante acreditar em si mesmo (ou seja, auto-

confiança),  e é difícil de acreditar nos outros. Assim como nós, 

inicialmente, temos confiança, carinho e bondade para nós mesmos, mas 

também é bom ser capaz de levar esta mente amorosa no caminho 

sublime. Todo mundo tem uma mente amorosa. No entanto, mesmo se 

entendermos  que é necessário  beneficiar e nos tratarmos 

carinhosamente, é um erro se não aplicamos  corretamente. É crucial que 

um desejo sincero e suas aplicações caminhem lado a lado. 

 A qualidade especial dos seres humanos que os distingue dos outros 

seres, como os animais, é a capacidade de realizar atividades que geram 

grandes e extraordinários benefícios. Mesmo considerando as más ações, 

uma única pessoa tem a capacidade de destruir o mundo inteiro. Devido a 

isso, não devemos usar esse poder de uma forma pervertida, mas usá-lo 

corretamente. Se, em uma base diária e durante o tempo que eles estão 

presentes, nós somos capazes de transformar a má vontade, a hipocrisia e 

uma mente que engana aos  outros em seus opostos - uma boa mente, 

uma mente altruísta e a capacidade de realizar sincera e adequada 

atividade altruísta - haverá uma diminuição nas guerras, nas dificuldades e 

nos sofrimentos neste mundo. Quando somos capazes de experimentar 

isso diretamente, alegria e felicidade se tornarão  abundantes, que irão 

florescer e expandir. Há muitos tipos e atitudes humanas diferentes. No 

entanto, qualquer que seja a sua tarefa,  se temos um apego muito forte  

e imensos objetivos e esperanças, a menos que nós trabalhemos de 

acordo com a nossa capacidade, vamos encontrar muitas dificuldades. 

Tendo reconhecido isso e ter trabalhado de forma adequada, se a 

aplicação (ou prática) também é feito de maneira conveniente, o benefício 

será que vamos experimentar uma diminuição nas dificuldades. Somos 

todos capazes de seguir o caminho. Se tentarmos, certamente seremos 

capazes  de segui-lo. Por essa razão, se trabalhamos continuamente de 

acordo com a nossa capacidade, então, a tarefa vai florescer. Por que é 

assim? É porque há também grande benefício em realizar os desejos 

individuais. No entanto, este não é o caso quando se apegamos a um 

objetivo imenso.  Quando trabalhamos imensamente duro é difícil  

alcançar o  nosso objetivo. Se, inicialmente, temos  essa motivação 

adequada, o grande benefício será que nossas próprias atividades 
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também irão  aumentar e expandir . Isso está ligado à renúncia. 

Considerando o entendimento e o reconhecimento da natureza do 

samsara, uma vez que realizamos uma tarefa, o sofrimento decrescerá, 

mas se nós não sabemos bem a natureza do samsara e trabalharmos  

muito, haverá muitas dificuldades. Portanto, devemos primeiro analisar 

sem erro a natureza do samsara através do raciocínio. Uma vez que 

entendemos isso muito bem, qualquer ação espiritual e mundana que 

realizemos pode corresponder  com a nossa habilidade. Este é o 

significado essencial para ser compreendido .  

 

Em seguida, neste segundo ponto, enquanto nossas condições espirituais 

amadurecem, explicarei a chamada mente da iluminação. 

A mente de iluminação, bodhicitta, é comumente conhecida como 

"altruísmo". Para dar origem a uma boa mente que traz benefício aos  

outros,  primeiro precisamos beneficiar a nós mesmos, e se somos capazes 

de melhorar a nós mesmos, vamos ser capazes de beneficiar aos outros. 

No entanto, se não podemos nos beneficiar, desde o início, não seremos  

capazes de beneficiar aos outros. Sendo assim, pode-se perguntar: "O  que 

o Buddha disse sobre bodhicitta no contexto dessas duas etapas? 

