
Igatpuri 
 
Introdução 

O relato que segue conta minha experiência de doze dias em 

Igatpuri, Índia, onde convivi, em um centro budista, com diversos 

monges sob a orientação do guru S.N. Goenka, líder espiritual 

indiano. 

 

O Vipassana Research Institute (VRI) recebe visitantes leigos de 

várias partes do mundo para treinamento na técnica Vipassana de 

meditação. São cursos de duas semanas (inicialmente) e 

posteriormente podem chegar a quarenta e cinco dias. 

 

Muitas rotas conduzem ao desenvolvimento espiritual. O mais 

importante é a prática de princípio éticos ou religiosos que no 

fundo são similares entre muitas religiões do ocidente ou do 

oriente. Meu amigo Bhaskar da Índia costuma dizer que o 

hinduismo inclui todas as outras religiões, porque reconhece que 

muitos caminhos diversos levam a Deus. 

 

Afirma o Dalai Lama em um de seus livros, "talvez a prática de 

princípios filosóficos que levem à amorosidade, compaixão e à 

ajuda mútua entre os seres humanos seja mais importante para 

muitas pessoas que ter uma religião, já que uma grande parte da 

humanidade não tem práticas religiosas." 

 

Será que a busca espiritual se destina apenas para homens (e 

mulheres) comuns, de nível sócio-econômico modesto, e não para 

pessoas cultas ou com algum treinamento científico? 

 

"É mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha, que um rico 

entrar no reino dos céus." – Pleno em conhecimentos não-

espirituais, rico em bens materiais, e portanto com pouco espaço 

interior (pobre) para as coisas do espírito, como se referiu Jesus. 

 

Existe um caminho entre ciência e ética que pode ser seguido. 

Uma enorme parte do caminho religioso é na verdade incorporar 

valores éticos aos nossos hábitos, atitudes e comportamento.  
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Aqueles que trilham o longo caminho da ética podem, a exemplo 

de Einstein, acabar também descobrindo Deus, cada um a seu 

modo. Arrisco que o Deus judeu, cristão, maometano ou hinduísta 

não é radicalmente distinto do "em si mesmo" budista, e temos 

então um enorme espaço para trabalharmos juntos. 

 

Parece que razões históricas particulares levaram diferentes povos 

a acentuar características distintas de um mesmo Deus. Nada mais 

natural em um mundo onde as distâncias e as comunicações eram 

tão longas e tão difíceis. Porém isso tudo está mudando muito 

rápido. As distâncias não são mais as mesmas e as comunicações 

se estabelecem na velocidade da luz. 

 

Minha experiência é similar a de outros, que tem uma origem 

cristã, e agora também contam com uma vivência budista. Acho 

que essas pessoas ficarão contentes em compartilhar minhas 

dúvidas, perplexidades e o pouco que aprendi. 

 

Completando o relato que segue, busco ainda uma aproximação 

entre minha religião, o cristianismo, o catolicismo anglicano com o 

budismo. Vejo tantos valores comuns entre nossas religiões, que 

gostaria de ousar fazer algumas comparações e explorar algumas 

possibilidades conjuntas. O budismo está aberto para nós cristãos. 

Penso que não precisamos deixar de ser cristãos para adotarmos 

muitas práticas budistas.     

 

Neste momento particular da História em que cristãos, 

muçulmanos, hindus e judeus parecem distanciar-se, devemos 

meditar sobre o verdadeiro significado da religião, qual seja o de 

promover nosso crescimento nos valores éticos, morais, na 

compaixão e na amorosidade. "Vós os conhecereis por suas 

obras", como disse Jesus. 

 

As experiências aqui descritas poderão servir de estímulo para 

você percorrer o caminho de seu próprio desenvolvimento 
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espiritual. Ninguém pode fazer isso por você. Essa é uma tarefa 

pessoal, que não podemos delegar. 

 

Espero que este livro contribua também para a aproximação de 

todos nós que temos crenças distintas, mas que acreditamos no 

amor, na compaixão, nos valores éticos, na doação ao próximo. 

 

Parafraseando Bhuda "aquele que dá um passo está um passo mais 

perto do objetivo. Aquele que dá cem passos está cem passos 

mais perto, e aquele que percorre todo o caminho chegará lá". 
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Por que busco o crescimento espiritual? 

Ter dado alguns passos nas questões espirituais me qualifica 

(quando muito) como um amigo que trilha junto o caminho. Não 

tenho nenhuma pretensão a líder espiritual após ter passado um 

par de semanas na Índia, e não creio também que meu histórico de 

vida colabore muito nesse sentido. 

 

Concentrar esforços na ciência e na tecnologia também não me 

trouxe mais felicidade, até o momento, e parece que não trará 

para ninguém. Esse é um primeiro fato que quero compartilhar 

com você. 

 

O resultado prático da ciência na vida moderna tem sido 

fantásticos ao longo de mais de um século e meio de avanços 

constantes, mas existem contra-sensos evidentes: pouco foco na 

saúde preventiva das populações de baixa renda e muita atenção 

para o desenvolvimento de novas drogas para mercados 

abastados, mais bens de consumo de massa, equipamentos 

eletrônicos mais sofisticados para no fim assistirmos programas de 

televisão de quinta categoria. 

 

Assisti na TV ontem um comercial de um novo celular, com tela de 

cristal líquido, que permite o usuário incorporar (fazer o 

download) mais de cem joguinhos de entretenimento! (tecnologia 

de luxo para promover o lixo). 

 

Nada desse avanço científico todo é mau em si mesmo, mas não 

tem resultado em mais felicidade para o comum dos mortais. A 

busca da felicidade humana não é (e nunca foi) o propósito da 

ciência (que essencialmente visa estudar e compreender o mundo 

dos fenômenos materiais e utilizar de forma racional esse 

conhecimento). 

 

Além disso, a necessidade espiritual no homem parece ser 

genética, tal como se alimentar ou ter uma vida sexual normal. 

Desde os primórdios de nosso desenvolvimento nos perguntamos 
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sobre nossa origem e destino. Essa pergunta aflige mais uns e 

muito pouco outros. 

 

Estudos recentes de genética indicam que faltam bases científicas 

para a diferenciação das raças humanas, visto que o pacote 

genético da raça negra, branca, amarela ou vermelha e 

praticamente 100% idêntico. Além disso somos 99% idênticos aos 

macacos (do ponto de vista cromossômico) e acima de 90% 

idênticos (genéticamente) à maioria dos animais e até mesmo de 

um enorme número de vegetais. 

 

A vida é uma manifestação única com diferentes facetas, incluindo 

a humana, ou seja Bhuda estava certíssimo em suas conclusões 

filosóficas. 

 

Creio que existem razões cármicas (além das genéticas) para que 

algumas pessoas busquem mais a vida espiritual, da mesma forma 

que alguns nascem com mais talento para a física, música ou  

matemática. 

 

Na religião como nas ciências existe uma verdade: você não pode 

aprender física avançada sem conhecer física elementar. Um 

professor não pode ensinar aos seus alunos conceitos adiante do 

que podem compreender. 

 

O mesmo ocorre na religião e na espiritualidade. Temos que ir 

passo a passo. O guru não pode "queimar etapas" para nós. Temos 

que aprender cada lição necessária para a próxima. 

 

As virtudes formam uma escada. Antes que possamos chegar ao 

último degrau (a conquista da humildade) existem muitos outros 

degraus para galgarmos. Não são suficientes "conhecimentos" 

espirituais. No fim tudo tem  que estar enraizado no coração, na 

prática e não no cérebro. No coração pulsa a vida (a cada 

momento). O cérebro mais parece um arquivo de dados e 

experiências, que já foram... 

 



 

 6 

Minha experiência pessoal portanto, enquanto experiência 

subjetiva, tem pouca importância para compartilhar com você 

leitor. Espero que um breve relato de minha história pessoal leve 

você a perguntar-se sobre os seus próprios paradigmas, sobre sua 

própria história e como ela influenciou seu modo de ser e seu 

desenvolvimento (ou não-desenvolvimento) espiritual até aqui. 

 

Somos o produto do meio que estamos inseridos, mas estamos 

longe de sermos só isso. Temos a capacidade de instalarmos 

"pontos de observação" sobre nós mesmos e sobre o meio que 

vivemos que vão além das nossas limitações, ou seja, podemos 

expandir nossa consciência, superar nossos limites, reconstruir 

nosso futuro, e nosso próprio meio. Podemos ousar e sonhar! 

 

Muitos de nós vivemos no mundo na segunda metade do século XX 

e provavelmente viveremos uma boa parte do século XXI. Estamos 

assim condicionados por muitos fatos que ocorreram no mundo, no 

ocidente, em nosso país, em nossa casa nesse período. Como 

esses fatos afetaram nosso ser e espiritualidade? 

 

Logo após os primeiros sete anos de minha atual existência (nasci 

em 1951) fui interno durante três anos em um colégio católico 

romano no interior do Rio Grande do Sul (até 1962).  

 

Foi uma experiência frustrante pelo afastamento que sofri de meus 

familiares, pelo grande sofrimento que isso me causava, e  meu 

comportamento estereotipado que muitas vezes daí decorria, mas 

foi também gratificante pelos valores cristãos que adquiri, pelo 

estoicismo, pela capacidade que conquistei de separar o desafio 

da recompensa, ou seja postergar as recompensas, aceitando 

primeiro o preço a pagar por cada conquista. 

 

Minha família não era religiosa, mas era extremamente ética, nas 

ações e no comportamento, mas pouco se falava sobre isso. O 

fundamental era o exemplo prático do dia-a-dia. Aprendi desde 

muito cedo que a palavra “representa”, mas o exemplo (o 

comportamento) reflete o que somos (vamos ver mais para frente 
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os cinco primeiros passos do caminho óctuplo, que têm a ver com 

isso). 

 

O que me levou para um internato católico tão cedo na vida? – A 

princípio a necessidade de meus pais trabalharem e minha avó 

materna já estava um pouco cansada de cuidar-me havia muitos 

anos. Além disso ela sofria de asma crônica o que dificultava seu 

trabalho caridoso. 

 

Hoje acredito ainda que meus méritos e deméritos em vidas 

passadas também colaboraram para essa experiência (meu 

internato numa escola católica e o conseqüente afastamento da 

família). 

 

Qual o resultado espiritual de minha vivência em um internato 

católico durante esses três anos? – Olhando retrospectivamente o 

resultado parece ter sido modesto. Não líamos a bíblia, porque 

não era costume entre os católicos romanos nesse tempo. Assim 

sendo os textos e passagens bíblicas não eram discutidos ou 

debatidos. Não haviam livros com temas espirituais para crianças, 

e “Plum Village” (um centro de ensinamentos budistas localizado 

na França) só se tornaria uma realidade dezenas de anos depois. 

 

Rezávamos muito. Tínhamos uma disciplina férrea. Vivíamos mais 

próximos da idéia de um orfanato administrado por freiras 

católicas, que própriamente de uma escola. 

 

As raízes religiosas que hoje consigo resgatar dentro de mim com 

certeza estão alí, naquela limitada experiência do internato 

católico. A fé pura, opondo-se à razão pura, talvez seja a melhor 

síntese dessa experiência. Passaram-se dezenas de anos até que 

tropeçasse em Lao Tsé, com seu famoso alerta que a razão pura 

pode levar-nos à destruição completa. A lógica relativa (Einstein) 

e a lógica absoluta (a verdade espiritual) são denominadas no 

budismo “as duas verdades”, que não se opõem, mas se 

completam. 
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Nesse sentido agradeço que aquela experiência cristã, no 

internato, tenha depositado firmemente em meu espírito essa 

dialética entre fé e razão. Nenhuma transformação espiritual (para 

melhor) é possível sem a fé. Quando vivemos quase no escuro é 

preciso antes de tudo acreditarmos que um lugar de muita 

claridade existe, e podemos desejar viver nesse lugar iluminado. 

 

A diferença fundamental entre a fé católica romana que 

experimentei na infância e a fé budista que entro em contato hoje 

é que enquanto a fé católica era cega (você acredita nos dogmas e 

pronto), a fé budista é fundamentada na sua experiência diária 

com os ensinamentos budistas, que como veremos mais adiante 

não diferem tanto assim dos ensinamentos cristãos. 

 

Após esse período passei a estudar no Júlio de Castilhos (1963), 

uma escola pública de primeira linha em Porto Alegre, onde 

aprendi os valores da liberdade com responsabilidade. Esse 

aprendizado também teve custos e não ocorreu sem sofrimentos e 

erros. 

 

A mudança do ambiente do internato (regime semiditatorial) para 

um ambiente estudantil aberto, sem muros, foi dramática. A 

princípio não consegui adaptar-me e extrapolei em vários 

sentidos. Acabei repetindo a segunda série do curso ginasial (hoje 

corresponde aos três últimos anos do primeiro grau) e tive que 

aprender que a liberdade tem seus custos.  

 

Por volta dos quatorze anos de idade entrei em contato com um 

pouco da religião oriental, mas foi um contato breve, superficial. 

Entre os quatorze e dezessete anos li alguma coisa sobre o oriente, 

principalmente através da obra de Hermann Hess. Li ainda na 

época "A Ilha" de Aldous Huxley, que considero um livro de 

inspiração budista. "Aqui e agora" repetiam os pássaros da ilha. 

 

Assim sendo, deparei-me também acidentalmente com algumas 

correntes espirituais orientais nessa época, o que despertou-me 

interesse, curiosidade e também grande repulsão. 
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O interesse se originava em um discurso filosófico-religioso bem 

articulado, repleto de parábolas, buscando revelar conceitos 

importantes. Eu sentia o galo cantar mas não sabia bem onde. 

 

A repugnância teve origem nas figuras e imagens que não me 

diziam nada. Representações ininteligíveis, vacas, semi-homens e 

semi-deuses. A mensagem pictórica era muito confusa, o que 

afastou-me daquilo tudo durante muitos anos. 

 

Precisei outros trinta ou quarenta anos para entender que o avanço 

espiritual se dá dentro da "realidade cultural" de cada povo e o 

mentor espiritual tem que usar os recursos que dispõe para 

comunicar as coisas do espírito, e até fazer concessões, tudo para 

que pelo menos parte do que quer comunicar seja transmitido. 

 

Existe ainda um grande hiato entre a época de grande avanço 

espiritual humano na Índia, na Grécia, o nosso tempo, e a nossa 

civilização ocidental. A comunicação entre essas civilizações era 

quase impossível. 

 

Entre os dezessete e os trinta e cinco anos concentrei-me na minha 

formação técnico-científica, cursando o "Científico" no Júlio de 

Castilhos (1970), a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo (1976), 

o mestrado em administração na Universidade de Chicago nos 

Estados Unidos da América (1981), e mais recentemente o PGA da 

Fundação Dom Cabral/INSEAD- Paris (1994). 

 

Havia naquela época a opção de cursar o "Clássico" mas o apelo 

do "Científico" era forte demais, e só os considerados "menos 

capazes" (ou com poucas propensões para as "ciências") 

acabavam cursando o "Clássico", o qual acabou desaparecendo 

como opção curricular por absoluta falta de demanda. 

 

A imersão no mundo técnico-científico levou-me a entender 

melhor o "obscurantismo religioso" e a grande necessidade de 

separação entre o método científico e religioso (metafísica), 
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principalmente como decorrência histórica da perseguição 

religiosa à ciência nas Idades Média e Moderna.  

 

Ao longo dos últimos séculos religião e ciência caminharam em 

direções opostas no ocidente. Podemos resumir as razões dessa 

dicotomia de forma relativamente simples: 

 

No ocidente a religião católica exerceu não só o poder religioso, 

mas também enorme poder político nos séculos da idade média e 

também da idade moderna (até as portas do século XX). 

 

Durante a idade moderna (após 1450) deu-se o grande choque 

entre os homens de ciência, que procuravam entender como o 

mundo físico efetivamente funcionava e os homens da religião 

(principalmente católica romana) que pregavam que o mundo 

seguia leis religiosas e não físicas. 

 

Nesse embate foram excomungados muitos homens brilhantes, 

que pagaram preço elevado pelo desenvolvimento da ciência e da 

racionalidade. 

 

A igreja católica deu ainda origem na idade Moderna ao 

movimento protestante (Martinho Lutero), que se revoltou com as 

gritantes falhas que o catolicismo apresentava quanto a sua ética, 

moral e doutrina, em certa fase de sua história. 

 

A ciência se desenvolveu muito no século XX, dissociando-se 

completamente das religiões. O cientista modelo do século XX era 

muitas vezes um ateu, sem práticas religiosas, confiando apenas 

no progresso científico e na razão. "Penso, logo sou." 

 

A filosofia também se distanciou da metafísica, que se confundiu 

com filosofia no período de reinado da religião. Filosofar era falar 

sobre o espírito, sobre Deus, e não havia espaço para mais nada 

dentro da filosofia. 
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A história de um filósofo contemporâneo, Heidegger, ilustra essa 

transição. Desenvolve ele seus estudos filosóficos inicialmente sob 

a proteção da igreja católica na Alemanha para mais tarde afastar-

se da metafísica e trilhar seus próprios caminhos filosóficos, mas 

foi preciso um grande esforço para Heidegger pensar por conta 

própria, colocando em risco sua capacidade de subsistir, e 

eventualmente ter que enfrentar sua expulsão dos meios 

acadêmicos dominados pela igreja, no interior da Alemanha. 

 

A filosofia no século XX se distanciou mais ainda da "filosofia ética" 

da história grega. Isso se deveu em parte ao avanço da ciência, 

que obscureceu o pensamento filosófico. A ciência apresentava 

resultados objetivos, e a filosofia promessas difíceis de um leigo 

compreender. 

 

A política e a sociologia (em particular as utopias) também 

procuraram se tornar (em certo sentido) "científicas" ao longo do 

século XX, o que ajudou a empurrar a filosofia para outras áreas de 

atenção, que não a felicidade do comum dos mortais. 

 

A ciência começou a apresentar ao longo do século que se 

encerrou resultados práticos para a vida de milhões de pessoas, 

que deixaram de morrer por doenças simples, ter acesso a uma 

vida mais confortável, o que nunca foi o caso nos séculos 

antecedentes. 

 

Tudo isso (junto com a perda do caminho pela principal igreja do 

ocidente – a católica romana) levou à exacerbação das pretensas 

capacidades da ciência, e menosprezo dos valores éticos, 

filosóficos e religiosos, que foram todos rotulados de metafísicos e 

não-científicos (coisas de gente ignorante e pensamento não 

científico). 

 

Não houve na segunda metade do século XX, no ocidente, um 

ambiente adequado para o desenvolvimento espiritual efetivo de 

um católico de classe média como eu (ou como milhões de outros).  
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Não creio que essa desambientação foi exclusiva dos católicos 

romanos, no ocidente, mas talvez foi extensiva a todos os cristãos. 

 

Não era um crente ignorante desconhecedor da ciência, de alguns 

conceitos da filosofia moderna, mas também nunca me considerei 

um ateu. A melhor definição talvez fosse a de um católico 

desgarrado e muitas vezes desiludido da convivência com a 

igreja, que do ponto de vista estritamente religioso vem 

contribuindo relativamente pouco para o desenvolvimento 

espiritual de cada ser humano em particular. 

 

Entretanto sempre me considerei responsável pelo que ocorria 

comigo e aqui não foi diferente. Resisti e mantive meu espírito 

crítico diante de tudo, principalmente diante da ciência. 

 

Após retornar dos Estados Unidos, por volta de 1981, comecei 

novamente a interessar-me por assuntos "não científicos", sendo o 

primeiro deles o estudo da mitologia grega e o trabalho de Jung 

na psicologia. Li recentemente que Jung passou um tempo na 

Índia, onde sofreu razoável influência do budismo e outras 

religiões orientais, apesar que nunca admitiu claramente essa 

influência. 

 

Descobri que os contos mitológicos, mais do que contos, eram 

chaves especiais para entender aspectos de minha vida 

(arquétipos). Os mitos tinham vida própria. Estava vivendo e 

reprisando alguns deles, milhares de anos depois. 

 

Entre meus vinte e oito a trinta e cinco anos fiz poucos progressos 

na questão da espiritualidade. Concentrei-me quase 

exclusivamente em afazeres técnicos. 

 

Por volta dos quarenta e um anos de idade presenciei na Natura, 

empresa que trabalhava na época (1992), uma palestra do 

fundador, Luiz Seabra, sobre o conceito grego da beleza. 
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Para os gregos, dizia ele, nossa origem cósmica (em oposição ao 

caos), coincide com o universo criado (por Deus) e implica na 

existência de uma "alma", que representava uma fagulha divina na 

existência humana. 

 

A beleza está no fato do ser humano redescobrir sua origem 

cósmica e divina, daí a raiz da cosmética grega (cosmos + ética), 

ou seja existe um comportamento (uma ética) que aproxima o ser 

humano de sua origem (cósmica). 

 

Aquele foi um momento importante porque minhas origens 

religiosas se reacenderam instantaneamente quando percebi 

(insight) que poderia haver um paralelo entre ciência 

(cosmologia), valores éticos e religião. 

 

Importante ressaltar, que com esse novo estado de consciência, 

adentrei meu sexto setênio. 

 

Traçando um paralelo da cosmética grega com a cosmética 

americana do pós-guerra Seabra explicou que enquanto a 

cosmética grega aproximava o homem de "si mesmo", de sua 

essência, a cosmética americana do pós-guerra afastava o homem 

de "si mesmo" apregoando modelos, padrões estéticos de beleza 

falsos e alienantes. 

 

A relação entre "cosmética americana do pós-guerra" e "ciência 

do pós-guerra" surgiu como um clarão em minha mente. Ambas 

carecem de alma e de espiritualidade. 

 

Percebi então que o cientista moderno não faz ciência para 

aproximar o homem de si mesmo. Faz ciência pela ciência, ou seja 

descompromissado de qualquer valor ético, que é tido como juízo 

de valor na investigação "científica". 

 

Entretanto o mercado move a ciência, que se direciona para onde 

existem recursos, interesses econômicos fortes. Não é possível 

fazer ciência sem abundância de recursos, inclusive materiais. O 
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cientista precisa pensar. Isso leva tempo. Alguém tem que pagar 

pelo desenvolvimento da ciência. Os resultados são lentos e os 

riscos elevados. Só elevadas perspectivas de lucros e ganhos 

alimentam o progresso da ciência, ou então grandes necessidades 

e ameaças (guerras, ameaça de sucumbir, e assim por diante). 