[The Buddha] disse que se você não eliminar todo o seu sofrimento 

mental tampouco atingirá a genuína alegria e felicidade, se não confiar em 

bodhicitta, a  mente que beneficia os outros. Não é fácil dar nascimento a 

uma mente altruísta.  Ninguém se beneficia através de "compaixão oral" 

(falar sobre a compaixão, mas não agir).  Bodhicitta e o amor genuíno não 

significa ajudar ocasionalmente alguém indefeso que encontramos.  A 

característica definidora da mente iluminada é abandonar o apego que 

temos por nós mesmos. Tanto quanto haja o  sentimento de apego e amor 

por nós mesmos,  também devemos  ser capaz de dar a outra pessoa, 

mesmo aos nossos inimigos. A fim de estarmos acostumados para isso, 

devemos nos familiarizar com e treinar muito em usar essa mente 

altruística. Existem muitas histórias sobre a capacidade de sincera e 

verdadeiramente tomar o sofrimento dos outros sobre si mesmo e de ser 
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capaz de dar aos outros a sua  própria felicidade. Porque isso é muito 

importante, examinarei aqui o propósito desta grande força de espírito. 

Este mundo não é o único e os seres sencientes são ilimitados. Para ser 

capaz de erradicar todos os seus sofrimentos e conduzi-los para a 

felicidade completa, a motivação correta e as práticas corretas  são 

necessárias. A este respeito, alguém deveria ter esperanças nem 

temporária nem  permanentes. Se quiser ajudar verdadeiramente, não se 

deve querer alcançar bons resultados no futuro como uma retribuição por 

esses atos.  Neste contexto de diferenciação Bodhicitta, a mente altruísta, 

falarei sobre duas coisas: amor- bondade e compaixão. 

A mente amorosa é o sentimento que temos quando queremos que todos 

os seres sencientes alcancem não somente  a felicidade, mas a felicidade 

junto com suas causas. Esta é a bondade amorosa. 

A mente compassiva é o sentimento muito forte que temos quando 

queremos que  todos os seres sencientes fiquem livres de seus 

sofrimentos físicos e mentais, juntamente com suas causas. Esta é a 

compaixão. 

 Às vezes existem tais sentimentos, às vezes não, mas eles sempre 

deveriam estar.  Geralmente, dentro do grande veículo, diz-se que todos 

os seres sencientes foram  nossos pais, e por isso há uma grande bondade. 

Portanto, o caminho para gerar a mente iluminada é ensinado em 

primeiro lugar. No entanto, independentemente do fato de os todos os 

seres sencientes terem sido nossos pais ou não, em geral, na prática 

principal da bodhicitta é muito importante estar com claro  estado de 

espírito que sustente que os outros são mais preciosos do que nós 

mesmos. Bem, então, como deve ser uma prática da mente de 

iluminação? Existem duas fases.  A primeira fase é a motivação pela qual 

se pensa: " Vou libertar todos os seres sencientes do sofrimento e 

estabelecê-los no estado de felicidade completa".  Isso é chamado de 

"smon pa´i sems " -  bodhicitta de aspiração. Somente através disso  não 

há o benefício final e não há liberação do sofrimento.  

Alguém precisa realmente aplicá-la, a fim de alcançar a felicidade. O 

pensamento: "Vou praticar isso," é chamado de "jug pa´i sems" - 
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bodhicitta de aplicação. Portanto, deve-se treinar a mente de amor e 

compaixão. É uma prática de grande veículo e é muito importante! Para 

nós budistas, se essa base está faltando, não há nenhuma chance de 

estudar os mais altos pontos de vista e princípios. Na hora de praticar 

essas visões budistas e princípios, devemos seguir uma seqüência. Se isto 

está  claro, então há uma oportunidade para alcançar o maior resultado 

em um curto espaço de tempo. Se este não é o caso e, se não são capazes 

de seguir uma ordem real e praticar de forma irregular, não atingiremos  

nossos objetivos e os resultados não acontecerão. 

Em nossas vidas diárias, precisamos pensar como se segue. Por exemplo: 

O assim chamado "eu".  De um modo geral, logo que entramos em 

contato com algo prazeroso, o apego sempre surge. Quando vemos um 

objeto indesejável, a aversão surge. Se nós não examinamos esses 

sentimentos, eles permanecerão.  Além disso, quando vemos um estranho 

nós temos um sentimento neutro. Este é o nosso sentimento não 

examinado, costume mundano comum.  Essa discussão não diz respeito 

apenas a estudiosos budistas e praticantes, mas beneficiará aquele que 

tenha grande sofrimento, infelicidade e muitas dificuldades em sua 

mente. O que torna a mente infeliz? Existem dois tipos de pensamentos 

discursivos, apego e aversão. Geralmente é dito no budismo que há 

muitos pensamentos discursivos  entre eles, apego e aversão, que causam 

grandes dificuldades, são considerados sendo  a raiz de todos eles. Para 

dar um exemplo: A causa raiz de chamar uma pessoa que não gosta de 

"um inimigo" e de uma pessoa que gosta de "um amigo" é o apego ao ego. 