 

Muitos poderosos de plantão se utilizam da "ciência econômica", 

da "ciência da administração" e das "ciências tecnológicas" para 

fazerem fortunas monetárias, desprovidos de quaisquer valores 

éticos, filosóficos ou espirituais, degradando as condições de vida 

e habitabilidade do planeta, e degradando a vida de bilhões de 

seres humanos. Vem-me ainda à mente o livro fascinante de Edgar 

Maurin (Cultura de Massa do Século XX) que havia lido alguns 

anos antes, enquanto aluno da EAESP/FGV. 

 

A construção da cultura de massa seguia a lógica do mercado, 

criando milhões de consumidores com gostos similares, 

permitindo à indústria Fordiana produzir milhões e milhões dos 

mesmos modelos de todos os bens de consumo. 

 

Um homem sem alma (ou do qual a ciência estava tratando de 

retirar a alma) precisaria ganhar um "software" mental 

incentivando-o a tornar-se um fervoroso consumidor. A ciência (e 

seu ateísmo declarado) tomava o lugar da religião. 

 

Decidi a partir desse momento (1992) retomar o caminho espiritual 

com o propósito de continuar trilhando caminhos técnicos e 

científicos, porém sob o crivo da ética e da filosofia. 

 

No novo milênio teremos de superar o sentimentalismo científico 

em relação às perseguições religiosas das Idades Média e 

Moderna. Por outro lado, os religiosos terão de deixar de lado o 

"obscurantismo religioso" e a não aceitação muitas vezes radical 

da ciência e do mercado (vista pelos fundamentalistas como algo 

maligno). 
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A ciência e o mercado terão que se humanizar, fortalecendo em 

primeiro lugar seus aspectos éticos, e as religiões terão que 

abandonar o dogmatismo, que se manifesta nas grandes lutas 

inter-religiosas, o que é paradoxal, para quem tem um 

compromisso com o crescimento espiritual dos seres humanos. 

 

O mercado, a exemplo da ciência, é aético. Não se auto-regula e 

não oferece soluções políticas e sociais ótimas. Por outro lado o 

mercado é um lugar sagrado, onde as transações com benefícios 

para ambas as partes são possíveis e onde o valor potencial é 

materializado. 

 

Entretanto o que damos valor, o que tem valor dentro do mercado, 

são em geral bens econômicos (escassos e precificados) e não 

necessariamente bens morais ou éticos. Só a mudança de valores 

dentro de nossa sociedade fará o mercado ajustar-se e forçará a 

precificação daquelas coisas até recentemente mencionadas como 

"externalidades econômicas". 

 

Só (como nos ensina Rudolf Steiner) quando reconhecemos a 

complexidade dos fenômenos sociais, com suas dimensões 

econômicas, políticas e culturais co-existentes e interdependentes 

é que podemos apreciar a pobreza dos modelos exclusivamente 

econômicos, que desconsideram essas várias dimensões da vida 

social. A mesma interdependência é ressaltada no budismo. 

 

Uma das primeiras coisas que aprendemos no budismo é a 

interação entre nosso corpo (o fazer), mente (o pensar, o cultural) 

e respiração (o político, as relações). 

 

Estudando o Taoísmo (a obra de Chuan Tsé detalha os "Livros do 

Tao", o resumo dos ensinamentos de Lao Tsé) comecei a entender 

que a racionalidade e a intelectualidade pura podem nos levar 

para a destruição (risco esse que hoje seguimos presenciando 

dentro do mercado global). 
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Todos esses fatores convergiram para minha libertação do mundo 

puramente científico cuja ética materialista predominou em minha 

vida entre o terceiro setênio e o início do sexto. 

 

Permita-me relatar aqui uma passagem marcante do livro do Tao 

(Lao Tsé) que diz mais ou menos o seguinte: Deus é silencioso. O 

universo é silencioso. O ser humano fala e necessita da fala, da 

palavra, para comunicar-se, para negociar, para fazer acordos e 

viver em sociedade, para entender o mundo e para avançar, nos 

aspectos materiais. 

 

As palavras pertencem ao “Espírito da Linguagem” (R.Steiner). 

São utilizadas pelos humanos para entender o universo e o mundo 

dos fenômenos. Esse entendimento é função da cultura humana a 

cada momento histórico. 

 

Muitos dirão: "Quais as alternativas?" – Creio que temos a opção 

de subordinar a palavra exclusivamente à lógica relativa e à 

racionalidade que decorre do mundo relativo. Temos também a 

opção de subordinar a palavra exclusivamente à busca de 

crescimento espiritual, filosófico (à verdade absoluta). Temos 

ainda a opção do meio termo, ou seja relativizar a lógica, a 

racionalidade, à ética e à filosofia, e considerar as opções 

religiosas a partir daí (por exemplo, a existência de Deus para o 

cristão e a não-existência Deus para o budista). 

 

Assim sendo a racionalidade científica está fundamentada na 

lógica relativa (e na dialética) da palavra. Todos os conceitos são 

formulados através de palavras. O “espírito da fala” se expressa 

através do homem, ou o homem fala (dependendo da visão de 

cada um). Deus é silencioso. A ciência é a "visão de mundo 

relativa e possível do momento presente", expressa em palavras; 

mas Buda disse “não confundam meu dedo apontando para a lua 

com a própria lua” (não confundam as palavras com o absoluto). 

 

A metafísica trata essencialmente do absoluto (Deus, "Em Si 

Mesmo" ou conceitos similares). A ciência trata essencialmente de 
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conceitos relativos, daí a dificuldade de diálogo entre a religião e 

a ciência, porém o absoluto e o relativo não são excludentes. 

 

Há uma passagem na bíblia que diz que “Deus se fez verbo” e 

noutra Deus permite que o homem dê nome a todas as coisas, mas 

vendo seu trabalho incompleto, faz da costela de Adão uma 

companheira, visto que só no diálogo, a palavra tem sentido pleno. 

 

O zero matemático pode ser comparado ao nada, porém 9 – 9 = 0 e 

temos a partir daí a possibilidade de desdobrar toda a álgebra 

matemática. 

 

As dimensões físicas do universo desafiam nossa capacidade 

matemática. Percebemos a luz, hoje, de galáxias distantes há 

bilhões de anos-luz. Vivemos rodeados de passado, de não-

realidade. 

 

A física moderna cogita hipóteses de "túneis temporais" dentro de 

nossa realidade espaço-tempo, que nos levariam ao passado, ao 

futuro, de volta ao presente. 

 

Talvez não existam mais que um punhado de pessoas que 

compreendam a teoria da relatividade de Einstein, proposta no 

início do século passado. 

 

Assim sendo, diga-me o leitor: O que é racional? – O que é lógico? 

O que é absoluto? 

 

Estamos convencidos que nossa lógica e racionalidade, acoplados 

à tecnologia de ponta que produzimos, são realmente lógicos 

considerando-se o futuro de nosso planeta? – Ou vivemos dentro 

de uma armadilha, direcionados por uma falsa lógica e 

racionalidade? – O que está faltando nessa equação "lógica-

racional relativa"?  

 

Lao Tsé sentenciou na China cerca de quinhentos anos antes de 

Cristo: "A racionalidade pura levará o homem à destruição." 
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A expulsão do homem do paraíso na cultura judaico-cristã tem 

mais ou menos o mesmo significado. A busca da verdade através 

da razão (do raciocínio relativo) e o abandono da contemplação e 

do êxtase diante da obra divina (diante do absoluto). 

 

A base da escala de Maslow é egóica (satisfação das necessidades 

básicas), porém o ápice da mesma escala atenta para a 

necessidade de plena realização do homem, não é ego-centrada. 

É espiritual.  

 

Temos evoluído bastante, dominando as forças e leis da natureza 

em proveito do desenvolvimento material humano, mas não damos 

a mesma importância em dominar as leis espirituais, visando nosso 

desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento material atende 

ao ego e às necessidades básicas no homem, enquanto o 

desenvolvimento espiritual atende além do ego, o que pode gerar 

uma contradição íntima no ser humano, ou o entendimento que 

uma ponte interior é necessária (entre o material e o espiritual, 

entre o interno e o externo). 

 

Uma fase de grande desenvolvimento científico foi e continua 

sendo necessária, mas o destino do homem não é só isso, nem é 

tão limitado assim. 

 

A ciência e o progresso científico tornarão possível que no futuro 

milhões de pessoas trabalhem menos e dediquem mais tempo ao 

lazer ou ao seu crescimento espiritual. 

 

O primeiro impulso do mercado é promover e apropriar-se do 

lazer, que é uma opção imediata de busca de mais felicidade 

barata, e que pode atrair facilmente multidões. Promover a 

espiritualidade era algo perigoso para os mercadólogos do século 

XX, porque as pessoas poderiam se tornar efetivamente livres e 

descobrirem que o mercado pode ser uma fonte de escravidão e 

não de liberdade interior (esse foi o modelo que vigorou no século 

passado). 
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Entretanto cresce tremendamente nos Estados Unidos e Europa o 

número de cursos de Ioga, meditação, retiros espirituais, 

alimentação e cuidados ayurvédicos e assim por diante. O número 

de gurus indianos que vivem nos Estados Unidos ensinando e 

compartilhando seus conhecimentos é enorme hoje em dia. 

 

Existe uma tendência nítida de aproximação entre o mercado e a 

espiritualidade (no século que se inicia), mesmo que isso ainda 

esteja longe de representar a norma, mesmo que seja uma 

tendência minoritária. 

 

O retorno à Casa do Pai só ocorrerá pela descentralização do ego 

como senhor da mente e seus aliados, a racionalidade e a lógica 

relativa, que devem ser subordinados inicialmente à ética e à 

filosofia, e não necessariamente abandonados.  

 

A lógica racionalista relativa do século XX nos levou por exemplo 

ao posicionamento de marcas de consumo, a partir de análises 

psicográficas, que resultam na exploração de forças do 

inconsciente individual e coletivo relacionadas com o medo, a 

sexualidade e a manipulação de toda sorte de “ignorâncias” 

dormentes na ampla consciência humana, enquanto a lógica que 

se ampara na ética fará todo esforço no século XXI para estar  

associada à verdadeira libertação do ser humano (e não sua 

manipulação). 

 

Lao Tsé viveu no tempo de Confúcio, que era um racionalista. 

Confúcio em certa palestra afirmou que dois pontos determinavam 

uma reta. Lao Tsé quando ouviu falar sobre isso rebateu dizendo 

que se uma pessoa andasse sempre em linha reta terminaria no 

mesmo lugar. Portanto não havia linha reta, apenas curva. 

 

Essa conclusão nasceu na filosofia e não na física-matemática, que 

apenas a confirmou (utilizando o método científico) muitos séculos 

depois. Observe-se portanto a possibilidade de convergência 

existente entre ambas. 
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Existe outro caminho para a evolução do homem que não seja o 

"cientificismo" do século XX? – Creio que sim e a resposta passa, 

em parte, pela ciência ética de convivência respeitosa com as 

grandes religiões (com a metafísica) e com a filosofia. 

 

É possível fazer ciência ética (ciência com juízo de valor)? – Sim 

desde que monitoremos o uso e a produção da ciência na 

sociedade, começando por dar alguma formação ética e filosófica 

aos cientistas e àqueles que alimentam e consomem os bens do 

consumerismo desenfreado. 

 

O método científico pode não implicar juízo de valor (vamos 

rediscutir esse ponto mais para diante). A produção e o uso da 

ciência implicam. O cientista é responsável. Não pode alegar 

irresponsabilidade, ou o mundo continuará piorando e o resultado 

da ciência será uma catástrofe como profetizou Lao Tsé. 

 

Não é possível aceitarmos a morte intencional de um embrião 

humano para uma pesquisa de clonagem, ou o comprometimento 

de vidas humanas para obtenção de células mães, entretanto a 

pesquisa com células-tronco deve seguir, só que necessariamente 

associada a procedimentos éticos.  

 

Atualmente trilho um caminho onde busco o crescimento espiritual 

sem abrir mão da ciência, sem cair no obscurantismo religioso, 

nem no "cientificismo" do século XX. A busca do desenvolvimento 

sustentado do século XXI passa por essa equação.  

 

Muitas vezes não sei como conciliar ambas (ciência e 

religiosidade), mas a necessidade de seguir nessa direção 

parece-me óbvia. Um pequeno passo é buscar a ética na vida 

profissional, pessoal, nas interações. É falacioso dizer que aquele 

que quer progredir no mundo dos negócios, não pode estar 

envolvido com significativos compromissos espirituais. Penso 

justamente o contrário e espero que os motivos e razões se tornem 

claros ao longo deste relato. Meu objetivo central é despertá-lo e 
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convencê-lo que esse caminho não só é válido, como também é 

atraente e acessível a todos. 

 

O budismo nos ensina que o “aqui e agora”, nosso caminho 

econômico de todos os dias é nosso caminho espiritual. 

Crescemos espiritualmente dentro do trabalho e pelo trabalho nos 

tornamos seres mais evoluídos espiritualmente. Não há conflito, 

nem dialética. 

 

A religião de hoje pode ser a ciência de amanhã. A  "leitura" da 

religião não pode ser dogmática.  Como diz Einstein em sua obra 

"Como Vejo o Mundo": Deus significa coisas diferentes para um 

homem de ciência e para um homem sem cultura nenhuma 

(conceito relativo). 

 

Recentemente (enquanto escrevia este texto) assisti uma palestra, 

pela televisão, de Amit Goswami, que falava da enorme 

potencialidade que se abre hoje na física moderna entre ciência e 

religião, confirmando muito do que dissemos acima. 

 

Li também recentemente que alguns físicos estão estupefatos com 

uma recente descoberta científica: a massa de todo o universo 

conhecido é cerca de 30% da massa total do universo, ou seja a 

massa do “vazio” corresponderia a cerca de 70% da massa do 

universo, ou seja o vazio pode representar o vórtice de uma 

infinidade de pontos, que de certa forma esconderiam alguma 

matéria atrás de si mesmo, ou então existem outras razões 

desconhecidas para esse fenômeno. Essas descobertas são 

confirmadas pelos grandes aceleradores de partículas que tem 

mostrado muitas vezes o surgimento de partículas a partir do 

nada, e seu retorno para o nada (para o vazio). 

 

Desejo que você leitor permaneça alerta, que crescimento 

espiritual e ciência não são excludentes. Mais que nunca, no 

século XXI, o cientista precisará do filósofo e do religioso. 
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Ao longo de meu sétimo setênio (entre quarenta e dois e quarenta 

e nove anos de idade) busquei com mais intensidade essa 

integração entre ciência, filosofia e religião (crescimento 

espiritual).  

 

O Budismo e seu conceito "do caminho do meio" (e muitos outros 

conceitos filosóficos e metafísicos do budismo) pode representar 

para nós ocidentais um avanço importante na solução de nosso 

problema central ao abrirem-se as portas do século XXI: Temos 

um enorme progresso técnico-científico mas somos infelizes e 

nossa infelicidade parece se aprofundar, a cada dia. 

 

Vamos reconhecer que a ciência tem colaborado fortemente para 

evitar o sofrimento de milhões de pessoas, que a extensão média 

da vida humana tem aumentado significativamente, e que muitas 

pessoas tem recebido da ciência a informação que vão morrer 

com uma antecedência de meses e às vezes anos, o que nos ajuda 

a todos nos prepararmos espiritualmente melhor para nossa 

"passagem para o lado de lá." 

 

Entretanto a ciência pura e aplicada (e suas primas próximas a 

política, a psicologia, a sociologia e demais ciências não exatas) 

não se propõe a responder a questão essencial da felicidade 

humana, e suas primas (chamadas de ciências "humanas") também 

falharam ou não tinham essa proposta. 

 

As prateleiras das livrarias estão abarrotadas de livros de auto-

ajuda e o homem ocidental é cada vez mais infeliz. Falta-nos algo 

essencial – sermos mais felizes, estarmos de bem conosco mesmo, 

com o próximo, com a natureza, com a vida, com o planeta e com o 

cosmos. 

 

A sociedade econômica mais avançada do planeta (EUA) não 

decidiram ainda aderir ao protocolo de Kyoto (referente 

principalmente às emissões de gases tóxicos à saúde do planeta e 

de seus habitantes) alegando que, se o fizer, perderá 

competitividade global! 
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Apesar dessa liderança materialista, desprovida de uma ética mais 

consistente (que assim se manifesta em um país com fortes 

tradições cristãs!), parece que outras economias importantes 

começam a aderir, o que sempre é uma esperança. Interessante 

que a Rússia, com toda sua história recente de ateísmo, demonstra 

uma ética mais profunda e já aderiu ao protocolo de Kioto. 

 

A busca desse caminho é árdua. Não estamos e não fomos 

preparados. Temos que construir pontes mais sólidas. Ciência, 

ética e religião são ilhas distintas, com pontes tênues, quando 

existentes. 

 

Estudando e praticando muitos conceitos do budismo aprendi que 

é árdua a tarefa de colocar em prática no dia-a-dia muitos desses 

princípios. O mesmo ocorre no cristianismo. 

 

O mesmo ocorre com àqueles profundamente compromissado 

com os valores da ciência. É árduo produzir ciência de primeira 

qualidade, e além disso é muito mais árduo produzir ciência de 

qualidade com elevados padrões éticos e morais. 

 

É interessante notar que qualquer ciência pura ou aplicada produz 

um certo ufanismo no interior do praticante, uma sensação de 

poder e importância. Mas ao mesmo tempo aquele que produz 

ciência seriamente sabe que manter uma postura absolutamente 

pragmática, cheia de modéstia e despretensão diante de tudo é o 

único caminho para a observação científica pura e atenta. 

 

Essa é uma evidência que nos diz que o cientista necessita 

desenvolver sua ética e espiritualidade para não perecer 

enquanto ser, nas mãos do método analítico e frio com o qual 

esquarteja o mundo dos fenômenos. Rudolf Steiner em um de seus 

ensinamentos nos diz que a devoção total à análise e à 

fragmentação é a devoção à lúcifer, o demônio que esquarteja, 

sub-divide e mata tudo que encontra pela frente e não busca a 

síntese amorosa de nada. Analisar é essencialmente matar. 



 

 24 

 

Os mesmos desafios estão colocados para aquele que se propõe a 

religiosidade autêntica, que tem um profundo compromisso com 

seu próprio crescimento espiritual e dos demais. 

 

Uma busca de crescimento auto-centrada e desprovida de 

profundo envolvimento com o próximo e com o mundo, pode se 

tornar facilmente uma busca egoísta, que ignora os desafios 

políticos e sociais do mundo no qual existimos em comunidades. 

 

Qual a sua história pessoal? – Que interações você teve com o 

mundo espiritual até aqui? – Teria a ciência se tornado uma nova 

religião (desprovida de luz) para você? 

 

O “tempo adicional” que a ciência moderna trouxe para sua vida é 

todo dedicado ao lazer criado pelo mercado? – Você não dispõe 

de nenhum “tempo real” para você mesmo, para entrar em 

contato com sua realidade íntima de alegria, felicidade ou 

sofrimento? 

 

Fazendo um retrospecto de minha vida percebo que houveram 

muitas sinuosidades, momentos de sombras e de um pouco mais 

de luz, mas a "chama piloto" estava lá, o que me permitiu (como 

permitirá a você) retomar o caminho e reencontrar-se. 

 

Meu retorno para a religião não significa o retorno para o meu 

ponto de partida religioso. É um novo momento, uma nova 

realidade humana, um novo milênio que pede um pensamento 

integrado entre ciência e religião, entre ocidente e oriente. 

 

O seu caminho espiritual não precisa ficar preso a velhos 

paradigmas do passado. Você pode e deve reescrever sua história 

pessoal e religiosa. Aliás, reescrevermos nossa história, sempre é 

um avanço para nos tornarmos mais felizes. 

 

Enquanto lutávamos com nossas questões religiosas e científicas 

no ocidente ao longo do século XX, o que ocorria no oriente? 
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Podemos dizer que na Índia a busca religiosa nunca se 

interrompeu. Não houve grandes avanços técnico-científicos. 

Houve uma explosão populacional com graves conseqüências 

sociais. 

 

A China a partir de Mao-Tsé-Tung se tornou comunista, com pouco 

espaço para quaisquer práticas religiosas. Não é por acaso que se 

tem notícia hoje que naquele país, as experiências com clonagem 

humana estão bastante avançadas. 
 

Interessante observar que na China (e na antiga União Soviética) 

fez-se no século que passou um dos maiores experimentos sociais 

que o ser humano tem notícia em sua história qual seja a tentativa 

de implantar o socialismo em sua forma "científica" ou outras 

versões, todas resultando no totalitarismo, no cerceamento das 

liberdades, na escravidão de milhões de seres, na eliminação da 

democracia, no surgimento de um obscurantismo muito pior que a 

religião instituiu na Idade Média. 

 

A China brindou-nos ainda no meio do século XX com a brutal 

invasão do Tibet, o massacre de seu povo, destruição de mosteiros 

e riquíssima documentação budista, e conseqüente exílio de Sua 

Eminência o Dalai Lama na Índia junto com milhares de tibetanos. 

 

Não teria sido a busca da felicidade do ser humano um objetivo 

desses modelos que resultaram monstruosos? – O que deu errado? 

Deixo para os políticos e sociólogos analisarem, mas o comum dos 

mortais ficou mais infeliz nesses lugares do planeta, e não mais 

feliz e realizado. 

 

Considerando outro exemplo do oriente, a Índia, não creio que o 

hinduísmo foi causa para as dificuldades socioeconômicas desse 

país. Talvez alguns conceitos sociais vigentes na Índia 

(importância do filho homem) tenham causado mais dano ao seu 

crescimento populacional. 
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A postura religiosa (hinduísta) de Gandhi libertou a Índia do jugo 

britânico com muito pouco derramamento de sangue (o que foi 

uma contribuição muito positiva). 

 

O Budismo nasceu na Índia mas não foi a principal religião indiana 

nos últimos séculos. Prosperou no Nepal, Sri-Lanka, Camboja, 

Laos, Mianmar e Tibet, todos pequenos países da região próxima à 

Índia. Lembremos ainda que as condições sociais desses 

pequenos países não recomendam o budismo por si só, e seria 

necessário nos aprofundarmos na história desses países e suas 

relações com o budismo para fazermos justiça com nossos 

comentários. 

 

A religião parece estar mais relacionada com o lado esquerdo do 

cérebro (sensibilidade, arte) que com o direito (racionalidade, 

lógica), mas necessitamos de ambos os lados integrados para uma 

vida saudável. 

 

Além disso, quando tornarmo-nos mais avançados no campo 

espiritual poderemos ajudar melhor a nós mesmos e aos outros na 

solução de problemas sociais coletivos, exercitando os valores da 

compaixão e da amorosidade. 

 

Poderemos então construir uma sociedade melhor "de dentro para 

fora" e não  "de fora para dentro" como proposto nos modelos 

fracassados das utopias do século XX. 

 

Menosprezar o avanço técnico-científico do ocidente ou fazer a 

apologia do espiritualismo oriental não nos conduzirá ao melhor 

equilíbrio social e ambiental que buscamos. 

 

É muito difícil evoluir espiritualmente com doença, fome ou 

morando em sub-habitações do terceiro mundo. 

 

Precisamos encontrar o "caminho do meio" onde o progresso 

espiritual é tão desejado quanto o progresso material. 

Evoluiremos nessa direção à medida que descobrirmos que só o 
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progresso material (e seus progenitores) pouco podem nos 

oferecer quando o objetivo é uma vida mais feliz e mais harmônica 

com a natureza e todos os seres senscientes. 

 

Um desafio das religiões mais ocidentalizadas (Cristianismo, 

Judaísmo e Islamismo) é que a busca da felicidade do ser humano 

não é um objetivo para esta vida, neste planeta. 

 

O céu cristão, o paraíso muçulmano, a volta à Casa do Pai Hebreu 

deve ser realizado em outra dimensão. Esse é um planeta de 

sofrimento e o que temos que aprender a fazer aqui é carregar 

nossa cruz com estoicismo. 

 

É claro que cada uma dessas religiões prega uma ética que se 

bem praticada pode nos tornar mais felizes. 

A contribuição do budismo é colocar mais responsabilidade em 

nossas próprias mãos. É uma prática religiosa-filosófica mais 

intensa e desafiadora para cada praticante, e se fundamenta no 

“aqui e agora”. 

 

Além disso o papel da mente e da racionalidade no budismo (na 

busca da evolução espiritual) é forte. O budismo é uma espécie de 

ciência da mente e da ampliação da consciência, além de religião 

e/ou metafísica. Entretanto existe uma diferença sutil importante 

entre analisarmos a nós mesmos (com métodos científicos) e 

amarmos e termos compaixão pelo mundo, e o conceito oposto 

qual seja analisarmos e dissecarmos o mundo e amarmos a nós 

mesmos. 

 

Minha religião (cristão católico anglicano) tem cultos, dogmas, 

valores espirituais elevados, como todo cristão, porém o 

distanciamento das elites e das massas em relação ao catolicismo 

romano no Brasil aumentou ao longo do século XX. As vocações 

sacerdotais diminuíram. O que ocorreu? 

 

Parece que o enfrentamento com a ciência, sociologia, política, 

psicologia e outras ciências exatas ou humanas enfraqueceu o 
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cristianismo, que por um lado também procurou sua "teologia da 

libertação" e linhas sociológicas congêneres para trazer alívio às 

populações de "fora para dentro" (de certa forma copiando o 

modelo socialista que nos referimos) deixando de lado a prática 

efetiva da ética cristã "de dentro para fora" no coração de cada 

cristão. 

 

É chegada a hora de convivermos mais intensamente cristãos (de 

todas as denominações), muçulmanos, judeus, budistas, taoístas, 

indígenas e africanos para revitalizarmos a alma do homem do 

século XXI. Esse não é um momento para exacerbarmos 

preconceitos e diferenças, mas para humildemente aprendermos 

juntos. 

 

Temos todos que crescer no respeito à diversidade religiosa, 

política, cultural, econômica, sem persistirmos nos velhos modelos 

dos séculos passados que sempre visaram impor (quase sempre 

pela força) formas de pensar ao ser humano, sem respeito pela 

liberdade de ser e de pensar inerente a cada um. 
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Um pouco antes da viagem para Igatpuri 

Por volta de novembro de 2000 o Viren já me havia dito que talvez 

teríamos uma reunião em Mumbai (ex Bombai) para revisar os 

resultados do ano 2000 e o orçamento do ano 2001. 

 

Em dezembro a reunião foi confirmada para ter início em 29 de 

Janeiro de 2001 (Mumbai – Índia) e terminar dia 2 de fevereiro, 

sendo que nos dias 1 e 2 visitaríamos a fábrica de cosméticos de 

nossa empresa a 300 km de Mumbai. 

 

Em oito de janeiro de 2001 enviei uma correspondência ao Viren, 

um dos donos de nossa empresa e chefe das operações nas 

Américas, incluindo Brasil e Argentina, dizendo que essa era 

minha primeira visita à Índia, e que (como ele sabia) eu tinha um 

velho sonho a realizar. 

 

Quando garoto, entre doze e quinze anos de idade, planejei uma 

viagem à Índia, mais especificamente a um mosteiro budista, onde 

ficaria durante um tempo convivendo com os monges e 

aprendendo com eles algumas lições espirituais.  

 

O plano não tinha data para se realizar, mas se realizaria, como 

muitas outras coisas que sonhei. Primeiro, o importante é sonhar 

(se eles pelo menos ousassem sonhar... como diria Walt Disney). 

 

Naqueles idos de 1963-66, encontrei uma vez um pequeno convite 

no jornal O Correio do Povo, para uma palestra que um guru 

indiano faria em Porto Alegre, cidade que nasci e morava na 

época. Decidi ir e fiquei bastante impressionado com os 

conhecimentos, com a transparência do olhar e com a paz 

espiritual daquela pessoa (Maarish Maresh Yogi). 

 

A partir daí li alguns livros de Krishnamurti e vários outros de 

Hermann Hess (incluindo Sidharta), que me reforçaram a idéia que 

o oriente tinha muito a ensinar a nós ocidentais, nas coisas do 

espírito. 
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A palestra e os livros foram uma experiência intelectual. Válida, 

porém intelectual. O ideal mesmo seria ir à Índia e conviver com 

os monges budistas e aprender diretamente com eles. Essa seria a 

verdadeira experiência. 

 

Após aquela palestra, vivenciei um drama pessoal: Tornar-me-ía 

ou não um monge mendicante? – Pensei seriamente sobre o 

assunto. Meu espírito pedia esse caminho. A idéia aterrorizaria 

meus pais e familiares. Minha mãe especialmente contava muito 

comigo, visto que era filho único, e ela se sentia desamparada sem 

a perspectiva de minha ajuda e proteção. 

 

A vida mundana também me atraia com seus prazeres e 

possibilidades de progresso material. Meditei muito e finalmente 

tomei uma decisão: Seguiria o "caminho do meio", buscando o 

caminho espiritual dentro do mundo, procurando integrar minhas 

necessidades materiais e espirituais. 

 

Esse significado de "integrar", estou reconstruindo ao longo de 

minha presente existência, e aí reside o desafio principal. O que é 

"integrar" a vida material e espiritual? – O que significa concluir a 

construção dessa ponte? - Ainda não tenho uma resposta completa 

e convincente. A ponte não está concluída. Sigo buscando-a. 

 

Cresce porém em mim a intuição que tudo de grandioso está aqui, 

agora, nesse momento presente, e nossa resposta, na mais comum 

das ações do dia-a-dia pode estar perpassada por toda essa 

grandiosidade, se soubermos respirá-la, como veremos adiante. 

 

Interessante que na época de adolescente, não tinha nenhuma 

noção do budismo e sua proposta de "caminho do meio", nem o 

ascetismo puro nem uma vida plena de prazeres. 

 

O Bhuada Sakiamuni pesquisou intensamente o caminho do 

ascetismo puro e viu que esse não era o caminho, que não 
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conduzia à iluminação. A solução era mais complexa. Dormir sob 

uma cama de pregos não era a resposta que estava procurando. 

 

Fiz na época o que estava preparado para fazer. Hoje tenho 

clareza que se tivesse seguido o pleno caminho espiritual, minha 

mãe e familiares diretos estariam hoje mais amparados e 

protegidos ainda. 

 

Não teria desfrutado de tantos prazeres mundanos, o que teria me 

ajudado a crescer mais nas coisas do espírito. Minha "família" seria 

muito maior e com certeza eu amaria um número maior de pessoas 

e teria mais amigos. 

 

Meu amigo indiano Viren Sheth esclareceu-me que quando nos 

dedicamos efetivamente (por vontade própria) a ser um monge, 

significa que nosso espírito está pronto para isso, após muitas 

reencarnações de crescimento espiritual. Nada ocorre por acaso. 

Concluo que ainda não estava pronto, mas hoje sinto que existe 

um enorme desafio para conciliarmos vida material e espiritual 

dentro do mundo (e portanto fora dos mosteiros) e meu propósito 

tem sido buscar essa conciliação. 

 

Antecipo que tenho mais falhado que acertado nesse caminho, os 

desafios são gigantescos, apesar que os gurus têm surgido de 

tempos em tempos para ajudar-me a reencontrar a senda que me 

propus. 

 

Conta uma lenda tibetana que os Bhudas se farão gurus para 

estarem mais perto de nós, para nos auxiliarem melhor, portanto é 

preciso um grande respeito com cada guru e com cada líder 

espiritual, porque podemos estar na presença de um Buda 

disfarçado. 

 

Muitos anos se passaram (mais precisamente cerca de trinta e 

cinco anos) até que surgisse a oportunidade de realizar o velho 

sonho. Agora aí estava ela: uma viagem de negócios à Índia! Por 
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que não tentar encontrar um mosteiro budista onde pudesse 

passar uma semana ou duas com os monges? 

 

Essas coisas todas intrigam-me até hoje. O que eu esperava do 

convívio com os monges, quando sonhava com isso há mais de 

trinta anos atrás? – Não sei explicar. Por que essa vontade estava lá 

e foi aumentando ao longo da vida? – Olhando retrospectivamente, 

após a experiência real, tudo parece muito intrigante. 

 

Vou tateando, um pouco pela intuição, pela emoção, e chego a 

lugares distintos, algumas vezes muito mais bonitos que o 

antevisto, e fico perplexo com minha própria experiência. 

 

Expus a idéia de ir a um mosteiro ao Viren, que a aprovou de 

imediato. Se esse era um velho desejo, então ele faria tudo para 

ajudar-me a realizá-lo. Na semana de 15 de janeiro ele informou-

me que encontrara um mosteiro em Igatpuri, no interior da Índia, 

no distrito de Nashik, estado de Maharashtra, cerca de 200 km de 

Mumbai, onde dia 3 de Fevereiro de 2001 iniciaria um curso de 

meditação para leigos, oferecido pelo Vipassana Research Centre, 

e coordenado pelo guru S.N.Goenka, curso esse que duraria dez 

dias corridos, terminando dia 14 de fevereiro pela manhã. 

 

Assim sendo, ficou tudo acertado. Após nossas reuniões de 

negócios entre 29 de janeiro a 2 de fevereiro eu iria para Igatpuri 

para o estágio no mosteiro budista.  

 

No final de meu segundo setênio de vida, o primeiro contato com a 

filosofia oriental. Quanto tempo de esforços e preparação! Quanto 

tentei ler, entender, colocar em prática nesse tempo todo. 

Grandes esforços com modestos resultados. Os orientais dizem 

que tudo depende do "paramitas" de cada um (méritos 

acumulados na vida presente ou passadas). 

 

Recebi a notícia como uma dádiva. Aos quarenta e noves anos de 

idade, antes de completar cinqüenta, chegava esse presente 

espiritual. A oportunidade de estar com os monges budistas, 
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pessoas de elevado conhecimento espiritual, com os quais  

convivendo um pouco, muito poderia aprender. 

 

É interessante notar que o Viren e muitos de seus amigos já tinham 

estado em Igatpuri, e que esse amigo é janista e não budista, ou 

seja quando vim trabalhar com ele há sete anos atrás já estava lá a 

possibilidade de minha ida para Igatpuri. Tudo isso é muito 

intrigante. 

 

A filosofia oriental está fundamentada na ética: Existe uma maneira 

de comportar-se que leva à felicidade e à plena realização do ser 

humano. Essa tem sido minha busca ao longo desses anos.  

 

Coincidentemente a filosofia grega incluindo os tempos pré-

socráticos, davam uma significativa importância à ética, 

destacando-se os epicuristas, essênios e os pitagóricos pré-

cristãos. 

 

Dia 26 de janeiro de 2001 à noite parti de São Paulo para Zurique 

(Suiça), na primeira etapa da viagem, aonde cheguei pela manhã 

do dia seguinte, embarcando então para Mumbai às 11:30 do dia 

27 e chegando na Índia dia 28 às 2:00 horas da manhã. 

 

Hugo Inverni, Gerente Geral de nossa empresa na Argentina, 

também foi e nos encontramos no aeroporto em Mumbai, onde já 

nos esperavam alguns colaboradores de nossa empresa para nos 

levar para o hotel Taj President. 

 

Na segunda-feira dia 29 de janeiro começaram, conforme 

planejadas, as reuniões. Dias 1 e 2 de fevereiro tivemos que 

cancelar a visita a nossa fábrica, que foi duramente atingida pelo 

terremoto, que destruiu parte do estado de Gujerat dia 27 de 

janeiro de 2001. 

 

Aproveitamos dias 1 e 2 para conhecer pontos turísticos de 

Mumbai e comprei também dois pijamas indianos para ficar mais à 
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vontade no curso que iniciaria no dia seguinte, além de comprar 

lembranças da Índia para os amigos e familiares do Brasil. 

 

 
A viagem para Igatpuri 

Dia 3 de fevereiro tomei café da manhã às 7 horas com o Viren, 

que me disse que já fizera o curso para o qual havia me inscrito, e 

queria ter uma conversa preliminar sobre o mesmo comigo. 

 

Disse que seriam dez dias muito difíceis, talvez os mais difíceis de 

minha vida até aquele momento, mas que seriam de grande 

realização espiritual, como esperava. Nada poderia ser ganho sem 

sacrifícios, e além disso para receber certos ensinamentos, seria 

necessário um breve período de preparação. 

 

Sabia (intuitivamente) que o Viren (um amigo de elevado nível 

espiritual) não me colocaria em nenhum "spa espiritual" e que a 

experiência que se avizinhava seria plena de significado e tão ou 

mais desafiadora que esperava. 

 

Desejou-me boa sorte e disse-me que às 10 horas daquela manhã 

um motorista me levaria para Igatpuri, devendo buscar-me dia 14 

de fevereiro no mesmo horário, retornando para Mumbai. Um 

amigo de trabalho indiano disse-me que seria muito difícil um 

ocidental como eu conseguir concluir as duas semanas no 

mosteiro. Disse-me ainda que fizera o mesmo treinamento há 

poucos meses antes, que era muito árduo, mas que não queria 

antecipar-me mais nada. Era uma experiência única para cada 

pessoa. 

 

Honestamente, os comentários desse amigo pouco me 

influenciaram para melhor ou pior, e no íntimo não achei que eram 

palavras de muita sabedoria, já que concordava que no fim, cada 

experiência é subjetiva. 

 

No horário combinado lá estava um jovem de aproximadamente 

20 anos com um jipe para levar-me. Passamos primeiro na casa do 
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irmão do Viren para deixar minha mala de viagem. Levei para o 

mosteiro uma pequena maleta com três camisas de manga curta, 

uma de manga comprida, uma camiseta para dormir, os dois 

pijamas indianos, um par de chinelos e materiais de higiene 

pessoal. 

 

Às 11 horas da manhã já estávamos a caminho de Igatpuri. Os 

arredores de Mumbai têm uma população enorme, com um nível 

de renda modesto. O trânsito de carros é intenso e as ruas são 

apertadas. As buzinas não param de tocar e o trânsito todo é bem 

desorganizado. 

 

São centenas de ruas 25 de Março, ou José Paulino de São Paulo, 

com muito mais gente circulando. 

 

A estrada que vai para Igatpuri é a mesma que vai para Dheli, 

capital da Índia. É uma estrada com pista única, com duas mãos e 

bastante perigosa. Para nós ocidentais é uma experiência e tanto, 

visto que na Índia, a exemplo da Inglaterra, as mãos de circulação 

no trânsito são opostas ao sentido ocidental, o que acaba causando 

a impressão que a cada momento vamos ter uma colisão. 

 

Cerca de 2 horas da tarde chegamos a Igatpuri, uma pequena vila 

em um lugar cerca de 1000 m de elevação, nos contrafortes de 

algumas montanhas, que demandavam seiscentos metros 

adicionais para se atingir o cume (entre 1500 e 1700 metros de 

altura total). 

 

Da estrada, chegando na pequena vila de Igatpuri, já se avista a 

imponente pagoda budista no declive de uma das montanhas, um 

pouco para dentro da vila, cerca de 500 metros. Cruzamos pelo 

meio do vilarejo e fomos para lá. 
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Minha experiência budista em Igatpuri 

3 de fevereiro 

O jovem deixou-me no interior da Vipassana International 

Academy (VIA), onde está situado o complexo budista, e retornou 

para Mumbai, prometendo voltar dia 14 de fevereiro de 2001 para 

pegar-me de volta. 

 

Havia muita gente chegando para o seminário de dez dias e várias 

filas para a recepção e organização dos recém chegados. 

 

Na primeira fila confirmei minha presença, recebi um cartão para 

guarda de bens pessoais, para retirar roupa de cama, designar o 

alojamento e coisas do tipo. 

 

Na segunda fila entreguei todos meus bens pessoais e dinheiro. 

Havia outra fila para entrega de passaportes e documentos. Mais 

uma fila para receber roupa de cama: dois lençóis de solteiro, um 

cobertor e uma fronha. 

 

Outra fila para receber o código de honra, que explicarei abaixo. 

Regulamenta a conduta dos participantes no curso durante os dias 

que lá permanecem. 

 

Os indianos são mais ou menos como nós brasileiros, um tanto 

burocráticos, mas uma certa organização era imprescindível. 

 

Fui então para o alojamento para deixar minhas coisas e 

estabelecer-me. Designaram-me o alojamento internacional, onde 

ficariam outras 25 a 30 pessoas, procedentes de vários países 

(Europa, América do Norte, China, etc.) que lá estavam com o 

mesmo propósito. Meu quarto era o H40, no lado leste do campus. 

 

O que chamei de quarto era na verdade uma pequena cela, com 2 

metros de comprimento por 1.80 m de largura. Uma janela acima 

da cama, constituída por uma laje de cimento e um colchão de 



 

 37 

palha. Ao lado da cama, dois tijolos e uma lajota, formando uma 

mesinha de apoio. Minha maleta ficou no chão.  

 

Havia ainda um mosquiteiro e um ventilador. A janela tinha uma 

tela de proteção contra insetos. Nos cantos superiores internos da 

cela havia tijolos vazado que deixavam passar ar e luz entre a 

celas contíguas. 

 

Tratei de arrumar a cama, colocar meus pertences para a higiêne 

diária na mesinha e pendurar minhas camisas em dois pregos 

próximos à cama. Havia ainda uma corda para pendurar toalhas ou 

roupas que seguia a extensão do quarto.  

 

Deitei-me um pouco para descansar da viagem e de toda a 

agitação dos dias anteriores, e comecei a pensar: Aqui estou neste 

quarto modesto. Para que uma casa tão grande em São Paulo, com 

tantas coisas dentro? Aqui, neste momento, sem nada, estou me 

sentindo bem, estou me sentindo leve. 

 

A minha mala já estava parecendo grande. Será que não tinha 

trazido roupa demais? –  Alguns papéis desnecessários também? 

 

Fiquei pensando nos monges que provavelmente vivem em 

condições semelhantes àquele quarto durante cinqüenta anos ou 

mais. É necessário outro conceito de vida, profundamente 

diferente do meu. 

 

De um lado tudo era simples e até agradável, e de outro lado 

muito espartano, não havia como negar. Teria que viver ali com 

quase nada durante os próximos dez dias. Senti o corte imediato 

de toda relação com bens materiais, os mais simples que fossem. 

 

Lembrou-me um pouco o internato onde vivi durante três anos 

quando garoto nas cercanias de Porto Alegre, na cidade de 

Viamão (Colégio Stella Maris). 
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Tinha um pouco de quartel, um pouco de parque ecológico, um 

pouco de reflorestamento, um pouco de sítio do interior paulista, 

uma disciplina férrea, mas sutil, não ostensiva, e tudo permeado 

por uma brisa mística, um halo de alegria e felicidade pairando no 

ar, enfeitado por locais sagrados (pagodas, áreas de meditação) 

incrustados na natureza do lugar. 

 

As fases de minha vida foram interessantes. Nasci em uma família 

de classe média baixa, desprovido de quase todos os bens 

materiais, dos quais corri atrás boa parte da vida, para afinal 

chegar à conclusão que (pelo menos em parte) corri atrás de 

valores excessivamente materiais. 

 

Quando temos carências de bens materiais, corremos atrás deles. 

Quando chegamos lá, vemos que corremos atrás (em boa parte) 

de ilusões. 

 

Felizmente também corri atrás de alguns valores espirituais, que 

me levam em direção à plena realidade (e não novas ilusões). A 

ovelha que se desgarra pode ser alcançada, deve ser alcançada. 

 

Buscar o "caminho do meio" nem sempre foi fácil, mas tem-se 

revelado pertinente e promissor, mas cuidado, isso não quer dizer 

concessões entre o mundo espiritual e o mundano. 

 

Resolvi então levantar e circular por toda a área externa para 

conhecer o lugar. O dia estava ensolarado e a temperatura 

agradável. 

 

A área total era de cerca de 12 hectares. Mais para o lado leste 

estava situado a pagoda. Ao lado da Pagoda um grande salão para 

conferências e para meditação (Dhamma Hall principal). A 20 

metros da Pagoda estão alguns salões menores de meditação (um 

dos quais o grupo internacional ocupou), e a cerca de outros 100 

metros situa-se o refeitório e a rouparia. 
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Não muito longe da Pagoda a área de moradia dos professores. Os 

alojamentos dos alunos se distribuíam entre 100 a 150 metros da 

Pagoda. 

 

Descendo cerca de 50 metros da elevação maior, onde estava 

localizada a Pagoda, temos uma pequena vila interna, onde moram 

os monges e os alunos de cursos de 30 a 45 dias. Uma outra 

Pagoda menor está em construção nessa área. 