O "eu" é muito precioso para nós. Quando nós não concordamos com 

alguém, nós o chamamos de um inimigo enquanto quando nós 

concordamos, nós o chamamos de um amigo. Todas as dificuldades vêm 

com base nesses dois conceitos de inimigos e amigos. Além disso, se uma 

pessoa infeliz encontra uma pessoa feliz, ambos podem se tornar inimigos. 

Se um inimigo encontra o meu amigo, o inimigo daquele  amigo pode se 

tornar meu inimigo também,  e haverá grande sofrimento. Além disso, se 

ele é seu amigo, ele também pode se tornar um inimigo. 

Fundamentalmente amigos e inimigos nunca serão totalmente exaustos.  

Quando investigamos, descobrimos que a causa raiz desses conceitos de 
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amigos e inimigos é o chamado "eu". Por isso, é difícil de eliminar 

completamente os inimigos do mundo exterior. 

Um estudioso indiano disse o seguinte: “Eu preciso peregrinar pelo 

mundo, mas quando todas aquelas  pedras e espinhos furam  minhas 

solas, sinto muita dor. Por causa disso, para andar facilmente, devo cobrir 

toda a terra com couro? Não há  couro suficiente no mundo para 

transportar.  Então, qual seria o método? Se eu levar duas pequenas peças 

de couro em ambas as minhas solas, seria semelhante que cobrir  o 

mundo inteiro com couro. 

O que isto significa? Isso significa que não podemos lidar com todos os 

inimigos e amigos do mundo inteiro. Nesse caso, o que é  combater  com 

todos os nossos inimigos e agradar a todos os nossos amigos? Se 

vencermos o apego em relação aos inimigos e amigos com base em nossas 

mentes individuais, diz-se que a nossa mente será feliz.  

 

A Visão Autêntica 

Emoções negativas, que são apego e aversão, são pensamentos 

discursivos. Por exemplo: Devemos investigar minuciosamente 

sentimentos como raiva, orgulho e inveja que causam uma mente tão 

infeliz. As causas das grandes dificuldades são apenas as emoções 

negativas que estão presentes no fluir da mente humana. Alguém pode 

dizer; "Estes são meus inimigos!" 

Isso assim chamado inimigo - A partir do momento em que o inimigo vê 

alguém a mente se torna infeliz. Mesmo que ele só veja  roupas e sapatos  

etc., isto também torna a mente infeliz e honestamente isso é um erro. 

Porque?  A raiva que está em nossa mente é o inimigo. A raiva e emoções 

negativas são os nossos inimigos. 

Este assim chamado inimigo - A partir do momento em que o inimigo vê 

alguém a mente se torna infeliz. Mesmo que apenas veja as roupas e 

sapatos de alguém, etc.  também torna a mente infeliz e, honestamente, 

isso é um erro. Por que é assim? A raiva que está em nossa mente é o 

inimigo. Raiva e emoções negativas são nossos inimigos. 
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 Um estudioso indiano deu este exemplo: “Sempre que o inimigo atira 

pedras em mim ou me bate na cabeça com um pedaço de pau, fico com 

raiva do atirador da pedra. No entanto, para ser honesto, eu realmente 

deveria estar com raiva do pau e das pedras e não zangado com essa 

pessoa.” No entanto, como é que nós não ficamos zangados  com o pau e 

pedras? Quando o inimigo nos ataca usando pedras e paus, pedras e paus  

não são os culpados, eles mesmos não têm nenhum controle. O esforço 

do adversário quando ele nos ataca é a culpado, pois ele é o único que 

tem o controle sobre as pedras e da vara. Enquanto o inimigo nos ataca 

baseado em seu esforço, fico zangado com ele, a pessoa que ataca, mas 

na verdade ele não é o culpado. Como é isso? A raiva surgiu nele sem 

controle. Enquanto ele usou a vara sem auto-controle e me bateu a 

cabeça,  ele foi involuntariamente impulsionado fazê-lo por raiva. 