 

Na entrada da academia fica o escritório central e mais alguns 

prédios de apoio operacional. 

 

O lugar todo foi rearborizado. Existem muitos jardins para 

caminhadas e circulação dos visitantes. Tudo é simples mas 

bastante agradável. Lembrou-me mais uma vez um sítio no interior 

de São Paulo.  

 

Os pássaros indianos (crow e raven) estão por toda parte (corvos 

no Brasil). São maiores que uma pomba e totalmente pretos 

(ravens) enquanto os crows, no máximo um azul escuro, às vezes 

acinzentado, com cabeça e caudas pretas. Gritam o dia todo, 

afirmando sua presença. Em Mumbai é a mesma coisa. Aqui pelo 

jeito também serão nossos companheiros de viagem. 

 

Igatpuri sofre de escassez de água no inverno (dezembro a 

março). No verão chove demais (monções - junho a setembro). 

Assim sendo existem caixas d‟água grandes por todo lado, para 

garantir água nos períodos de seca. Tivemos que racionalizar o 

uso de água durante todo o tempo que lá estivemos, por coincidir 

com o período de seca. 

 

Fiquei curioso com a pagoda. O que seria aquilo? Qual a 

finalidade? O que encontraríamos lá dentro? Qual a razão daquele 

formato tipo chapéu, com um grande cone central, cada vez 

afinando mais na parte final? – Seriam perguntas para serem 

respondidas mais tarde. 
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Fiquei andando por todo lado, entre uma às quatro da tarde. 

Depois descansei mais um pouco. Às cinco horas foi servido o 

jantar no refeitório central. 

 

 Formou-se uma longa fila para acessar o restaurante e quando 

chegou a minha vez fiquei conhecendo como seria a vida no 

refeitório nos próximos dez dias. 

 

Uma bandeja para cada um e os alimentos eram colocados na 

própria bandeja (sem pratos). Tínhamos direito a uma colher, um 

copo de chá indiano, e uma fatia de pão. 

 

No primeiro dia havia apenas um prato principal, que era uma 

mistura de cereais e alguns legumes. Uma pasta amarelada. O 

sabor era bom. Foi o suficiente para dormir sem sentir fome 

nenhuma. 

 

A parte da refeição não seria fácil. Estilo totalmente indiano ou 

então pratos usuais do mosteiro. Nada de comidas ocidentais. 

 

Decidi, em paralelo com o curso, fazer uma dieta de dez dias para 

perder cinco a sete quilos, que eu estava precisando. Na prática, 

conciliar a meditação e a dieta foi muito mais difícil que  

imaginara, e além disso não era aconselhável. 

 

Por volta das oito da noite houve a palestra inaugural para o grupo 

internacional proferida pelo professor Robert Strend, assistente do 

Guru Goenka, e que trabalharia diariamente com o grupo 

internacional, se comunicando em inglês quando necessário. 

 

À noite no dia 03, entre 20h às 21:30h permaneci sentado no chão 

de pernas cruzadas para receber o Código de Disciplina (anexo). 

A dor que senti nas pernas foi tremenda devido à falta de costume 

ocidental em sentar dessa forma. Doeu-me muito a coluna tanto na 

região lombar quanto cervical, devido a alguns pequenos desvios. 
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No final da apresentação perguntei ao professor Robert se poderia 

utilizar uma cadeira devido à falta de experiência com a posição e 

ao problema com minha coluna. 

 

Disse-me que deveria tentar durante alguns dias acostumar-me 

com a posição. Se não fosse possível iria rever o meu caso. Não 

houve outras reclamações similares. Parece que o restante do 

grupo não tinha as minhas dificuldades. Resolvi encarar o desafio. 

 

O código e as regras descritos no anexo 1 eram mandatório para 

permanecer no curso nos próximos dez dias. Aqueles que não 

concordassem deveriam se retirar antes do curso iniciar, na 

manhã seguinte. 

 

Antes de dormir fiquei pensando sobre os textos introdutórios, 

sobre os objetivos da Vipassana, sobre as regras e sobre o 

cronograma diário de trabalho. 

 

Ponderei quantas vezes na minha vida tinha construído idéias 

prévias errôneas sobre cursos, relacionamentos, experiências, 

vivências. Depois, quando a realidade se desdobra tudo 

transcorre de forma muito diversa. Parece que nunca temos uma 

idéia muito adequada da realidade. Por que isso sempre ocorre? – 

Porque não estamos completamente presentes em cada momento 

e divagamos pelo passado e futuro, fazendo comparações e 

ilações tendo como base nossas experiências e percepções. 

 

Além disso nos alegramos quando somos surpreendidos 

positivamente e reagimos de diversas formas àquilo que não nos 

agrada. Nossa mente não é equânime e balanceada. Estamos 

sempre oscilando entre o agradável e o desagradável, entre o 

bem e o mal. 

 

A observação da realidade como ela é (sem distorções) significa a 

mais elevada virtude que se pode almejar, ou seja atingir a 

humildade plena, a eqüânimidade, a mente não-oscilante. Esse é o 

propósito da Vipassana. 
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Confundimos no ocidente humildade (uma virtude) com 

simploriedade, carência material. Não conhecemos o significado 

de ser humilde.  

 

Essencialmente significa observar o que é, sem apego e sem 

rejeição, com a mente balanceada, libertando-se assim de 

profundos complexos subjacentes no inconsciente (sankaras) que, 

ao contrário, aumenta nossos problemas ocasionados ora pelo 

apego, ora pela rejeição da realidade. 

 

Resumindo: Observar a realidade livre da subjetividade. Como 

conseguir isso se "eu" sou o observador? Como retirar minhas 

lentes para olhar a realidade? – Ou talvez "eu" não deva ser o 

observador. O que é o "eu" centrado na mente como observador 

da realidade? O que é a "subjetividade"? Serão "exclusivamente" 

minhas experiências passadas e presentes que me tornam o que 

sou hoje? 

 

Por outro lado o que é a realidade? – O que é real não é ilusório. O 

que é ilusório parece ter existência real, mas na verdade não tem. 

É subjetivo. 

 

Vivemos em um mundo de realidades ou de ilusões? - Ou a 

realidade está escondida, e precisamos encontrá-la? – Vivemos  

em um mundo que é parcialmente real e parcialmente não. A 

realidade será função de nossa subjetividade? – Como afinal o ser 

humano vivencia a realidade? - Quais as características essenciais 

da realidade em si mesma? 

 

Os objetivos da ciência (da imparcialidade científica e eliminação 

da subjetividade na observação científica) não são os mesmos da 

postura budista aqui apregoada? 

 

Será que essa postura até certo ponto racionalista da prática 

budista (como descrita nos textos introdutórios que recebi sobre a 

Vipassana) não é uma espécie de armadilha, um caminho pleno de 
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elevados valores éticos, mas que no fim pode levar ao mesmo 

desamparo espiritual que a ciência conduziu-nos? – Como o Bhuda 

equacionou esse desafio? – Será que lidamos com demônios 

internos (que temos que subjugar e colocá-los para trabalhar 

ordenadamente) para alcançarmos portais que possamos transpor 

e livrar-nos definitivamente de nossos demônios? 

 

A mente centrada em si mesma não pode conhecer o absoluto. Só 

pode conhecer o relativo. Assim sendo é necessário 

transcendermos a mente individual para termos uma experiência 

espiritual verdadeira. 

 

Interessante que na Índia deparei-me com um treinamento 

espiritual proposto dentro de uma disciplina extrema, por que não 

dizer, muito rígida. 

 

Nesse sentido é uma experiência similar àquela do internato 

católico, há mais de quarenta anos atrás. 

 

Aprendemos, de verdade, em ambientes espartanos, no chão 

duro, na fronteira com a possibilidade do sofrimento, e não 

sentados ou deitados em almofadas, ou em salas com ar-

condicionado. 

 

O fato é que devido ao calor e aos mosquitos, não consegui dormir 

direito na primeira noite. Acordei-me às três horas da manhã, 

levantei, espantei os mosquitos, arrumei o meu quarto e fui para a 

área do curso, que começaria às 4:30 h. Eu já estava por lá cerca 

de 4:00 h, aguardando. 

 

Deixei as respostas para minhas indagações filosóficas para as 

experiências dos próximos dias tentarem responder, o que afinal 

se deu com algum sucesso, mas descobri também que estava ali 

para viver com mais qualidade, e não só para pensar (e filosofar) 

melhor. 
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4 de fevereiro (Domingo) 

Às 4:30 h da manhã iniciamos a primeira sessão de meditação. 

Éramos cerca de 60 pessoas ocidentais no Dhamma Hall que nos 

foi designado. 

 

Os primeiros três dias seriam dedicados à concentração na 

própria respiração, tendo por finalidade aumentar nossa 

capacidade de concentração. 

 

As palavras de orientação do guru para a prática da meditação 

eram as seguintes: “Concentre-se em sua própria respiração. 

Feche os olhos. Observe a entrada e a saída do ar pelo nariz. 

Apenas observe, ora o ar entrando lentamente, ora mais rápido, 

ora pela narina direita, ora pela esquerda, ou por ambas. Apenas 

observe.” 

 

“Observe o que ocorre apenas no triângulo definido pelo lábio 

superior (como base) e o ponto mais alto interno de suas narinas 

(ápice do triângulo). Observe o ar tocar suas narinas internamente 

quando inspira, ou tocar seu lábio superior quando expira. Apenas 

observe.” 

 

Enquanto procurava lentamente concentrar-me, as dores nas 

costas e nas pernas, devido à posição sentada no meio da sala 

sobre uma almofada, foram aumentando cada vez mais, de tal 

modo que as duas horas que permaneci naquela posição, se 

tornaram quase insuportáveis. 

 

Esse deve ser um preço a pagar. Vamos em frente. Quando  

pensava em meditar, sempre me veio à mente algo agradável, 

suave, sem sofrimento. Poucos minutos após fechar os olhos, 

começavam crescer o sofrimento e a dor física aguda, que quase 

não permitiam minha concentração na respiração. 

 

Por outro lado, comecei perceber que quando conseguia 

concentrar-me totalmente na respiração sentia algo muito 

agradável, relaxante. 
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Valia a pena tentar vencer a dor. Comecei observar também que 

minha mente viajava para todo tipo de pensamentos possíveis, 

imagináveis e inimagináveis. Pensamentos completos e 

incompletos, às vezes pedaços de pensamentos. 

 

Foi então que o guru Goenka deu-nos uma nova mensagem: 

“Quando sua mente perder a concentração na respiração, traga-a 

gentilmente de volta, e concentre-se novamente. Traga-a de volta 

gentilmente tantas vezes quanto necessário. Não critique o 

processo que ocorre. Apenas observe. Traga-a de volta e observe 

o ar entrando e saindo por suas narinas, tocando seu lábio 

superior e a parte interna de suas narinas. Observe o que ocorre 

sem nenhum apego, sem nenhuma rejeição. Apenas observe.” 

 

Agora havia três coisas ocorrendo: a dor, momentos de 

concentração na minha respiração e momentos em que minha 

mente viajava por todos os lados. Gentilmente eu a trazia de volta 

à concentração, mas então a dor subia de intensidade, e 

novamente eu perdia a concentração. 

 

Quando doía no alto das costas, não doía nas pernas. Quando doía 

nas pernas, não doía no alto das costas, ou então na região lombar. 

A dor no alto das costas era como fogo, que queimava. A dor nas 

pernas era acompanhada de pontadas, ou de má circulação do 

sangue, seguida de dormência. 

 

Precisava alternar a posição das pernas cruzadas seguidamente 

para evitar câimbras. Por alguns momentos encontrava uma 

posição que me permitia meditar por alguns minutos. 

 

Uma coisa tão simples como meditar e concentrar-me na 

respiração, acompanhada por tanta dor e por tantos devaneios da 

mente. Qual a razão disso? – Havia muito ainda para aprender! 

 

Segui horas e dias observando minha respiração. O que 

significava observar a respiração? – Estar consciente da 
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observação, sentir o ar entrar e sair, concentrar-me e perder a 

concentração (divagando). Reagir de formas variadas. Tudo isso 

era observar. 

 

Por volta das 6:00 horas da manhã o guru Goenka começou a 

cantar mantras budistas. Eram mantras suaves e ao mesmo tempo 

graves. A vibração da música intensificava as minhas dores. 

 

Às 6:30 h tocou o sino e o instrutor Robert disse que podíamos ir 

para o café. Quase não consegui levantar, mas aos poucos foi 

possível. Depois demorou um pouco para conseguir  andar, mas 

aos poucos estava tudo normal de novo. 

 

Quando relatar as passagens de dor física que me afligiram é 

importante o leitor lembrar-se do seguinte: dor física esteve longe 

de representar sofrimento. Na maior parte das vezes estive 

contente com o que estava fazendo. Quando esse não foi o caso 

retomei meu equilíbrio sem muita demora. Além disso as dores 

eram momentâneas, enquanto permanecia sentado no chão com as 

pernas cruzadas. Quando levantava e começava a andar as dores 

cessavam imediatamente e  me sentia muito bem fisicamente. 

 

Fui para a fila do café. Nesse primeiro dia o café consistiu de um 

cozido com alguns vegetais misturados e chá indiano (ou leite para 

quem optasse).  Estava com fome e comi um pouco daquela 

mistura e tomei chá. 

 

Por volta das 6:50 h já estava fora do refeitório. Fui até o quarto, 

lavei o rosto no lavatório coletivo que ficava perto, escovei os 

dentes, fiz a barba. 

 

Resolvi então andar pelos jardins que ficavam próximo ao 

alojamento. O sol ainda não havia saído. Pelo jeito ele nasceria em 

um dos lados do jardim, atrás de algumas árvores. O jardim tinha 

um canteiro de flores central. Era oval com 30 metros de 

comprimento. Fiquei lentamente dando voltas, para descansar um 



 

 47 

pouco as pernas e respirar aquele ar matinal. Comecei a sentir-me 

melhor. 

 

Uma razão prática para essa dor inicial é a falta de hábito de sentar 

na posição de semi-lótus requerida: Tensão muscular 

simplesmente. 

 

A  posição de "sentar em lótus" tem origem na semelhança da flor 

de lótus, que a exemplo da posição sentada com as pernas 

cruzadas, também forma semi-círculos a partir de seu centro.  

 

A flor de lótus é muito apreciada nas religiões do oriente porque 

surge isoladamente nos pântanos e alagadiços, a exemplo de 

nosso desenvolvimento espiritual, que pode surgir no centro de 

nossa vida mundana pantanosa, e requer um esforço individual 

para prosperar. 

 

Assim sendo é importante sentar-nos na posição de lótus para nos 

enraizarmos de um lado em nossa realidade e para transcendê-la 

como o desabrochar da flor de lótus no pântano.  

 

Essa transcendência não pode ocorrer sem dores e sofrimento. O 

desprender-se de um estado animal-espiritual para um estado 

mais espiritualizado tem que ser conquistado. 

 

De certa forma estamos no deserto rumo à Canaã. Deixamos o 

cativeiro, mas ainda não chegamos à Terra Prometida. Precisamos 

transcender o lodo e o pântano de nossa existência mundana para 

chegar a "lugares internos" onde não há lodo, nem pântano, mas 

essa não é uma jornada fácil. 

 

Ao mesmo tempo, a flor de lótus está lá, no meio do pântano, com 

sua radiância e beleza, tal como nós, no meio da vida, da poluição 

paulista, ou das dificuldades urbanas de tantas cidades, buscando 

nossa radiância e beleza interior, a cada momento, aqui e agora. 
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Dor e sofrimento são experiências distintas e às vezes associadas: 

Dor física pode causar-nos depressão, sentimentos desagradáveis 

e conseqüentemente algum sofrimento. O mesmo ocorre com a 

dor espiritual, resultado de alguma violência emocional que nos 

atinja. 

 

Sofrimento é um sentimento que resulta de nossa desesperança, 

de nossa ignorância, do mal que causamo-nos pela raiva ou pelo 

apego excessivo, e por tantas outras falhas éticas ou morais, e 

também decorre do fato que não somos mestres em muitas 

virtudes. 

 

Quando passamos por dificuldades físicas, doenças, ou 

dificuldades emocionais, ou quando somos acometidos por 

acidentes ou situações externas muito adversas, então sentimos 

dor emocional ou física, e devido ao nosso despreparo espiritual 

muitas vezes sofremos, mas dor e sofrimento só estão relacionados 

através de nossa ignorância espiritual, quando nosso ego é o 

vórtice de todas essas energias. 

 

Por volta das 7:20 h o sol começou a despontar sobre as árvores. 

Foi interessante que nos dez dias subseqüentes, todos os dias, eu 

vi o nascer do sol, o que nunca ocorreu antes em toda minha vida. 

Esse fato isoladamente, praticamente valeu a viagem à Índia. 

 

Ver o sol nascer se encaixou nas lições de "pañña" como veremos 

mais adiante, a lei da impermanência ou da constante mutação de 

tudo, no mundo material que vivemos. 

 

Às 8:00h estávamos de volta ao Dhamma Hall para uma sessão de 

meditação em grupo, que duraria até às 9:00h. Tudo ocorreu 

pontualmente. Aliás como ocorreria todos os dias, sem nenhum 

minuto para mais ou para menos. 

 

Na sessão de meditação coletiva a mesma mensagem do guru 

Goenka: “Concentre-se em sua respiração, na região nasal entre o 

topo do nariz e a parte do lábio superior. Observe o ar entrando e 
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saindo nessa região e tocando a parte interna do nariz quando 

entra, ou tocando levemente o lábio superior quando sai. Ora a 

respiração flui bem, ora apenas por uma narina. Ora é mais lenta, 

muito lenta, ora é mais rápida. Ora a respiração é curta, ora é 

longa. Apenas observe.” 

 

“Sua mente às vezes não conseguirá concentrar-se. Irá dispersar-

se de todas as formas. Traga-a gentilmente de volta à 

concentração na respiração na região nasal indicada. Traga-a de 

volta gentilmente tantas vezes quantas for necessário. Trabalhe 

diligentemente, pacientemente, constantemente, com dedicação. 

Trabalhe intensamente.” 

 

Nada foi para mim muito diferente nessa segunda sessão. Muitas 

dores nas costas e nas pernas, seguidas de alguma capacidade 

para concentrar-me, e muito devaneio mental. Trabalhei como 

indicado: diligentemente, com dedicação, intensamente, 

pacientemente. 

 

Os três momentos de minha experiência ficavam claros: momentos 

de intensa dor física, momentos de meditação e concentração na 

região nasal indicada, e momentos de devaneio mental completo. 

 

O que era aquilo tudo a não ser minha parte física convivendo com 

meu bruxuleante estado de consciência, e alguns lampejos do que 

estávamos realmente fazendo lá. 

 

Observava a realidade vivenciada: A dor não cedia, pelo contrário 

aumentava, os devaneios não eram menores, ao contrário eram 

freqüentes, e os momentos de concentração eram prazerosos. 

Traziam uma paz profunda. Representavam um contato íntimo que  

não havia ainda experimentado. 

 

Procurei seguir a orientação recebida: observar tudo sem nenhum 

apego e sem nenhuma aversão. É difícil observar a dor sem 

aversão, mas é possível. A dor é nitidamente física. Manifesta-se 
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no cérebro, mas dá impressão de estar doendo na região afetada, 

o que não é real. 

 

Às vezes quando meu cérebro entrava em devaneio ficava 

pensando. Será que essas pessoas também estão sentindo dor?  

Será que muitos têm treinamento em yoga ou técnicas afins e 

portanto não sentem dor? Como sou um novato em tudo isso, então 

devo estar sentindo muito mais dor que os outros. 

 

A parte do cérebro que observa toda a situação  não sente dor. A 

região que sente dor é uma outra, ligada à parte sensorial do 

cérebro, ou seja o cérebro tem muitas partes e uma ou outra pode 

estar mais em evidência dependendo da situação momentânea. 

 

Mais tarde (durante minha estada em Igatpuri) entendi que a dor 

(decorrente de minha postura sentado no chão) não é sofrimento, 

mas pode se tornar sofrimento na medida que desenvolvo aversão 

por esse estado (não aceitação). Enquanto apenas observo as 

sensações decorrentes não existe sofrimento. Essa é uma lição 

fundamental para o dia-a-dia, para concluirmos nossa "ponte" 

interna com o mundo externo. 

 

No início o que ocorre é uma luta entre o ego individual, que não 

quer ceder espaço, e a tentativa de meditar e alienar-se do ego 

por alguns momentos. Venci em parte essa luta avançando na 

meditação e em parte perdi incorporando algum sofrimento. 

Parece-me que não existe outra forma possível visto que partimos 

de algum lugar (onde de fato nos encontramos) para chegar a 

outro que aspiramos (maior libertação do ego).  

 

Às vezes ficava impressionado com meus devaneios mentais. Eram 

muitos. Estavam sempre presentes. De forma variada, dificultando 

muito o processo de concentração na respiração e meditação. 

 

Comecei a lembrar que esses devaneios estavam presentes no 

meu dia-a-dia. Não representavam grande novidade nesse 

sentido. Esse processo de devaneios sempre cansavam minha 
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mente, traziam intranqüilidade, e repercutiam numa respiração 

difícil grande parte do dia, outras tantas vezes resultavam em sono 

prejudicado, falta de concentração e muitos outros males. 

 

Aqui, agora,  estava lidando diretamente com aspectos íntimos de 

grande interesse para mim e para os outros que convivem comigo. 

De volta ao trabalho: observar, observar, nenhuma aversão, 

nenhum apego, apenas observar. É claro! De certa forma uma 

postura científica minha para comigo mesmo, de modo que eu 

possa entender completamente minha própria natureza. Vamos 

seguir em frente, com dedicação e trabalhando duro como diz o 

guru Goenka. 

 

Observar-nos e analisar-nos coloca nosso foco no interno (e não no 

externo). Entretanto o foco espiritual budista representados pelo 

esforço, pela atenção plena e pela meditação só deve ser 

empreendido quando temos um profundo compromisso com um 

modo de vida correto, comportamento (social) correto, fala correta 

(inserção política correta), pensamentos e entendimento corretos. 

 

Aqui é necessário um parêntese importante para entendermos 

essa dialética budista, em oposição ao materialismo da ciência, 

que prega justamente o oposto: a análise de tudo o que é externo 

ao homem (até para entender o próprio homem) e foco no 

egocentrismo e na negação da religiosidade. 

 

Essa grande quantidade de pedaços de pensamentos, complexos 

individuais e até sentimentos parecem se encontrar armazenados 

em nossa memória como restos de arquivos em um computador.  

Muito disso tudo serve como base para experiências futuras e 

outra grande parte é lixo puro, que permanece armazenado por 

falta de práticas de higiene mental. 

 

Qual atividade mental que faço no dia-a-dia além de pensar? – 

Nenhuma. Estou sempre pensando enquanto estou acordado, e 

mesmo dormindo as ondas cerebrais não cessam. 
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O que estou tentando fazer aqui é concentrar-me na respiração, 

como um exercício (uma técnica) que promove o "não-pensar". 

Esse exercício traz momentos de "não-pensar" associado a outros 

de "pensar não planejado" (presença do sub-consciente?), o que 

resulta nos tais pedaços e fragmentos de pensamentos a que me 

refiro. 

 

O estado mais próximo que consigo associar no momento é o 

sono, período no qual nossa mente consciente descalça, enquanto 

o sub-consciente continua operando. De certa forma podemos 

dizer que esse pensar contínuo, durante o dia, promove um tipo de 

sonambulismo. Assim sendo um exercício diário que  fiz, enquanto 

caminhava pelos jardins (períodos de não-meditação) foi 

permanecer observando meu comportamento como um todo 

(meditação andando). 

 

Pude ver então que os tais "fragmentos de pensamentos" são 

realmente contínuos e pratiquei bastante trazer a mente para o 

"aqui e agora", procurando vivenciar cada momento. 

 

Continuo insistindo hoje em dia na filosofia do "aqui e agora" mas 

tem sido muito árduo, porque há mais de cinqüenta anos minha 

mente está habituada a divagar livremente, o que funciona como 

um reforço natural para o ego. 

 

Quando nosso sentido de "observação" permanente de tudo que 

ocorre conosco a cada momento (inclusive as divagações mentais) 

se torna "natural" (e leve) então desfrutamos de momentos de 

verdadeira tranqüilidade e serenidade. 

 

Quando essa "observação" é menos natural o que resulta é um 

profundo cansaço mental. É um embate entre a mente acostumada 

a vagabundear e esse senso de observação permanente que vai se 

instalando, como resultado da prática meditativa. 

 

Senti esse "embate interno" em Igatpuri e pós-Igatpuri. Isso é, a 

observação da tensão que estou vivenciando. Nada mais que isso. 
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Em outros momentos senti fortemente a realidade presente, sem 

"embates internos" e a maior parte das vezes divaguei 

mentalmente, que é minha realidade mental predominante. 

 

Às 9:00 h tivemos um breve intervalo de cerca de 10 minutos e 

retornamos para  uma nova sessão de meditação que duraria das 

9:10 h até às 11:00 h. Nesse intervalo de duas horas o instrutor 

Robert chamou vários alunos, eu inclusive, para saber se estavam 

fazendo a meditação de forma correta, e se cada um tinha algum 

tipo de dúvida em relação à técnica. 

 

As perguntas e comentários foram coincidentes: dores de natureza 

diversa, cervical, lombar, pernas, cabeça e a questão do devaneio 

mental e da dificuldade em concentrar-se na respiração. 

 

Afinal descobri que não estava só. Encontrei amparo e conforto na 

dor dos outros e nas dificuldades dos outros, que eram exatamente 

as minhas. Comecei a entender um pouco mais o que estava 

ocorrendo. Os desafios existiam para todos, talvez de forma 

distintas, mas estavam presentes para todos. 

 

Uma parte do grupo era novata, cerca de 50%, a outra metade já 

havia feito pelo menos um curso de meditação com o guru 

Goenka, e alguns já haviam feito entre três a cinco cursos. 

 

O que sentia era exatamente o mesmo que cinqüenta por cento 

estavam sentindo e talvez uma parte dos outros cinqüenta também. 

 

Por que aceitamos melhor a dor quando sabemos que os outros 

também sentem dor? Por que aceitamos melhor o devaneio mental 

quando sabemos que os outros também passam pela mesma 

dificuldade? 

 

É um fenômeno do ego. Se eu sinto dor e os outros novatos 

também sentem, então está tudo normal. Todos estão sentindo dor 

inclusive eu. Faz parte do processo. É esperado. Ocorre com 

todos. Se só eu sinto dor, então é alguma coisa específica minha. 
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Está ocorrendo algo de errado comigo. O mesmo não se passa 

com os outros, nas mesmas condições. 

 

O ego desempenha papéis importantes, que nos cumpre 

identificar e reconhecer. São papéis com os quais não há nada de 

errado, a princípio. Temos que ter esse sistema complexo de  

informações para nos situarmos. Só eu sinto frio? – Não, está frio, e 

todos estão sentindo frio. Agora se só eu estou sentindo frio, então 

provavelmente estou doente. Tenho que fazer algo a respeito. 

 

Precisamos aprender a observar a natureza do ego e os 

importantes papéis que cumpre no processo mental. A meditação 

ajudou-me a entender muitos desses papéis, que se tornaram 

claros. Ajudou-me também a observar outros papéis que o ego 

assume, em relação à mente, que não são tão necessários assim, 

pelo contrário, podem criar dificuldades para o desenvolvimento 

espiritual.  

 

Quando não sinto nenhuma dor e os outros sentem, enquanto estão 

meditando, parece que isso me traz prazer e conforto. Que bom, 

não sinto dor e eles sentem. Estou melhor que eles. Talvez eles 

tenham algumas coisas para pagar. Sou mais puro, mais 

desenvolvido. O que eles esperam? Querem evoluir de graça, sem 

sentir dor? – Isso não seria justo. 

 

Por outro lado, se só eu sinto dor, e os outros não, então a situação 

se reverte. O que há de errado comigo? Será que sou tão bruto 

assim? Devo ter muita coisa para pagar, que os outros não tem. 

Será que fui um ser muito mal em encarnações passadas? – E toda 

a situação trás então (ao ego) desconforto, aversão, e não prazer e 

contentamento. 

 

Assim sendo uma coisa é a lógica operativa do ego relacionada 

com a sobrevivência do elemento da espécie. Outra coisa é o 

egocentrismo, e todas suas formas sutis de apego e aversões às 

reações do próprio ego. 
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Entre 10:30 – 11:00 h tivemos a gravação do guru Goenka com as 

músicas budistas. Às 11:00h o sino tocou e o instrutor nos liberou 

para o almoço, que não foi muito diferente do café da manhã. 

Pouca variedade para escolher. Uma mistura incluindo vegetais, 

nenhum líquido, um pouco de pão indiano, uma coalhada de 

sobremesa, que aliás estava muito saborosa.  

 

Apesar da desconfiança em relação à comida, comecei a perceber 

que me sentia bem após as refeições, que nada me fazia mal, e que 

iria conseguir passar pela experiência das refeições no mosteiro 

sem nenhuma crise.  

 

Por volta das 11:30h já estava fora do refeitório. Fui até o quarto 

para a higiêne pessoal e depois comecei caminhar pelo mosteiro 

novamente. Andei por vários lados, por vários jardins, sempre 

evitando cruzar os olhos com outros participantes, como 

recomendado pelo guru, para não atrapalhar meu trabalho e para 

não atrapalhar o trabalho íntimo dos demais. Nobre silêncio de 

corpo, mente e palavras, vamos relembrar. 

 

À tarde tivemos as sessões de meditação das 13:00 h às 14:30 h , 

depois das 14:40h às 15:30h, das 15:40 h às 17:00 h e então um 

intervalo para o chá, seguido de um descanso até às 18:00 h. 

 

A dor física seguia aumentando. Perguntei então ao professor se 

não haveria uma alternativa. Estava com muito desconforto nas 

costas e pernas. Ele disse-me para continuar se esforçando e 

tentando manter-me na posição de pernas cruzadas, que seria 

melhor para o meu aproveitamento durante o curso. Resolvi 

aceitar e continuar tentando. Não estava fácil. 

 

Às 18:00 até às 19:30 h tivemos a sessão de meditação em grupo, 

sempre visando concentrar-se na respiração na região nasal 

indicada. Estávamos praticando Samadhi, o desenvolvimento da 

capacidade de concentração da mente, que seria uma etapa 

importante antes de entrarmos na prática da Vipassanã 

propriamente dita, que seria a próxima fase. 
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Entre 19:30 h e 21:00 h tivemos a palestra do guru Goenka no 

Dhamma Hall principal, que versou sobre as dificuldades do 

primeiro dia, especialmente a dificuldade de concentração que 

todos deveriam estar enfrentando. Parte do discurso foi mais ou 

menos assim: 

 

"A mente é um animal selvagem. É um animal indomável, sem 

controle, que pode causar grande dano a nós mesmos e aos 

outros. Precisamos aos poucos, suavemente, domesticar a mente, 

torná-la dócil, cordata, tranqüila, quieta, calma. Sem esse requisito 

não poderemos ir para a próxima fase, que é um processo de 

purificação da mente, de limpeza da mente". 

 

Quem de nós poderia imaginar! Uma coisa tão simples como 

concentrar-nos em nossa respiração, e não conseguimos fazer! O 

que pensar de outras tarefas e outras ações com a mente que 

desempenhamos todos os dias, que são mais complexas. 

 

"A mente tem essa natureza agitada, intranqüila, no estado em que 

nos encontramos. Mas a natureza profunda da mente é translúcida, 

é tranqüila, como um lago calmo". 

 

"A agitação da mente turva a água do nosso lago interno. Não 

podemos então enxergar direito o que ocorre. Não podemos ter 

clareza em relação ao que se passa conosco. É preciso tranqüilizar 

a mente. É preciso persistir". 

 

Aí estava a primeira grande lição. Toda aquela agitação mental era 

esperada, era normal. Tinha dois desafios: a agitação da mente e 

as dores. Um deles estava respondido. 

 

Comecei a pensar no dia em que minha mente estaria mais calma, 

menos divagante, e os momentos de meditação e concentração 

pura na respiração aumentassem. Esse seria um grande passo, 

mas era necessário pagar um preço. Tinha que ser uma conquista 

gradativa, não forçada, natural. Melhor dizendo, não deveria ser 
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conquista nenhuma. Aí estava o ensinamento de uma parte do 

caminho. 

 

Depois o guru Goenka endereçou a segunda questão: 

"E as dores! Quantas dores nas costas ou nas pernas ou na cabeça, 

ou em outras partes do corpo devido à longa posição mantida fixa 

meditando". 

 

"Muito dessas dores são partes do processo de concentração da 

mente, de tranqüilização da mente que vocês estão passando. Não 

são dores ao acaso". 

 

"É preciso suportar muito dessas dores. Faz parte do processo de 

crescimento e de desenvolvimento. O sofrimento é uma constante 

no mundo. É uma realidade do mundo que vivemos. É preciso 

observar esse fenômeno conosco". 

 

"Não é necessário sofrer para meditar. Não é isso, mas é 

necessário reconhecer que um pouco de sofrimento é inerente ao 

desenvolvimento. Não há crescimento indolor. Não há crescimento 

sem preço. O esforço correto é muito importante." 

 

"Existe o bom sofrimento e o mau sofrimento. O bom sofrimento é 

procurado e aceito por nós, visando nosso crescimento espiritual. 

O mau sofrimento é resultado de nossas más ações presentes e 

passadas. Ambos devem ser aceitos com naturalidade, e sempre 

como uma oportunidade de evolução". 

 

"No processo de meditação, muito lixo do subconsciente, muitos 

complexos que vão sendo erradicados vêm à tona, se 

desprendem, e isso pode, para muitos, causar dores físicas 

diversas. É normal. Depois de alguns dias tende a melhorar". 

 

Aí estava a resposta para a segunda pergunta. As dores tinham, 

pelo menos em parte, uma razão de ser e teriam que ser 

enfrentadas da melhor forma possível.  
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Entendi naquele momento que o sofrimento tem que ser suportado 

de modo estóico. É o que nós cristãos dizemos tomar a própria 

cruz e carregar. Ainda não havia entendido a profundidade do 

gesto de Cristo. Meus irmãos budistas estavam me ajudando, 

como me ajudariam em muitas outras coisas. 

 

Minha infância foi muito difícil. Fui interno em um colégio católico 

no interior do Rio Grande do Sul com oito anos de idade, onde 

permaneci, grande parte do tempo longe de meus familiares 

durante três anos. 

 

Visualizei então claramente de onde vinha minha dificuldade em 

lidar com a dor e o sofrimento, e muitas vezes na vida buscar 

escapismos para situações difíceis de encarar. 

 

O afastamento me causou um corte em relação ao apego que  

nutria por minha família. Esse cerceamento causou-me dor 

(psíquica) e sofrimento (não aceitação). Não dispunha na época de 

nenhum instrumental para reagir de outra maneira. É preciso 

pagarmos nosso karma, sem acrescentarmos para nós mesmos 

mais sofrimento inútil. 

 

Quando somos muito jovens dependemos de nossa família. De um 

lado é ótimo receber amor e carinho, principalmente quando 

somos criados pela avó materna. Por outro lado, nossa ignorância, 

herdada de vidas anteriores, nos leva ao apego ao ninho e à 

aversão por toda experiência que implique ruptura prematura 

com esse ninho familiar. 

 

Minha infância no internato também me propiciou grandes 

conquistas pessoais, sendo que duas delas estavam sendo de 

grande proveito naquele momento: capacidade de concentração, 

que adquiríamos em longas sessões de rezas e recitais de 

ladainhas, e capacidade de viver de forma espartana, com o foco 

adequadamente centrado em valores importantes, e desapego 

total de valores mundanos menos relevantes. 

 



 

 59 

Grande parte de minha experiência ocidental até esta data (até 

como compensação pelas dificuldades dos anos iniciais de vida) 

foi muito focalizada na busca do prazer, na satisfação de 

necessidades reais e ilusórias. Reconhecer que a vida é, antes de 

tudo, sofrimento (dukka) é um passo importante. 

 

O sofrimento aceito de modo construtivo, visando o auto-

crescimento é sempre libertador. O sofrimento que decorre da 

falta de crescimento espiritual (reações de apego e aversão) é um 

sofrimento sem esperança, atormentador, que pode aproximar-

nos do mal e de suas conseqüências. Sofrer e ao mesmo tempo ser 

ignorante (não ter o entendimento correto, o pensamento correto 

e assim por diante) pode levar a mais sofrimento, que os indianos  

chamam de mau sofrimento. 

 

O guru Goenka também tratou na palestra do ensinamento de 

Buda que cada um de nós tem que trabalhar para ganhar a própria 

salvação espiritual, que decorre do trabalho e aprimoramento 

espiritual constante. O Buda não pode salvá-lo. Ele só mostrou o 

caminho. Você tem que se salvar. Tem que praticar o caminho. 

 

Em outra parte do livro vamos fazer algumas comparações entre o 

catolicismo (minha religião) e o Budismo, quando voltaremos a 

esse assunto. Por enquanto, vamos ficar só com a visão Budista. 

 

A necessidade de trabalhar bastante pela própria salvação inicia 

no budismo com a observação dos preceitos éticos e morais (sila): 

não falar nada negativo sobre ninguém, manter os mais elevados 

princípios éticos e morais na própria vida e nas relações. Agindo-

se assim, segundo o budismo, não adicionamos mais carma ao que 

já carregamos.  

 

A seguir trabalhamos (nos esforçamos) na purificação da mente 

(paña). Uma mente mais pura e mais clara permite uma análise 

mais profunda sobre nós mesmos (a busca da atenção plena), um 

auto-conhecimento melhor e mais profundo. Em terceiro lugar, 

aprofundamos nossa prática da Vipassanã (meditação), que leva 
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ao conhecimento da impermanência e da constante mutação de 

todos os fenômenos (samadhi). Esforço, atenção e meditação 

corretos levam ao progresso espiritual, enquanto os cinco 

primeiros passos evitam o infortúnio e a regressão. 

 

O auto-crescimento leva à necessidade da prática da 

amorosidade, da compaixão e da ajuda ao próximo em todos os 

sentidos. Essa é a prática, resumidamente, do budismo. Esse é o 

caminho ensinado por Buda (Buda vihar). 

 

À noite, antes de dormir, fiquei pensando sobre as experiências 

do primeiro dia, principalmente na técnica de concentração na 

respiração, como meio de purificação da mente, e na necessidade 

de purificar a mente para seguir adiante. 

 

Pensei ainda que, antes de nascer para este mundo, passamos uma 

fase aconchegados no ventre materno, sem precisar respirar, 

vivendo plenamente do oxigênio de nossa mãe, sem esforço direto 

nenhum, sem respiração própria. 

 

O nascer é marcado pelo respirar autônomo. O fluxo de oxigênio 

materno é cortado, e começamos a receber oxigênio da mãe terra, 

através de nossos  pulmões, com nosso esforço. 

 

O corte do oxigênio materno quase sempre vem associado com 

dor, e percebemos por um instante que sem oxigênio não 

podemos seguir adiante. Choramos então, na maioria das vezes, 

no momento que nos esforçamos para começar a respirar, e 

receber o oxigênio da mãe terra. 

  

O que antes era dado quase sem nenhum esforço, agora segue 

sendo dado, mas temos que inalar e exalar o ar para a troca dos 

gases vitais. O sofrimento pode estar muitas vezes presente nesse 

momento, e um primeiro registro se armazena em nosso cérebro, 

como uma fotografia sobre nossa chegada a este mundo. 
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Assim sendo, pareceu-me que a concentração na respiração é 

além de tudo uma volta às nossas origens. É uma volta ao momento 

primordial, quando aqui chegamos. De certa forma é a reconquista 

de toda pureza desse momento primordial. 

 

Quando nascemos não temos ainda vocabulário ou experiências 

sensoriais relevantes na vida presente. Assim sendo não 

"pensamos" na forma convencional como isso ocorre após alguns 

anos de convívio familiar. 

 

Ao nascer não temos como perambular mentalmente porque ainda 

não acumulamos experiências e não conhecemos as palavras. O 

bebê está sempre presente nesse sentido. 

 

A concentração na respiração elimina (ou busca eliminar) da 

mente o fluxo ininterrupto de pensamentos condicionados, que 

vivenciamos, e que determinam nosso próprio modo de pensar. 

 

A eliminação do fluxo de pensamentos condicionados retira o 

"ego" do centro da mente como observador.Voltamos à idade 

entre zero e três anos quando já tínhamos experimentado tudo 

isso. Esse também é um processo de redescobrimento interno. 

 

Como poderemos ver mais tarde, a concentração na respiração 

realmente purifica a mente, tranqüiliza-a, torna-a menos selvagem 

como descreveu o guru Goenka. Ela também revitaliza a mente, 

tonifica-a de modo extraordinário. Prepara-nos para sermos de 

modo mais integral. 

 

Observei que a própria concentração na respiração, torna a 

respiração menos irregular, aumentando assim o fluxo de oxigênio 

no sangue e no cérebro, que melhor oxigenado, funciona bem 

melhor. 

 

Havia períodos que minha mente se acalmava muito e minha 

respiração se tornava muito tênue e sutil. Notei que nesses 
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momentos eu respirava poucas vezes a cada minuto. Não sentia 

necessidade. 

 

A mente é nosso instrumento de trabalho e de crescimento 

espiritual. Como evoluir espiritualmente sem nossa transformação 

mental? – Nossa mente aloja a consciência, sensações, percepções 

e formações mentais (os pensamentos que nos ocorrem a cada 

segundo). Assim sendo é fundamental acalmar a mente e prepará-

la adequadamente para essa difícil empreitada. 

 

Precisamos entretanto de muito cuidado, porque o conceito de 

mente para o budista não é o mesmo conceito que nós ocidentais 

temos. Para nós a mente é um conceito que quase se confunde com 

o conceito de cérebro, enquanto para os budistas a mente inclui 

de certa forma todo o corpo e não apenas o cérebro e além disso 

vai além do corpo (todo o corpo está conectado com a mente pelas 

terminações nervosas). 

 

O Buda comparou a mente e o corpo da seguinte forma: O corpo é 

como um homem forte e cego carregando em cima dos ombros um 

coxo de visão aguçada (a mente) e um precisa do outro para 

seguir adiante. 

 

Os exercícios de três dias na Pagoda sobre concentração correta 

na respiração foram exíguos. Foram suficientes para uma 

introdução ao assunto. 

 

Terei que meditar, executar a concentração na respiração e voltar 

a essa questão muitas e muitas vezes ao longo da vida. A técnica 

da concentração na respiração terá que estar presente na minha 

vida a cada momento, de modo natural. É preciso tornar-se um 

mestre nos conceitos essenciais, em qualquer disciplina. Por que 

nesse caso seria diferente? 

 

Qual o principal desafio interno para dedicar-me à meditação 

todos os dias, digamos uma hora por dia? – Minha inconstância. 

Tenho dificuldade em estabelecer um novo hábito como esse. Por 
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que? – Uma das razões é que sou muitas vezes preguiçoso e 

desanimo com certa facilidade. 

 

Por que sou preguiçoso? – Não vejo resultados imediatos, outras 

vezes porque as circunstâncias se alteram e junto com as 

circunstâncias se altera a minha vontade (mais forte, mais fraca), 

outras vezes sinto falta de um suporte melhor e tenho dificuldade 

em progredir sozinho (sem o apoio de um guru por exemplo). 

 

Bem, se conheço todos esses fatores e alguns outros que me 

dificultam a meditação então se trata de enfrentar e procurar 

remédio para cada um desses fatores, e por certo que a disciplina 

dos budistas já tem remédio para grande parte desses desafios e 

outros. Trata-se de desenvolver algumas "capacidades" éticas 

internalizadas para lidar com essas questões com sucesso. Um 

exemplo é combater a preguiça, outro é meditar em condições 

favoráveis e adversas (persistência, tenacidade) e assim por 

diante. A tudo isso Bhuda resumiu como a necessidade do esforço 

correto. 

 

A presença de um mentor, mestre ou guru é muito importante 

nesse processo de crescimento espiritual, sendo quase impossível 

crescermos sem essa ajuda de quem é mais qualificado. 

 

Os gurus estão sempre dispostos a dar e oferecer ajuda espiritual 

àqueles que a buscam com sinceridade e honestidade. 