Portanto, se realmente ficamos com raiva, deveríamos estar irritados com 

a raiva que existe na mente. Por que? O pau não tem força própria. Da 

mesma forma, ele não tem controle, porque em sua própria essência, ele 

foi instigado por toda essa raiva. Por estas razões há muitas guerras 

diferentes do mundo. Toda a infelicidade que existe é devido ao dano 

constante de emoções negativas. Devido a esta mente grosseira, sempre 

nos agimos sem controle. Não é necessariamente verdade que todas as 

pessoas agem sempre de forma errada. (porque usualmente eles 

cometem erros quando são possuídos pelas emoções aflitivas). 

O Buddha deu um exemplo: Quando as pessoas infelizes em um sanatório 

batem o médico, ele não se zanga  com essas pessoas loucas. Por quê? 

Porque ele sabe que é a natureza de um louco. Ao pensar, "não é culpa 

dele", a bondade amorosa se desenvolve. Dessa forma, naqueles que são 

capazes de pensar de acordo com esta visão autêntica, quando as 

dificuldades lhes ocorrem,  eles entendem que estas dificuldades que 

encontram têm a natureza do samsara. Não há necessidade de mencionar 

que a natureza do samsara é sofrimento. Então, quando eles entendem 

isso, a raiva não surgirá para aqueles que estão com raiva e causam danos.  

Quando eles conhecem essa natureza, amor e compaixão surgirão. Por 

causa disso, agora vou explicar a visão autêntica. De um modo geral, 

quando se vive de acordo com o entendimento correto, ganhamos um 

monte de benefício, mesmo em nossas vidas diárias. Para os 
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trabalhadores sociais e aqueles que fazem o trabalho ambiental é 

indispensável. Também é extremamente importante dentro de uma 

família. Seja qual for a tarefa que fazemos dentro desse ponto de vista, há 

um grande benefício. Em termos de prática espiritual, se formos capazes 

de segui-lo dentro da visão autêntica, se somos uma pessoa de negócios, 

um político, ou mesmo um economista, o sofrimento irá diminuir, e com 

base sobre isto também podemos beneficiar os outros. O sofrimento 

mental pode diminuir muito e benefícios certamente ocorrerão.  Quando 

experimentamos um tipo geral de sofrimento, se somos religiosos, iremos 

imediatamente, após as dificuldades aparecerem, iremos a um templo, 

prestaremos homenagem, acendendo lamparinas de manteiga, e assim 

por diante, e falaremos sobre nossos muitos problemas aos deuses . Em 

seguida, iremos a um Lama e ficar na frente dele, falamos sobre nossos 

muitos problemas. Fazendo isso, tentamos trazer os nossos sofrimentos e 

problemas para um fim, mas este não é o método adequado. Há ainda 

grandes dificuldades em nossa mente. Aqueles que têm grandes 

dificuldades mentais vão ao  psicólogo e dizer: "Eu sou mentalmente 

perturbado, por favor, dê-me  alguns conselhos." O médico irá dar alguns 

conselhos, mas é difícil de ser capaz de realmente beneficiar este na 

instância de instrução. Os conselhos e instruções mais profundos são 

aquelas que mencionei anteriormente. Devemos estudar, em seguida, em 

uma base regular, até familiarizarmos  com eles. Se alguém é capaz de ir 

mais fundo dentro dela, as dificuldades não vão surgirão a partir do início. 

Não haverá dificuldades em todas as atividades que realizamos se nós 

estivermos  sempre acompanhado pela visão autêntica. Estar familiarizado 

com ele, em qualquer atividade diária na qual estejamos, se nós sempre 

mantivermos  o entendimento correto, as dificuldades não serão capazes 

de aparecer desde o início. Através desta seremos capazes de criar 

grandes benefícios. Todo o significado da renúncia, bodhicitta e a visão 

autêntica que já expliquei acima estão condensados  dentro disso.  Não é 

apenas o ponto de vista budista, e acredito que é algo necessário para 

todos que realizam um trabalho agradável e desagradável neste mundo. A 

assim chamada vida humana, especialmente, tem um enorme potencial. 

Seja qual for a tarefa que fazemos, se somos empresários ou 

trabalhadores no campo social, é importante ter uma boa intenção, 
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sermos honestos e justos. Se nós não somos honestos e justos mas 

sempre comportarmos de uma forma enganosa e hipócrita, não haverá 

fim para as nossas dificuldades. Por isso, diz-se: "nascer como um ser 

humano há um grande potencial".   