 

Na maior parte das vezes utilizamos o sentimento de prazer ou 

desprazer para fazer ou deixar de fazer muitas coisas na nossa 

vida. O que precisamos desenvolver é uma mente balanceada, 

equilibrada, que não age pelo apego ao prazer ou pela aversão ao 

desprazer. Assim sendo faremos o que tem que ser feito e não 

faremos o que não se deve, sem enfatizar apegos e aversões. 

 

Tenho um amigo que às vezes comenta: "Flores, o importante é 

fazer tudo com prazer, caso contrário não tem graça". Aqui existe 
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um risco: Se fazemos tudo com prazer, por apego, essa é uma rota 

errada, que devemos evitar. 

 

Agora, talvez o que meu amigo queira dizer é o seguinte: Temos 

que fazer tudo com alegria, felicidade, amor, presença integral, o 

que é a mais pura verdade. Ser feliz não é apego, mas desapego e 

entrega sincera. 

 

Não é possível meditar sem essa alegria, e apenas por uma rotina 

férrea, apenas pela força. Não é isso. Temos entretanto que 

recohecer que existem fases difíceis, de poucos resultados e 

muitos esforços, e fases "gloriosas" onde sentimos notáveis 

progressos, sem aparentemente tanto esforço. Temos que 

observar ambas situações sem apego e sem aversão. O objetivo 

final da meditação não é um estado temporário de êxtase. O 

esforço correto inclui essa alegria verdadeira (essa busca 

verdadeira da felicidade) e não é um esforço bruto. 

 

Por que quando pensamos para executar uma tarefa, ou para 

solucionar um problema no mundo dos negócios, de matemática, 

física, ou seja lá o que for, nossa mente não divaga? Porque 

estamos pensando, ou seja estamos fazendo o que a mente gosta 

de fazer: pensar (concentrando-se, contemplando, divagando ou 

sonhando). Por que quando procuramos concentrar na respiração 

(e portanto não pensar em nada mais) surgem tantas divagações 

(seqüestros mentais temporários)? Porque a mente detesta 

permanecer sem pensar. Ou então o sub-consciente seqüestra a 

mente consciente por alguns instantes (ou se associam, não se 

tratando de um seqüestro). 

 

Um fato que notei é que essa "associação" entre a mente 

"pensadora" e o sub-consciente resulta no afloramento de muitos 

complexos depositados no sub-consciente, que dessa forma vêm à 

tona. 

 

Quem está no comando? – A mente pensadora, que não quer parar 

de pensar? – Ou existe alguém mais, além da mente pensadora, 
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que pode assumir o controle? – A mente realmente parece ser um 

animal selvagem, muito pouco dócil. 

 

Gostei dessa experiência de subordiná-la, de acalmá-la, de trazê-

la suavemente de volta, de tratá-la com amorosidade para ser 

parceira nessa nova jornada. Amplia imediatamente nosso grau de 

consciência. Aumenta nossa capacidade de estar alerta sobre nós 

mesmos. O processo de perder a mente individual, egocêntrica 

por natureza, tem que ser suave, harmônico, ainda que a tensão 

faça parte de chegar à transparência. 

 

Ganhamos naturalmente, progressivamente, um "posto de 

observador" que independe do ego e das limitações do ego. 

Quantos postos de observação haverão até atingirmos o "eu 

interno perfeito" que coincide com a mente búdica infinita, da qual 

somos parte? – Não serão esses "postos de observação" os 

diferentes graus jhana que os monges se referem? 

 
5 de fevereiro (Segunda-feira) – Segundo dia 

Hoje pela primeira vez consegui sentar no chão de pernas 

cruzadas com algum conforto e meditar melhor, mas continuo com 

muitas dores nas pernas e nas costas. Minha mente continua 

divagando bastante, mas minha capacidade de concentração 

também melhorou. 

 

Os períodos de meditação e descanso foram os mesmos do dia 

anterior, totalizando cerca de 11 horas de meditação mais uma 

hora e meia de palestra do guru Goenka no final do dia. 

 

Nunca senti dores nas costas e nas pernas o dia todo. Só durante os 

períodos que sentava na posição de semi-lótus para meditar. Era 

uma dor que tinha a ver com a posição, com a falta de elasticidade 

dos músculos. 

 

Hoje meditei pela primeira vez, parte do tempo, no quarto de 

dormir. Senti-me sonolento. É interessante. Pensei a princípio que 
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meditar no quarto seria mais fácil, o que resultou ser mais difícil. O 

que ocorreu? 

 

Cheguei no quarto, sentei-me na cama de costas para a janela, 

encostado na parede. O dia estava bonito. Senti-me bem e sem 

dores para iniciar o trabalho. Iniciei. Na prática fiquei sonolento, o 

que não acontecia no salão de meditação coletivo. 

 

O mesmo ocorreu com outras pessoas que meditaram nos seus 

respectivos quartos. Tivemos uma breve sessão de perguntas e 

respostas com o orientador do grupo, na qual esse ponto foi 

comentado por várias pessoas. 

 

Veja só! Sentado no salão, com muitas outras pessoas, sem apoio 

nenhum para as costas, com dores na coluna e nas pernas é mais 

fácil para meditar que nas condições mais adequadas do quarto, 

com um pouco mais de conforto. Conclusão: às vezes um pouco de 

condições adversas e menos conforto são mais adequadas para o 

desempenho, o que não é aparente à primeira vista. 

 

A realidade na maior parte das vezes não coincide com nossas 

expectativas. É muito importante estar alerta para esse fenômeno, 

que ocorre conosco a cada minuto, a cada dia, em eventos 

importantes de nossa vida ou mesmo nos menos importantes. Vou 

repetir: Somos enganados permanentemente por nossas falsas 

percepções.  

 

O dia transcorreu lento. Cada minuto ou hora de meditação 

parecia ter uma duração bem maior. Havia momentos que o tempo 

parecia parar definitivamente. 

 

Nesses momentos procurava intensificar a concentração na 

respiração, no fluxo de ar, na observação das sensações 

decorrentes, na divagação e na volta contínua à meditação. 

 

Em outros momentos o que predominava era simplesmente a dor e 

a falta de elasticidade nos músculos para permanecer naquela 
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posição. Tinha então que trocar de perna a cada cinco minutos e 

bambolear à procura de uma postura que doesse menos. 

 

A cada intervalo de cinco minutos, entre um período de meditação 

e o próximo, conseguia relaxar completamente e reanimar-me. As 

dores passavam completamente e aproveitava para andar um 

pouco entre alguns jardins próximos ao salão de meditação. 

 

Experimentei, à medida que os dias passavam, uma crescente 

dissociação de meu "ego", difícil de enfatizar e detalhar. Era 

apenas um "estar presente", em outros momentos um "sentir-se" 

mais profundamente, um perder-se de si mesmo, sem que essas 

observação se originassem no ego. São tantas as manifestações 

agradáveis do "não-ego" que a melhor forma de descrevê-las 

talvez seja "um caminho que conduz à felicidade". 

 

Na palestra de hoje o guru explicou que todo ser humano é 

composto de cinco estados de matéria e que a matéria vibra 

intensamente, é impermanente, sendo constituída de partículas 

atômicas (denominadas „‟kalapas‟‟ por Buda há dois mil e 

quinhentos anos atrás!). 

 

Quatro desses estados estão relacionados à terra, água, fogo e ar, 

enquanto o quinto elemento está relacionado com o espaço.  

 

As partes aparentemente sólidas de nosso corpo estão 

relacionadas com a terra. O principal exemplo são nossos ossos, e 

todas nossas partes duras. 

 

Nosso sangue e demais fluídos corpóreos estão relacionados com 

a água. Temos ainda a temperatura do corpo, a liberação de calor 

pelas trocas metabólicas. Além disso os processos gasosos, de 

respiração, combustão interna com liberação de gases tanto no 

nível celular quanto de sistemas internos mais complexos. 

 

Nossos fluxos internos de energia no cérebro, nervos e músculos 

são também conhecidos.  
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Devido à estrutura atômica da matéria, o que parece sólido não é. 

O espaço etéreo predomina nos interstícios da matéria. Os demais 

estados da matéria são também transitórios. Assim sendo inexiste 

um estado permanente do ser, por um segundo ao menos. Daí a 

natureza intrinsecamente impermanente da matéria. O ser na 

essência não é. Está em constante vir-a-ser. 

 

Observando-se a essência física do ser chegamos ao vir-a-ser. O 

ser (físico) é vazio na sua essência.  Observando-se a essência da 

mente observamos um lago calmo e transparente. Quando um 

lago é calmo e totalmente transparente ele reflete seu fundo (às 

vezes a imagem de quem olha o lago). Um lago turvo reflete os 

elementos que o tornam turvo (turvo pela terra por exemplo).  

 

A mente que não pensa é como um computador que não está 

processando em sua área central. Tem capacidade para processar 

mas não o faz. Por que não? Porque o operador do computador não 

quer.  

 

Existe a opção de deixar o computador sempre ligado, 

processando sozinho sub-rotinas enquanto a área central pode 

estar inoperante. 

 

O computador não determina o processamento. Os arquivos 

também não. As sub-rotinas também não. Quem determina?  - Em 

parte, aquele que senta atrás da máquina. 

 

Assim sendo, da mesma forma, a mente não existe em si mesma. É 

composta por muitas partes e sub-sistemas, todas em permanente 

mutação. A mente também é vir-a-ser. Não tem essência. Não tem 

limites definidos e não é permanente. 

 

A evolução da ciência comprovará que não existe uma mente, mas 

dezenas de sub-sistemas integrados, com funções distintas, que 

chamamos "mente" (como se fosse única). 
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Existem sensores térmicos no cérebro, reguladores de 

temperatura, áreas de controle para-simpático, centros 

emocionais, e assim por diante. Isoladamente, nenhuma dessas 

áreas pode ser denominada mente, mas apenas no seu conjunto. 

 

Nossas experiências já vividas, nossas sensações e percepções 

são como a água turva do lago. Criam uma falsa realidade, mas 

quando a água está totalmente limpa vemos que não existe nada lá 

além de transparência. 

 

Qual a essência de quem está sentado atrás da mente? -  Pode ser 

nossa alma, mas essa também pode ter destinos variados de 

acordo com nossos méritos, segundo os budistas. 

 

De acordo com nossa crença cristã nossa alma poderá ser ganha 

ou perdida. Se for perdida queimará, sofrerá eternamente. Se for 

salva terá benesses eternas. Assim nossa alma, dependendo do 

presente, virá a ser perdida ou salva. 

 

Para os budistas não temos uma alma permanente, e portanto o ser 

não tem nenhuma essência, ou seja a essência do ser é o vazio.  

 

O ser sensciente é um agregado temporário de cinco partes 

(corpo físico, consciência distintiva, sensações, percepções e 

formações mentais). 

 

Quando abrigamos raízes imorais, então crescem em nosso 

espírito ervas daninhas imorais. Quando cultivamos raízes morais, 

crescem ervas morais. 

 

Continuarei com meu conceito de alma, a inspiração divina no 

homem, entretanto, o conceito do vir-a-ser, da impermanência, da 

essência vazia tem forte amparo na auto-observação e não posso 

negá-lo. Não creio que o conceito de alma cristão e "o rio que flui" 

budista não possam ser reconciliados. 

 



 

 70 

Existem pontos importantes em comum no conceito de alma (do 

cristão/ muçulmano) e essa energia recorrente (que reencarna) 

considerada no budismo como uma não-alma? – Parece-me que 

sim. 

 

Decidi seguir com ambos os conceitos até o final do programa, 

mas voltar a pensar com mais profundidade sobre o assunto. 

 

Antes de dormir relembrei que nos momentos de meditação 

adequada, a melhor forma de descrever esses momentos seria 

uma "aproximação" de um estado vazio, mas parece haver uma 

"cortina interior" que impede adentrarmos plenamente nesse 

estado. 

 

É perceptível que a proximidade desse estado de vacuidade 

propicia um profundo relaxamento, tranqüilidade, harmonia e 

bem estar. 

 

Outro ponto importante para notarmos é que nosso "observador 

interno central" já desfruta de um estado e paz e serenidade que 

queremos alcançar. É nitidamente um "observador interno" 

desprendido de nossa agitação mental, do nosso ego e de nosso 

corpo físico. 

 

Trata-se assim de um "reencontro" com uma potencialidade que já 

está dentro de cada um de nós. Não é um reencontro fácil porque 

até aqui a mente vagabundeava e pensava só (reinando isolada) e 

agora surge uma disputa entre esse "observador interno" e a 

mente que teve seus truques expostos e descobertos. 

 

Essa noite sonhei que estava vestido em uma túnica branca, sem 

sapatos, e me encontrava próximo a uma porta. Encontrava-me do 

lado de cá da porta, um local que conhecia, mas que era 

relativamente sombrio. 
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O lado de lá da porta era muito iluminado, e quanto mais distante 

mais brilhante, mas era esfumaçado, como se todo o espaço após a 

porta fosse preenchido por um tênue nevoeiro. 

 

Do lado de lá tudo era muito atrativo e pleno de esperanças. Do 

lado de cá, o conhecido, um pouco sem graça, mas seguro, além 

de um pouco sombrio. 

 

Sentia-me atraído para passar a porta e adentrar aquele espaço 

imenso, cheio de promessas, mas ao mesmo tempo estava 

relutante e com medo de deixar o conhecido para uma aventura 

no desconhecido. 

 
6 de fevereiro – Terça-feira (Terceiro dia) 

A sessão de meditação foi suave e produtiva pela manhã. As 

pernas ainda doíam. Levantei-me com um pouco de dor de cabeça 

e com pouco entusiasmo. No caminho para o Dhama Hall, às quatro 

e meia da manhã, já estava me sentindo bem.  

 

Às seis e meia da manhã, a caminho do café, quando o dia ainda 

não havia despontado, pude observar aquela longa fila de 

homens, de todas as idades, caminhando. 

 

O que faz um jovem de 20 anos de idade estar aqui? – Seus méritos 

espirituais atuais e passados. Tive alguns "insigths" sobre essa 

possibilidade entre catorze e dezesseis anos de idade, mas não 

materializei nenhuma iniciativa. Não fui para conventos católicos, 

ou pelo menos não procurei ir. 

 

Havia pessoas com as mais variadas origens no grupo (o que 

descobri no último dia, quando podíamos falar uns com os outros): 

engenheiros eletrônicos, médicos, engenheiros de fábrica, 

psiquiatras, psicólogos, estudantes, comerciantes, pessoas com 

muita experiência Yoga, pessoas sem nenhuma, aposentados, 

trabalhadores fabris e de escritórios de vários tipos. 
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Havia pessoas de todas as idades também, e aparentemente 

pessoas com graus muito variados de desenvolvimento espiritual. 

 

Naquela longa fila, pela manhã, algumas palavras me vinham à 

mente para descrever aquele grupo: humildade, trabalho duro, 

empenho verdadeiro para evoluir, seriedade íntima de propósitos, 

respeito, simplicidade. 

 

O grupo irradiava apoio mútuo, cumplicidade, dedicação, 

enfrentamento dos mesmos sofrimentos, dos mesmos desafios 

pessoais. Desejei muitas vezes o sucesso de todos. No último dia 

tive uma grata surpresa, conhecendo o grupo mais de perto. 

 

Até as cinco da tarde do terceiro dia senti muita dor física. Por 

volta das cinco não consegui mais me concentrar na respiração. 

Pedi ao professor assistente uma cadeira para sentar, e assim sair 

do chão da posição de semi-lótus (pernas cruzadas). 

 

Antes de pedir a cadeira muitas coisas me passaram pela cabeça. 

Haviam outras duas pessoas sentadas. 

 

Será que também sentiam dores? – Será que para elas não doía 

nada? – O que será que ocorria? – E se pedisse a cadeira e a dor 

não alterasse em nada? Como faria para continuar?  

 

Supondo que pedisse a cadeira e a dor passasse totalmente. Mas 

teria deixado o chão. Será que perderia minha concentração? – O 

professor assistente vinha insistindo para continuar no chão. O que 

falaria sobre meu novo pedido? – Passei por momentos de 

angústia com essas questões. 

 

Afinal resolvi ir em frente, porque não agüentava mais. Pior não 

poderia ficar, do ponto de vista físico. Pedi ao professor assistente 

uma cadeira. Estava com risco de eventualmente inflamar algum 

nervo nas costas e não poder seguir em frente com minha 

experiência durante um ou dois dias, o que não desejava. Prevenir 

seria melhor que remediar. 
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O professor concordou e no final da tarde do terceiro dia recebi 

uma cadeira para sentar, a exemplo de outros dois colegas. 

 

A mudança para a cadeira foi muito negativa, a princípio. As dores 

continuaram. Não consegui estabilizar-me muito. Senti-me sem 

esperanças. A mudança parecia que não daria certo. 

 

Esse foi o momento mais difícil em todos os dez dias. Tive uma 

espécie de crise respiratória. Não conseguia respirar direito na 

cadeira. Estive próximo de ter que pedir auxílio médico. 

 

Consegui superar aquele momento difícil buscando os últimos 

recursos internos. Afinal consegui. Ocorreu então uma espécie de 

inversão do  fluxo respiratório. A entrada de ar superava a saída, e 

por alguns momentos senti uma grande euforia, e um fluxo de 

energia atravessar todo o meu corpo. 

 

Senti-me leve e tive uma experiência com meu corpo totalmente 

diferente. A partir daí, senti-me calmo e relaxado, e o trabalho 

meditativo voltou totalmente ao normal. 

 

Senti um grande fluxo de energia percorrendo o corpo e 

continuava me sentindo muito leve, quase sem peso físico. Parecia 

que tinha muitos anos a menos. Senti-me radiante internamente. 

Percebi por alguns instantes que meu corpo não tinha a 

materialidade que estava acostumado a perceber no dia-a-dia. 

 

Quando o período de meditação terminou, sai da sala e continuei a 

sentir-me leve e com uma intensa alegria interna. Durante os dez 

minutos de descanso que se seguiram pude observar as árvores, a 

radiância do dia, o cheiro do ar de um modo que não posso 

explicar. Tudo tinha muito mais intensidade e força. 

 

Nesse estado não havia nenhuma divagação mental e estar 

presente "aqui e agora" era completamente natural. A consciência 

desse estado eliminava a necessidade de pensar. 
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Todas essas experiências são possíveis. O que temos que fazer é 

observar cada um desses estados com equanimidade, sem apego, 

sem aversão. Observar com naturalidade seu caráter transitório, 

impermanente. 

 

Jhana (meditação) significa experiências subjetivas como essa e 

outras muito mais profundas que não experimentei nos poucos 

dias que lá estive. 

 

No final do terceiro dia terminava nossa experiência com a 

concentração na respiração, e no próximo dia começaria nossa 

experiência com uma outra técnica de meditação. 

 

Não foram simples coincidências essas experiências e 

dificuldades terem ocorrido no final do terceiro dia.  

 

Apesar de todas as dificuldades descritas (dores nas costas e nas 

pernas) minha capacidade de concentração estava aumentando 

visivelmente. A mente estava muito mais tranqüila. Minha 

capacidade de análise mental muito mais profunda, naturalmente, 

sem nenhum esforço adicional. Notava isso nos momentos de 

descanso que ia andar nos jardins e praças internas. 

 

No final do terceiro dia o guru Goenka falou sobre a vibração da 

matéria, a lei da impermanência ou mudança constante, sobre a 

necessidade de nos separarmos da matéria aparente, e falou da 

realidade aparente. 

 
Os Dois Anéis 

Ilustrando a lei da impermanência, o Guru Goenka contou a 

seguinte história: 

 

Um homem rico morreu deixando dois filhos. Durante algum 

tempo os dois permaneceram vivendo juntos, ao estilo indiano, em 

uma única casa. Depois tiveram uma desavença e resolveram 
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separar-se, dividindo a propriedade e os bens que o pai havia 

deixado. 

 

Tudo foi dividido meio-a-meio e assim resolveram suas 

pendências. Mas depois de tudo acertado uma caixinha foi 

encontrada, que tinha sido cuidadosamente escondida pelo pai. 

 

Eles abriram a caixa e dois anéis foram encontrados: um com um 

valioso diamante e o outro bem mais simples de prata, valendo 

poucas rúpias. 

 

Vendo o diamante o irmão mais velho tornou-se avaro, e começou 

a explicar ao irmão mais novo porque ele, o mais velho, deveria 

ser o guardião daquela peça mais valiosa. 

 

"Parece que este anel valioso não era parte dos bens de nosso pai, 

mas sim uma herança de nossos antecedentes, que ele quis 

separar, de modo que fique comigo, para que eu também passe 

para as gerações futuras. Você deveria então ficar com o anel de 

prata." 

 

O irmão mais novo concordou: "Seja feliz com o anel de diamante. 

Eu ficarei com o anel de prata." 

 

Ambos colocaram os anéis e seguiram cada qual seu caminho. 

 

O irmão mais novo pensou então: "É compreensível que meu pai 

tenha guardado o anel com o diamante, mas porque guardou junto 

esse anel de prata, de menor valor?" 

 

Ele examinou o anel mais de perto e encontrou na parte interna 

uma inscrição: "isso também passará" 

 

"Oh!  Esse era o mantra de meu pai." 

 

Ambos os irmãos enfrentaram altos e baixos em suas vidas. 

Quando a primavera veio o irmão mais velho empolgou-se com 
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aquela estação maravilhosa e perdeu seu equilíbrio mental. 

Quando o inverno e o outono vieram, ele caiu em profunda 

depressão, perdendo novamente seu equilíbrio. Ele se tornou 

tenso, hipertenso!  

 

Sem condições de dormir à noite, passou a consumir pílulas, 

tranqüilizantes e drogas do gênero. 

 

Para o irmão mais jovem, dono do anel de prata, quando veio a 

primavera ele apreciou a estação das flores, sem fugir dela, mas 

olhou para o anel e pensou: "Isso passará." 

 

Quando o inverno e outono chegaram, novamente ele olhou para o 

anel e pensou: "Isto também passará". Não começou a chorar e 

sentir-se deprimido, porque sabia que aquelas estações 

passariam. 

 

Todos os altos e baixos da vida ele sempre sabia que passariam, 

que não eram para sempre. 

 

Ele nunca perdeu o equilíbrio de sua mente e viveu em paz e feliz. 

Esse era o irmão com o anel de prata. 

 

O Guru falou ainda naquela noite sobre o processo de 

conscientização mental. A conscientização registra a ocorrência 

dos fenômenos (que nos chegam à mente através das impressões 

sensoriais). Os budistas denominam esse registro de viññana. 

 

Após a conscientização ocorre uma sensação (vedaña), ou um sinal 

que algo agradável ou desagradável está ocorrendo na mente. A 

sensação é portanto emocional. 

 

Ocorre também a percepção que reconhece, rotula, classifica e 

avalia as impressões sensoriais recebidas (sañña). A percepção 

determina como nossa mente individual "entendeu" o que ocorreu, 

aquilo que chegou à nossa consciência. 
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Essa "percepção" (ou leitura da realidade) decorre de nossas 

experiências, conhecimentos acumulados, visão de mundo e 

estágio de desenvolvimento espiritual. Essas são nossas "lentes" 

atuais para enxergar o mundo. Percepções e sensações são 

simultâneas e a toda percepção corresponde sempre uma 

sensação.  

 

Segue-se ainda à percepção uma reação de natureza também 

emocional, através da qual a mente atesta que "gosta" ou que "não 

gosta" da sensação que lhe foi causada. 

 

Quando a mente "gosta" das sensações que experimenta, quer 

repeti-las (processo de apego). Quando não gosta, quer evitá-las 

(processo de aversão). 

 

Havendo uma reação mental (sankara), então existe o processo de 

conscientização. Estabelece-se aí o processo de identidade do ego 

(que toma consciência dos fenômenos e reage aos mesmos). 

 

Todo esse processo que se inicia com a conscientização ocorre em 

frações de segundos para cada impressão sensorial e se repete 

milhões de vezes em curtos intervalos de tempo. 

 

A inter-relação entre todos os eventos registrados pela mente dá 

ao ego uma impressão de identidade, que não é real. Não existe 

identidade. Não existe um ser real, mas um processo, um fluxo, um 

vir-a-ser permanente. O ego se alimenta desse processo para 

estabelecer sua pseudo-identidade, segundo os budistas. 

 

O processo de conscientização é operativo (similar a um 

computador). Não tem existência real e independente. 

 

O ser reativo está permanentemente reagindo aos eventos 

(gostando ou sentindo aversão). O ser pró-ativo tem a mente 

balanceada, livre dos sentimentos automáticos de apego e 

aversão. Uma mente amorosa e não reativa.  
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Vamos recapitular um ponto importante: Quando sinto o efeito do 

frio em meu corpo (sensação causada pelo frio) tenho uma reação 

de aversão a esse estado (estar passando frio), reajo e procuro um 

lugar mais aquecido (reação instintiva, normal do corpo visando 

sua sobrevivência). 

 

Quando não gosto de qualquer ação do "outro" atritando meu ego, 

também reajo (da mesma maneira anterior). Aqui está a 

oportunidade para a não-reação e para a pró-ação. Esta é a 

oportunidade espiritual, distinta da reação puramente instintiva. 

 

Quando não existe um ego para ser defendido, então não existe 

ninguém para ser ofendido ou atacado. O resultado será sempre 

uma ação livre e habilidosa (uma ação responsável) e nunca uma 

reação incontrolada, ou uma resposta de um ego ferido. 

 

Às 9:30 da noite, quando já estava deitado para dormir, observei 

que minha respiração estava profunda e sutil. Nossa respiração 

muda muito e tem características bem distintas ao longo do dia. É 

necessária uma observação atenta, uma auto-leitura cuidadosa a 

cada momento. 

 

Antes de dormir fiquei pensando nas palavras do guru sobre a 

impermanência, sobre a lei da mudança constante. A cada 

momento deixamos de ser para vir-a-ser algo novo, porém com as 

mesmas características de impermanência do momento anterior. 

 

Todo nosso corpo se renova ao longo do tempo, inclusive os ossos, 

músculos, sangue, matéria mental, cardíaca, etc. Somos um novo 

ser a cada curto intervalo de tempo. 

 

Cerca de 70% de nosso corpo é constituído por água, que entra, 

que sai, que se renova em poucos dias. Todo nosso líquido interno 

se renova velozmente. 
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Nossas idéias, experiências, reações também mudam de fase para 

fase. Quem somos então? – Somos aquele de algum tempo atrás? – 

Somos quem somos agora? – Somos aquele que será amanhã?  

 

O passado não tem existência real. O futuro também não. Só o 

presente é real. Assim sendo façamos o melhor a cada momento. 

 

Aquele que vive no passado vive em um mundo inexistente. Idem 

o que vive no futuro. Só aquele que vive aqui e agora tem 

existência real. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. 

 

Os budistas dizem que como a impermanência e a mudança 

constante são a realidade do presente, então o que sobra é um 

vazio. Essa é a essência da busca interna do ser: a busca pelo 

vazio. O que existe é um deixar de ser permanente (ou de outro 

modo, um vir-a-ser permanente). 

 

Esse vazio não se confunde com o niilismo ou com a negação do 

ser, segundo o budismo. Atingindo-se esse vazio pleno, atingimos 

então a transcendência, o nirvana, o outro lado permanente do rio 

e estamos livres dos ciclos cármicos. 

 

A natureza tem horror ao vácuo. A consciência plena do vazio 

levaria à  transcendência e ao preenchimento da realidade 

consciente com um novo tipo de existência. 

 

Percebi que um desafio no budismo (pelo menos para um  

ocidental) é a linguagem metafórica (buscando explicar através de 

palavras uma experiência transcendente) que ainda tenho 

dificuldade prática de entender plenamente. 

 

Outra maneira de colocar essa questão é a seguinte: Entendo a 

idéia metafórica como é apresentada, mas não tenho a 

"experiência" do conceito que a referida metáfora se relaciona 

(exemplo – o conceito da vacuidade acima exposto). 
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No budismo todos os passos devem ser "experimentados" pelo 

praticante, não havendo necessidade de nenhuma crença cega em 

nenhuma idéia ou conceito, porém o conceito de "fé" é tão 

importante quanto para os cristãos. 

 

Neste momento entendo isso da seguinte maneira: algumas idéias 

e conceitos estou entendendo e praticando. Outros conceitos estou 

procurando entender, mas ainda não tenho prática nenhuma.  

 

Faço esse alerta aos leitores porque os dez dias na Índia  

propiciaram uma pequena experiência prática e uma enxurrada 

de conceitos e idéias novas que preciso amadurecer. Repeti-las 

está longe de significar que domino completamente a prática de 

todas essas "metáforas". 

 

Tenho um ego, não estou completamente liberto desse ego, 

portanto não posso experimentar plenamente a experiência de 

estar desprovido do ego. 

 

Vamos também (como iniciantes no mundo budista) relembrar o 

conceito de "Jhanas" (dhyana) ou seja existem oito níveis de 

transcendência meditativa que o monge supera antes de atingir o 

"nirvana", enquanto um leigo não percorreu esse caminho. É 

interessante notar que os graus "jhana" (ou dhyana) tem uma 

correspondência com os "oito passos" apregoados pelo Buda.  

 

Voltemos um pouco para essa questão essencial: Por que o Buda 

concluiu que a essência do ser é vazia, a partir da constatação que 

a realidade do ser é o "vir-a-ser"? – Porque o ser está em constante 

mutação e portanto não tem uma essência definida. 

 

A vibração da matéria não transforma o cloro em ferro a cada 

minuto que passa. Existe uma estabilidade temporária dentro da 

instabilidade permanente da matéria. 

 

Buda inferiu também que o homem (a exemplo do cloro e do ferro) 

também é formado por fortes agregados temporários, que 
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parecem dar-lhe identidade permanente, quando se trata na 

verdade de um composto decorrente de reações emocionais 

(reações de apego, aversão, ignorância). 

 

Essas considerações trouxeram outras, relacionando minha 

religião o catolicismo com o budismo: Enquanto no catolicismo o 

que eu preciso fazer é colocar em prática algumas verdades 

simples como o amor ao próximo, ir à missa, confessar meus 

pecados e assim por diante, para ter uma vida religiosa como um 

"fiel", no budismo é necessário um significativo esforço pessoal, 

porque todos estão convidados para o nirvana, e a dificuldade em 

atingi-lo foi tremenda para o Buda, para os monges que se propõe 

segui-lo (a sangha ou comunidade) e muito maior para nós os 

leigos. 

 

Parece-me que não tem como se atingir uma vida mais feliz, mais 

plena, com maior grau de consciência em relação ao mundo 

materialista que estou inserido no ocidente, sem um considerável 

esforço pessoal, ou no budismo ou na minha religião, o 

catolicismo. Essa foi uma lição importante que aprendi na Índia. 

  

Nós humanos somos intermediários entre o animal e o espiritual. 

Não somos como os demais animais, e também não somos 

espirituais. Temos entretanto uma clara aspiração espiritual. 

 

Muitos de nós gostaríamos de transcender a matéria, o mundo do 

vir-a-ser, do sofrimento, da impermanência, para adentrar em um 

novo mundo onde pelo menos partes desses desafios fossem 

superados. 

 

Para os budistas o ser iluminado, que supera o mundo do vir-a-ser 

não retorna à condição humana, passando a viver no mundo dos 

Baldas, ou em outros mundos mais avançados que o humano. 

 

Por outro lado não ambicionamos nos tornar inteiramente animal e 

perder nossa condição humana. Vemos com clareza que isso seria 

um retrocesso evolutivo. 
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Podemos observar pela nossa história, que o processo evolutivo 

do homem foi lento e gradual, através dos milênios. Ultimamente 

temos privilegiado nosso crescimento intelectual e científico, 

utilizando nossa mente para a ciência,  negligenciando nossa 

evolução espiritual. 

 

Quais são os resultados? – São em parte desastrosos. O planeta 

está ameaçado. O próprio ser humano está na iminência de ser 

clonado, sem nenhum questionamento moral ou ético. 

 

Os cientistas afirmam que a ciência não pode se ater a questões de 

valor, e que não compete à ciência o tema do bem e do mal. A 

ciência é aética. 

 

Na prática significa que se um cientista pouco ético deseja clonar 

um ser humano, então está bem. Outras áreas reguladoras das 

relações sociais humanas que decidam se essa clonagem é 

aceitável ou não. Para o cientista, enquanto cientista, não existem 

limites éticos ou morais ao que pode fazer. Não foi assim que 

muitas vezes construímos o progresso da ciência? 

 

Grande parte dos cientistas (no intuito de atingirem maior 

progresso científico) se afastaram totalmente da espiritualidade, 

como se a busca da espiritualidade e o crescimento científico 

fossem incompatíveis. 

 

Na medida que privilegiarmos nosso crescimento espiritual 

poderemos dentro de alguns milênios nos tornar outro tipo de 

seres. Poderemos então continuar habitar nosso planeta de modo 

sustentado, integrado, em harmonia com as demais formas de vida 

existentes. Estamos (na forma como as coisas vão) nos tornando 

predadores do planeta que habitamos. 

 

Esse tipo de existência não nos qualifica para recebermos mais 

conhecimentos científicos e mais responsabilidades, pelo 
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contrário, nos autoriza para uma nova idade média e para novos 

períodos de trevas. 

 

Vamos tomar um exemplo nas ciências econômicas, que conheço 

um pouco melhor. Em Economia dizemos que um bem tem valor 

econômico, quando tem um preço e pode ser transacionado no 

mercado. Os bens que não tem preço, ou que não podem ser 

transacionados, não são bens econômicos. Sobre todas interações 

econômicas, a Economia tem algo a dizer. Sobre as interações 

não-econômicas, não tem nada a dizer. 

 

Entretanto os seres humanos não estão no mundo apenas 

realizando transações econômicas. Também realizam inúmeras 

outras transações que não tem valor econômico. Assim sendo uma 

visão exclusivamente economicista da realidade pode levar a 

grandes tragédias. 

 

Nossa evolução histórica não nos assegura desenvolvimento 

espiritual automático, ao contrário não existe nada assegurado no 

mundo do vir-a-ser. 

 

Ter aprendido a usar as mãos nos trouxe muito progresso material 

e mais desenvolvimento de certas funções mentais. Trouxe-nos 

também mais desafios. Parece que com as mãos somos capazes de 

construir e reconstruir a realidade. 

 

Reconstruir a realidade sem desenvolvimento espiritual 

condizente é como soltar um macaco numa sala de cristais. Podem 

ocorrer muitos estragos. 

 

Antes de dormir, fiquei pensando também sobre como nossa 

memória é um instrumento importante para lembrarmos de fatos 

recentes e do passado; para lembrarmos nosso nome, nossa 

história, onde fica nossa casa, e assim por diante. 

 

Ao mesmo tempo podemos acumular uma memória psíquica. 

Algumas imagens e idéias que fazemos de nós mesmos e dos 
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outros. Muitas vezes nos apegamos a essas auto-imagens e a essas 

visões que fazemos dos outros. Esse é um grande risco e um uso 

errôneo que fazemos da memória. 

 

Quando agimos assim criamos apego (ou aversão) a essas 

“fotografias”. Essas imagens geram sensações e reações como 

quaisquer outras derivadas do mundo sensorial. 

 

Quando gostamos de nossa auto-imagem queremos cultuar essa 

auto-imagem. Queremos mais. Daí a algum tempo nos cansamos 

dessa imagem e queremos uma melhor, mais avançada, mais 

evoluída e o processo não tem fim. Sofremos porque não atingimos 

a auto-imagem ideal. 

 

Quando não gostamos de nossa auto-imagem sentimos então 

aversão. Queremos nos livrar dessa auto-imagem. Às vezes ela nos 

persegue e alguns de nossos comportamentos reforçam esse 

sentimento negativo. Sofremos então pela aversão e sofremos por 

não atingir o ideal. Em ambos os casos, sofremos. 

 

Nosso ego entra também em ação: minha auto-imagem, meus 

bens, minha casa, meu filho, minha família. Tudo isso carregado 

de memórias psíquicas associadas. 

 

Nosso ego é uma parte existente e necessária de nossa mente, de 

nosso ser. Sem o ego não saberíamos distinguir nossas roupas das 

roupas dos outros, nossa casa da casa do vizinho. Ele tem um 

papel importante na racionalidade humana. 

 

O problema começa quando esse ego, na falta de outro ocupante 

melhor, assume a cadeira central de nossa mente, de nossa vida. 

 

Um avanço importante é nos livrarmos desse paradigma mental e 

pensarmos com mais clareza. Para isso é necessário adquirir uma 

nova consciência, uma nova percepção, observar as sensações 

com equanimidade (sem apego e sem aversão). Nosso 

desenvolvimento mental e espiritual mudam então de patamar. 
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As oportunidades de treinamento e auto-preparação são diárias: 

em casa, nas relações familiares, profissionais, escolares, com os 

amigos, no trânsito, e assim por diante. 

 

 
Fim do terceiro dia 

Com o término do terceiro dia encerrou-se a fase da concentração 

na respiração. 

 

Qual o resultado dessa fase? – Uma mente mais calma, mais 

tranqüila, menos divagações mentais, maior capacidade de 

concentração, maior tolerância com a dor física e o aprendizado 

de muitos conceitos importantes (ainda que carente de prática 

profunda). 

 

Obtive também uma maior capacidade de ler a situação emocional 

das pessoas com quem me relaciono. Hoje em dia sinto melhor o 

outro, principalmente quando pratico a meditação. 

 

O que isso significa? – Muitas vezes, interagindo com as pessoas, 

sinto que a situação emocional do outro está abalada, ou 

desbalanceada. É importante então, primeiro tentar entender o 

que está ocorrendo, tentar ajudar, demonstrar uma abertura, um 

genuíno interesse em compartilhar eventuais dificuldades. Depois 

então tratar do assunto do momento que deve ser tratado. 

 

Não existe maneira de interagirmos melhor com o próximo, sejam 

nossos irmãos, filhos, esposa, pais, inimigos ou amigos se antes de 

tudo não estivermos centrados, aceitando com equanimidade o 

que se apresentar, sem apego, sem aversão, observando tudo 

atentamente. Primeiro é necessário trabalharmos duramente no 

nosso próprio desenvolvimento emocional e espiritual. Só após 

essa etapa poderemos crescer nas relações com o próximo. 

 

Profissionais muito capazes, mas pouco centrados, podem causar 

muito dano a si mesmos, aos demais, às empresas. É necessário 
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muita atenção, cooperação, endereçamento maduro dessas 

questões, ou as empresas não estarão se preparando para fazer 

negócios estáveis ao longo do século XXI. 

 
7 de fevereiro – Quarto dia (Quarta-feira) 

Levantei-me com certo desconforto, com alguma dor. Lavei-me 

mal-humorado, depois melhorou. A caminho da primeira sessão 

de meditação já estava me sentindo bem. 

 

Observei durante a meditação que o pensamento desviava menos 

da concentração. A respiração não-profunda (rasa) traz consigo 

análises mentais profundas. Parar naturalmente (sem forçar) de 

respirar por alguns momentos de relaxamento, e manter-se calmo, 

torna a mente muito aguçada. 

 

Quando surgem os devaneios o inconsciente está trabalhando 

junto com a mente consciente. Aparentemente o subconsciente 

envia sugestões à mente consciente. A mente consciente colabora 

com o inconsciente organizando os pensamentos e criando 

imagens. Essas associações podem assumir formas diversas: 

comportamentos estereotipados, devaneios mentais, risadas 

incontidas, e outras manifestações de comportamento não 

totalmente racionais.  

 

Quando não existe tensão física alguma (tensão essa que pode ser 

de origem física, mental, emocional, espiritual) então não se 

manifesta nenhuma dor física. Torna-se fácil numa situação assim 

meditarmos. 

 

Quando meditamos (na fase inicial de nosso treinamento) sentimos 

uma tensão em particular que é o inconsciente se comportando 

como se estivesse preso. O resultado pode ser tensões seguidas 

de dores, que assumem formas diversas (calor intenso nas costas 

ou região lombar).  

 

O Guru Goenka, em outra oportunidade, comentou o que ocorre 

de fato nessas situações é que o "eu" não quer ceder espaço, daí 
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resultando o processo de tensão e dor descrito acima. É óbvio que 

além disso a falta de treinamento de um ocidental em sentar na 

posição de lótus ou meio-lótus também influencia bastante. 

 

Nesses breves momentos de concentração ocorre a liberação de 

muitos de nossos complexos depositados no inconsciente, o que 

se manifesta nos devaneios (racionalizações) e dores físicas. 

 

A dificuldade de meditar resulta do fato que a mente não gosta da 

dor, que não causa prazer, pelo contrário causa aversão. Assim 

sendo os momentos iniciais de meditação são mais difíceis. 

 

Entre as 15:00 h até 17:00 h nos foi ensinada a técnica Vipassana 

de meditação, que consiste em percorrer o corpo mentalmente da 

cabeça aos pés, observando as sensações das diversas partes do 

corpo, sem deter-se em nenhuma em particular. Tudo que temos 

que fazer é observar as sensações e evitar reações tipo gosto ou 

não gosto do que estou sentindo. 

 

As sensações quando visitamos nosso corpo, externamente ou 

internamente, podem ser prazerosas, neutras ou sensações 

desprazerosas. Quando percorremos o corpo mentalmente, 

decorre desse processo sensações no plano mental, que 

corresponde ao "estado" que encontramos aquela parte do corpo 

percorrida em particular. 

 

É uma forma de estancar o fluxo de pensamentos condicionados 

da mente, dissociado do corpo. É uma maneira de acalmar muito 

mais a mente. Observando o tipo de reações (prazerosas,  não 

prazerosas ou neutras) que ocorrem na medida que passeamos 

pelo nosso corpo de alto a baixo, dos pés até a cabeça. 

 

Assumimos também hoje o compromisso de durante três vezes por 

dia, nos momento de meditação em grupo (8:00 – 9:00; 14:30 – 

15:30 e 18:00 – 19:00) permaneceríamos completamente imóveis 

durante a sessão de meditação. 
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Não mexeríamos nenhuma parte do corpo durante 60 minutos, 

permanecendo na posição original escolhida por cada um. 

 

A princípio pensei que não seria possível honrar o compromisso 

que havia assumido. Na prática, não foi difícil. Consegui fazê-lo 

todas as vezes, sendo que algumas vezes com movimentos 

mínimos. 

 

Fiquei novamente surpreso: Algumas vezes assumimos 

compromissos que parecem fáceis (como sentar e cruzar as 

pernas) que depois se mostram muito difíceis. Outras vezes 

compromissos que parecem impossíveis (sentar sem mover-se 

durante uma hora) são possíveis com menor dificuldades. 

 

Pareceu-me ainda que esse treinamento de imobilismo ajuda a 

concentrar ainda mais a mente, Colocamos foco na necessidade 

de permanecer imóveis e com isso nossa atenção também se 

dirige para esse aspecto, além de percorrer o corpo de alto a 

baixo e vice-versa. Assim sendo parece que sobra ainda menos 

espaço para devaneios mentais e nossa capacidade de 

concentração aumenta significativamente. 

 

À noite o guru Goenka falou mais uma vez sobre a causa imediata 

dos sofrimentos humanos. O Buda ensinou-nos que existem causas 

para o sofrimento. Existem causas para todos os fenômenos. A lei 

de causas e efeitos é universal e fundamental para toda existência. 

 

Carma significa ação, não significa destino. O homem é o produto 

de seus feitos, de suas ações. O homem é seu próprio mestre e 

causa seu destino. 

 

Existem três tipos de ações: físicas, vocais e mentais. As ações 

físicas e vocais são conseqüências das ações mentais, e são 

dependentes. A ação mental é a ação real. Uma mente pura leva a 

ações puras. Uma mente impura leva ao sofrimento. 
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O processo de conscientização, percepção e sensação são 

passivos. Estão fora de nosso controle, mas podemos observá-los. 

O processo de reação (gosto/ não-gosto) é ativo. Temos a opção 

de observar o processo sem apego ou aversão. Cessando a 

reação, cessa o sofrimento. 

 

A chave para evitar novos carmas e eliminar os existentes é cessar 

a reação instintiva, emocional a todos os fenômenos que chegam 

até nós via conscientização. 

 

Algumas reações são superficiais, outras nem tanto e outras ainda 

são reações profundas, que são perigosas. Precisamos nos libertar 

de nossos complexos mais profundos, o que pode ser alcançado 

pelo esforço correto, pela atenção plena e pela meditação. 