O que é este grande potencial? É para realizar as vastas atividades de 

beneficiar aos outros e a grande capacidade de atingir a genuína alegria e 

felicidade. Geralmente falamos sobre as quatro atividades mundanas de 

comer, dormir, andar e estar parado (sentado, em pé, etc.) que também 

estão presentes entre os animais. O que é característica especial dos seres 

humanos? É estar igualmente preocupado com a felicidade e sofrimento 

dos outros e não pensar apenas em si mesmo. Ter sempre uma mente 

amorosa dirigida aos outros é muito importante. Não há ninguém que não 

tenha auto-apego. Abandonar o "eu" não é fácil. Não é necessário 

abandonar o chamado "eu", mas para torná-lo a um nível adequado é 

bom.  O que pode ser a própria riqueza no que diz respeito às riquezas de 

empresários? Seja qual for a riqueza que temos, devemos nos tornar 

alegre e feliz ao mesmo tempo não cair sob o poder de nossa posse. Caso 

contrário, se nós somos escravos de nossos bens, e se continuarmos 

assim, provavelmente estragaremos esta vida humana  -  assim 

acontecerá  que a nossa existência neste mundo será apenas de servidão 

para  essas riquezas. Nossas atividades metódicas  e as  mais mundanas 

atividades deveria ser de ajuda para os outros, reduzir os seus problemas 

e aumentar a felicidade na comunidade. Isto é  significativo ser um 

economista e também um assistente social. O significado deste trabalho 

vem dessa grande habilidade. 

Dentro  do budismo, o que disse o Buddha?    Ele disse que é difícil de 

atingir esse corpo humano semelhante ao vaso.  Isto é apenas um fato. De 

um modo geral para obter um corpo humano não é difícil, mas dentro dos 

seres humanos é difícil obter a poderosa capacidade do corpo humano 

semelhante a um vaso.  Se o conseguiu, é extremamente importante ser 

capaz de realizar vastos benefícios tanto para a si próprio como para os 

outros.  

Em suma, as minhas idéias de hoje são assim. Aqueles que já conhecem o 

Budismo serão capazes de se beneficiarem com estas essas idéias. Mesmo 
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quem não é  budista e pensa que as  idéias são valiosas será capaz de usá-

los para si. Nesse discurso,  acredito que há algumas palavras que 

descrevem o benefício dentro de cada ser humano na vida comum.  Um 

caminho espiritual não necessariamente tem ser o  Buddha Dharma. Se 

nós sempre temos um bom coração, em qualquer circunstância e são 

capazes de realizar boas atividades para o benefício dos outros, o nosso 

auto-apego é muito pequeno. Se nós somos capazes de praticar bem 

baseada na visão autêntica, o que estava falando antes, e acho que com 

base na mente desperta, definitivamente não precisaremos do Budhismo 

como a nossa religião. Se não formos capazes de praticar o bem com base 

em religiões, é um grande erro. Apenas ir a um templo e suplicando para 

as divindades é inútil. 

Não há necessidade de fazê-lo. Primeiro, nós que trabalhamos dentro das 

sociedades deve ter uma boa base, um bom motivação e um bom 

coração. Com base nisso, se nós executamos tarefas  religiosas, elas vão 

trazer benefício para os outros e também para si mesmo. Se nos faltar 

uma boa motivação, independentemente das religiões  que seguimos, eles 

vão ser meros nomes e rótulos. Se formos capazes de cultivar um bom 

caráter humano, uma mente boa, para ser uma pessoa nobre e combiná-

lo com uma religião, isso é dito ser uma  religião genuína. Dessa forma, se 

formos capazes de viver de acordo com o caminho autêntico, não importa 

qual a religião que seguimos - cristianismo, hinduísmo, budismo, para 

mencionar apenas alguns, - eles se tornam apenas um. Mediante tal 

fundamento,  conectado com a visão autêntica e pensar em 

conformidade, se formos capazes de cultivar um bom caráter humano, 

então é bom seguir qualquer religião seja cristianismo, hinduísmo, 

budismo, etc. 

Espero e aspiro que todos vocês possam se unir com esta prática e da 

natureza que tem o significado essencial dentro de cada vida humana.  

Esta palestra foi dada por  Sangye Nyenpa Rinpoche para várias famílias 

cristãs, em Berlim, na Alemanha, sobre os métodos benéficos que se pode 

praticar diariamente com base nos pontos de vista, os meios e o caminho 

da Buddha dharma relacionada com as Quatro Nobres Verdades. 
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