 

A paz interna está disponível dentro de cada um, e assim sendo 

não pode depender de fenômenos externos que ocorrem a cada 

momento, hora nos causando prazer, hora desprazer e ambos 

sofrimento. 

 

Temos que manter a mente equilibrada, centrada, sem reagir com 

apego ou aversão a cada momento, a cada fato aparente e 

transitório. 

 

Explicou ainda que tudo se inicia na mente, e que temos que nos 

esforçar para viver uma boa vida para termos direito a uma boa 

morte. 

 

Finalmente contou-nos mais uma parábola interessante: 

 
O cascalho e a manteiga 
(tradução – The Art of Living – Vipassana Meditation – VRI) 
 

Uma vez um homem jovem veio ao Buda chorando muito e o 

mestre perguntou: "Por que choras meu jovem?" 

 

"Ontem, meu irmão mais velho morreu." 
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"O que pode ser feito? – Chorar não  vai trazê-lo de volta." 

 

"Sim eu entendo, mas eu vim até vós para que algo seja feito." 

 

"O que eu posso fazer por seu irmão?" 

 

"Faça alguma coisa por meu irmão. Veja o exemplo dos clérigos, 

curandeiros e homens que rezam. Eles preparam a entrada 

daquele que morre na outra vida. Você que é tido como um 

homem de tantos poderes, faça alguma coisa por meu irmão."  

 

"Está bem, disse Buda, eu vou ajudá-lo. Vá ao mercado e traga-me 

uma lata pequena de manteiga, e no caminho traga-me alguns 

cascalhos dentro de uma latinha do mesmo tamanho da anterior. 

Feche a boca das latas." 

 

O jovem fez tudo o que Buda solicitou. Quando retornou, Buda 

pediu que colocasse as latas em um balde grande, também cheio 

de água. As latas afundaram até a base do balde. Então pediu que 

o jovem abrisse-as, dentro do balde, o que ele fez. 

 

A manteiga começou a subir para a superfície, devido a sua menor 

densidade, enquanto os cascalhos permaneceram no fundo. 

 

Disse então Buda: "Agora meu jovem vá buscar os clérigos, 

curandeiros e rezadores para vermos como eles fazem o cascalho 

flutuar e a manteiga descer para o fundo do balde." 

 

"Você sabe mestre que isso não pode ocorrer. A manteiga é leve e 

o cascalho é pesado. Um fica na base do balde enquanto a outra 

sobe. Isso é a lei da natureza. Ninguém pode mudá-la." 

 

"Meu jovem, você conhece tanto sobre a lei da natureza mas ainda 

não entendeu essa lei natural: Se durante toda sua vida seu irmão 

realizou atos tão pesados como os cascalhos, ele estará condenado 

a descer, quem poderá puxá-lo para cima? – Se, por outro lado, 

ele sempre realizou atos tão leves como a manteiga, ele deverá 
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subir. Ninguém poderá empurrá-lo para baixo. Quanto antes 

entendermos a lei da natureza, e começarmos a viver de acordo 

com ela, mais cedo nos libertaremos de nossas misérias." 

 

Essa é uma parábola muito importante para os budistas porque 

coloca toda a responsabilidade por nosso crescimento espiritual 

em nossos próprios ombros. O universo é regulado por leis físicas 

e espirituais, cada uma operando ao seu nível. Desrespeitar uma 

lei física, como todos sabemos, pode nos custar muito. O mesmo 

ocorre no campo espiritual. 

 

Deus não está interessado no caso particular de nenhum ser 

sensciente. As leis devem ser obedecidas e aquele que cresce na 

sabedoria das leis do espírito encontrará a tão almejada paz. 

Aquele que contradiz as leis espirituais adiciona ao seu próprio 

carma, precisa sofrer e pagar suas dívidas, por ter promovido o 

desequilíbrio cósmico. 

 

Nesse sentido, o que é relevante para o budista é o cumprimento 

das leis do espírito e não o conceito de Deus ou do "em si mesmo". 

 

A parábola da manteiga e do cascalho coloca-nos ainda uma 

questão essencial para cristãos e budista: Deus é Pai ou não? – O 

Deus hebraico é Pai, ou seja tem carinho paterno pelo ser humano. 

Para o budista o que existe são leis que o homem deve seguir para 

elevar-se espiritualmente (como a manteiga na água) ou para 

decair, quando não segue as leis espirituais (como o cascalho). 

 

Assim sendo o destino do homem está nas mãos do homem (seguir 

as leis ou não) e nenhum Deus poderá fazer nada pelo homem. 

 

Talvez ambos os conceitos estejam certos: Deus é Pai porque 

também é fonte inesgotável de amor e compaixão, e também 

respeita o direito do homem de buscar o crescimento espiritual 

por si mesmo dando-lhe os instrumentos para isso: as leis, o livre 

arbítrio e a não-interferência divina no destino do homem. 
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Nós somos pais terrenos, mas também queremos o 

desenvolvimento de filhos com personalidade próprias, 

independentes, maduros, bem-criados. 

 

O budismo reconhece a importância fundamental da compaixão, 

sendo um compromisso do bodhisawa permanecer conectado ao 

mundo do sansara (do vir-a-ser) enquanto houver um único ser 

que sofra. O que é esse conceito além do puro conceito de 

paternidade? – Não é esse o compromisso de todo pai em relação 

ao filho? -  Parece-me o mesmo conceito cristão e hebreu que 

tratamos acima. 

 

À noite fiquei pensando sobre a concentração no corpo, como 

segunda etapa do trabalho meditativo. 

 

Focar o pensamento no corpo afasta o pensamento de outras 

considerações. Quando focamos o pensamento no corpo, 

praticamente não pensamos em nada. Experimentamos apenas 

nossa própria realidade corpórea. Vivenciamos nossas dores, 

nossas tensões, nossas partes saudáveis, nossos fluxos, sem apego 

a partes prazerosas, sem aversão às partes doloridas. 

 

Tomamos consciência da permanente transitoriedade do nosso 

ser, ou se preferir de nosso constante vir-a-ser. A mudança é 

permanente. Vivemos dentro de um fluxo. 

 

É interessante como nossos cinco sentidos estão mais preparados 

para auscultarem o ambiente que a nós mesmos. Temos porém 

capacidade de sentir-nos, mesmo com os olhos fechados. 

Praticamos pouco essa habilidade. 

 

Fiquei pensando ainda na questão essencial do apego (e sua 

contrapartida a aversão) como resultado de um contínuo processo 

de reações às sensações. 
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Como tentar interromper esse processo na prática do dia-a-dia 

sendo essa uma questão essencial que reforça a presença do ego 

como "senhor" da mente? 

 

Instalar o "observador" (desenvolver essa capacidade permanente 

de observação, ou atenção plena na linguagem budista) é um fator 

relevante. Por certo haverão outros. 

 

Uma vez desperta a consciência meditativa damos um passo 

definitivo rumo à luz. Já não há como calar o "observador interno". 

Não há mais como o ego continuar seu reinado ignorante. 

 
8 de fevereiro - Quinto dia (Quinta-feira) 

A prática da Vipassana 

A beleza para os budistas é "Dhama" – a verdade – a sua verdade, 

que você encontra dentro de você mesmo. Então você enxerga 

que o universo está dentro de você, o que é purificador. Aprenda a 

observar a você mesmo. Sinta como esse "observador" já desfruta 

esse estado de paz e felicidade que desejamos. 

 

A beleza para os budistas é o "Shanti Patar" – o platô da paz – onde 

você pode viver oferecendo amor aos demais, oferecendo 

compaixão e boa-vontade para todas as criaturas vivas do 

universo. Estamos predestinados para sermos felizes. Para isso 

devemos seguir "o caminho" (Budista, cristão, muçulmano). 

 

Dei-me conta desses conceitos sobre "a beleza" para os budistas 

enquanto andava pelo jardim, entre duas sessões de meditação. 

 

São conceitos que guardam muita similaridade ao conceito grego 

da beleza: a busca da conexão entre o ser humano e sua origem 

cósmica. 

 

Foi interessante porque uma das minhas perguntas, antes de 

iniciar minha estada em Igatpuri, era justamente essa: qual o 

conceito de beleza para o budista? – A resposta surgiu-me como 
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que por acaso, misteriosamente, porém veio plena, cheia de força, 

revelou-se totalmente e com profundidade. 

 

O  budista que segue o caminho terá acesso ao nirvana. O cristão 

que segue o caminho terá acesso à vida eterna. O muçulmano que 

segue os ensinamentos do profeta Maomé, terá as graças de Alá. 

 

Durante todo o quinto dia praticamos Vipassana. 

 

Agora a dificuldade de meditação é menor, que no caso anterior 

da respiração. 

 

Inicia-se a meditação pela respiração para ganhar melhor 

concentração durante alguns minutos. Comecei então a meditar no 

corpo, a partir do topo da cabeça, no centro. Nesse momento  

sentia um formigamento no centro da cabeça no alto. Era como se 

muitas formigas estivessem trabalhando ali juntas. 

 

Depois desci para o restante da cabeça, abrindo o círculo 

devagar. Passei pela testa, pelos olhos, nariz, boca, queixo, partes 

laterais do rosto, parte traseira da cabeça até o pescoço. 

 

Não me detive em nenhuma parte em particular, exceção quando 

aquela parte não apresentava nenhuma sensação. Detinha-me 

então ali por alguns minutos, depois seguia em frente. 

 

Não me ative às regiões doloridas ou que causavam algum tipo de 

sensação prazerosa. Não reagi a nenhuma sensação, apenas 

observava e seguia em frente. 

 

Observei também o interior de minha cabeça e de meu corpo, 

descendo pelo pescoço, tronco, parte frontal externa e tronco 

posterior, partes internas. 

 

Depois passeei pelos braços, um de cada vez, até a ponta dos 

dedos, onde podia sentir a intensidade da energia se 

desprendendo de meu próprio corpo. 
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Por fim detive-me nas pernas, uma de cada vez, até a ponta dos 

dedos dos pés, sentindo aí também o fluir da energia corpórea. 

 

A partir dos pés, iniciava o caminho inverso subindo lentamente 

com a concentração até o centro da cabeça, passando por todos os 

órgãos e partes anteriormente descritas. 

 

No centro da cabeça, em um pequeno círculo final, o mesmo 

formigamento inicial, o que eu costumava chamar “o formigueiro”. 

 

Esse "formigueiro"  me pareceu um centro de conexão entre o "ser 

individual" e algo transcendente, um ponto em que determinado 

fluxo de energia adentra o "ser individual", que por outro lado 

perde energia pelas pontas dos dedos, olhos e outras partes 

corpóreas ou mentais. 

 

De cima para baixo e de baixo para cima. O tronco primeiro, 

depois os braços, por último as pernas. Cada ciclo de alto a baixo, 

retornando à  cabeça, durava aproximadamente dez minutos. Não 

criei sensações. Observava as existentes. 

 

A prática da Vipassana traz uma clareza à mente impressionante. 

Minha capacidade de raciocínio se tornava muito maior, mais 

eficaz, período após período, dia após dia. As análises mentais são 

mais profundas, abrangentes, claras, com mais foco e intensidade. 

 

O fenômeno é tão nítido, que não é possível ignorá-lo. Fiquei 

pensando sobre o que poderia estar ocorrendo. Cheguei a 

algumas hipóteses: 

 

A meditação por um longo tempo no próprio corpo, com os olhos 

fechados, provoca um descanso mental muito grande, aumenta a 

própria capacidade analítica e agudez da mente. Em paralelo 

existe sem dúvida um “processo de limpeza” interno que é difícil 

explicar. Ocorre e seus benefícios são nítidos. 
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Mais uma vez lembro que estávamos em um ambiente controlado, 

seguindo etapas e procedimentos sob orientação do guru. É 

inadequado e perigoso que o leitor tente, sozinho, sem 

acompanhamento nenhum, por em prática os mesmos princípios. 

Não é recomendável em nenhuma circunstância. Este é um relato 

que não substitui a necessidade de um mestre espiritual. 

 

A palestra do guru hoje foi sobre a primeira nobre verdade – 

existe o sofrimento, que é causado pelo apego e pela aversão.  

 

Relembrando, as quatro nobres verdades budistas são: existe o 

sofrimento; o sofrimento tem causas reais (é causal, não ocorre 

como fruto do acaso); podemos estabelecer um fim definitivo ao 

sofrimento (conhecendo e trabalhando com suas causas); existe 

um caminho específico para eliminar o sofrimento (o nobre 

caminho budista ou o caminho óctuplo). 

 

“Eu quero”; “eu gosto” causam apego, enquanto “eu odeio”; “eu 

não gosto” causam aversão, e ambos causam sofrimento e miséria. 

 

Quando não existe nenhum “eu” então não existe nenhum ser para 

sofrer. Liberte-se de velhos apegos. Aceite o sofrimento como 

natural. Não reaja e não desenvolva novas aversões. 

 

O ego é a causa da miséria do ser humano. O ego sentado no 

centro da mente, muitas vezes confundindo-se com o "eu". O 

apego ao ego é o apego ao corpo e à mente, essa com seus quatro 

elementos já vistos. 

 

Temos o hábito de buscar gratificação sensorial. Somos escravos 

de experiências prazerosas motivadas por desejos sensoriais tais 

como jogar, ver TV, comer, buscar conforto excessivo, beber 

álcool, usar drogas, fazer sexo sem controle. 

 

Todas essas buscas sensoriais, quando descontroladas e 

desenfreadas, ou quando tendo conotações de vaidade ou luxúria 

podem nos levar à dependência das gratificações sensoriais. 
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Tão logo um desejo seja saciado surge outro, depois outro e o 

processo não tem fim. 

 

Às vezes, nos finais de semana, ou quando estamos com nossa 

família (que mais amamos) não sabemos o que fazer.  Não estamos 

acostumados a sentar e permanecer sem fazer nada. Quando não 

fazemos nada, nos tornamos ansiosos para fazer algo, para fugir 

desse estado de sonolência. 

 

Quando estamos envolvidos em negócios, estudando ou 

praticando esportes, então está tudo bem: nossa mente está 

entretida com algo e o vazio não nos amedronta. 

 

O mesmo ocorre com nossos filhos, que sempre estão à procura 

de fazer algo, a partir do treinamento que recebem em casa ou na 

escola desde pequenos. 

 

Outro apego muito usual é aquele que surge em relação ao 

próprio ego, ou seja arranjar as coisas de acordo com nossa 

vontade, alinhadas com o que gostamos. Surge também o apego 

às minhas coisas, ao que é meu: minha casa, meu filho (a), minhas 

posses, minha intelectualidade, minha posição, meus títulos, o 

reconhecimento público que tenho. 

 

Apego às minhas convicções, pontos de vistas, crenças, religião, 

cultura, grupos que participo, família, e assim por diante. 

 

O que causa o apego? -  As reações mentais causam apegos e 

aversões (apego leia-se desejo). O que causa as reações? – As 

sensações (gosto/ não gosto). E o que causa as sensações? – O 

contato sensorial. Por que o contato sensorial surge? – Devido às 

seis bases sensoriais humanas. Por que as seis bases existem? – 

Devido ao fluxo constante da mente e da matéria (lei  da 

impermanência). Por que o fluxo da mente ocorre? – Devido ao 

fenômeno da conscientização. O que causa a conscientização? – A 

reação (foco nos desejos e aversões). O que causa portanto a 
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reação? – A ignorância (ser comandado pelas reações, sem 

entendimento de como interromper esse fluxo que gera apegos, 

desejos e aversões, ou seja sofrimento permanente). 

 

As reações geram carma. Qual o caminho que liberta do 

sofrimento e leva à verdadeira felicidade? – Não havendo 

ignorância não existem reações, o processo de conscientização 

não se completa, as seis bases sensoriais não atuam. Sem contato 

sensorial não existem sensações, nem desejos nem aversões. 

Cessam também o nascimento e a morte. Cessa o vir-a-ser. Cessa 

o sofrimento. 

 

Existem as reações naturais após uma sensação. Por exemplo, uma 

sensação de frio nos levará a uma reação de busca de calor, de 

preservação. Esse não é o ponto. O problema surge com o 

processo de reações (desejos e aversões) para servir ao ego, 

sentado no centro da mente, como um senhor feudal. 

 

O problema é a ignorância a respeito de nossa verdadeira 

natureza, que não é ego-centrada. É preciso retirar o ego do 

centro da mente para nos aproximarmos da verdade. 

 

O Buda não se iluminou em poucos dias. Após iluminar-se viu os 

milhares e milhares de vidas passadas nas quais reencarnou, e na 

sua última visita física ao planeta Terra meditou intensamente mais 

de seis anos antes de atingir sua libertação final da roda do 

sansara. 

 

Assim sendo esse processo descrito acima não significa que 

possamos estancar nossa roda cármica em poucos dias, semanas 

ou meses. É um trabalho para muitas vidas e muitas 

reencarnações, a partir das quais vamos nos aperfeiçoando e 

colocando em prática efetivamente muito disso tudo, até que esses 

princípios se tornem uma "segunda natureza" em cada um de nós. 
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O guru Goenka orientou-nos ainda para que, quando praticando 

Vipassana, às vezes irmos mais rápido, às vezes mais lentamente, 

detendo-se nas áreas de baixa sensibilidade. 

 

Muitas sensações podem surgir quando percorremos nosso corpo. 

Todas surgem e se vão. Todas são impermanente. Olhe-as com 

equanimidade, sem apegos e sem aversões. 

 

Antes de dormir senti uma espécie de desprendimento de mim 

mesmo. Um desapego maior que (ao que me pareceu) estaria 

preparado. Senti uma necessidade de "voltar", de estar mais 

presente.  Senti certo medo daquele estado. 

 

Parece que senti medo de ir-me de mim mesmo, de desgarrar-me.  

Não sentia nenhum tipo de desejo, apenas um suave bem-estar. 

Procurei concentrar-me em coisas mundanas, esforcei-me para 

"reconectar-me". Conversando com o orientador Roberto Strend 

(que respondia às perguntas dos indivíduos do grupo 

internacional), ele explicou-me que essas "sensações" são normais 

devido aos exercícios, e que deveriam ser "observadas" como 

quaisquer outra sensação. 

 

Muito tempo depois de deixar Igatpuri fiquei pensando o que 

aconteceria se eu tivesse me deixado levar por aquela sensação.  

Talvez fosse uma sensação temporária como qualquer outra, ou 

talvez o que senti foi um desprendimento efetivo do "ego" por 

alguns instantes. 

 

No dia-a-dia o melhor remédio para todo tipo de sensações, 

quaisquer que sejam suas origens e formas de manifestação é a 

equanimidade, o balanceamento da mente, o caminho do meio. 

 

O desprendimento mais profundo do ego vem a seu tempo, é 

sempre normal, bem recebido, harmônico e permanece conosco. 
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9 de Fevereiro – Sexto Dia (Sexta-Feira) 

O trabalho ocorreu como nos dias anteriores. Foram mais de onze 

horas de meditação e algumas horas para alimentação, descanso e 

cuidados pessoais. Tudo isso no mais absoluto silêncio. 

 

No momento da alimentação os monges não precisam ficar na fila 

conosco. Eles entravam na frente da fila, em qualquer ponto que 

quisessem, e com suas vasilha pediam comida ao monge que 

servia. 

 

Comiam virados para a parede. Não podiam olhar os demais. O 

monge não escolhe o quanto quer comer ou o que quer comer. 

Come o que lhe é oferecido. 

 

Eles também não têm vestimentas. Usam os mantos, cujas cores 

denotam o grau evolutivo de cada um. 

 

O objetivo desses exercícios é enfraquecer o "eu" e o apego às 

coisas mundanas, que prejudicam o desenvolvimento espiritual. 

 

Muitas pessoas que vão para mosteiros voltam após algumas 

semanas porque não podem passar sem a televisão, sem seus 

pertences. 

 

É preciso muita força moral e espiritual para não termos nada. 

Porém é interessante: quem não tem nada, pode ter tudo. Mais 

uma vez é necessário muito cuidado porque a aparente realidade 

pode enganar bastante. 

 

No mosteiro vivemos durante doze dias sem nada. A comida que 

recebemos lá foi paga por ex-alunos. Não podemos pagar pela 

própria comida. Nosso alojamento foi pago por ex-alunos. Não 

podemos pagar pelo alojamento. 

 

Recebemos tudo ali da mesma forma como recebemos o ar, o sol. 

Não existem transações econômicas no mosteiro. Não se vende 

curso de aperfeiçoamento espiritual na Pagoda de Igatpuri. 
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Por outro lado, os alunos são convidados a contribuir para os 

próximos alunos, para que possam desfrutar das mesmas 

condições, numa corrente de fraternidade pelo crescimento 

espiritual comum, de todos os seres humanos, que queiram buscar 

pelo seu crescimento. 

 

A palestra da noite de hoje foi sobre uma história vivida pelo Buda: 

 
O homem que queria saber sobre o caminho 
(tradução de "Art of Living – Vipassana Meditation – VRI) 

 

Na cidade de Savatthi ao norte da Índia, Buda costumava pregar, e 

todas as tardes um homem costumava vir ouvir seus discursos, mas 

não colocava nenhum dos ensinamentos em prática.. 

 

Uma vez o homem chegou-se ao Buda mais cedo que de costume e 

disse: "Senhor tenho uma dúvida que permanece girando na 

minha cabeça." – "Oh! Não podem haver dúvidas no caminho de 

Dhamma! Qual sua dúvida?" 

 

"Eu tenho observado senhor que muitas pessoas tem vindo até 

aqui todos os dias, todos os anos. Alguns parecem que evoluíram 

bastante, outros menos, e alguns como eu quase nada. Por que isso 

ocorre? – Por que o senhor, um homem tão bondoso, tão cheio de 

luz não liberta todos os que aqui vêm?" 

 

O Buda então sorriu e disse: "Meu jovem, onde você mora? – De 

onde você é?" 

"Eu vivo aqui em Savatthi, capital de Kosala." 

"Sim mais suas feições mostram que você é de outra parte do país. 

De onde você é originalmente?" 

"Senhor, sou de Rajagaha, capital de Magadha. Vim e me 

estabeleci aqui em Savatthi há alguns anos." 

"E você cortou todas suas relações com Rajagaha?" – "Não senhor, 

eu tenho parentes lá, e amigos e negócios também." 

"Então você vai lá freqüentemente?" – "Sim, freqüentemente, 

várias vezes por ano." 
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"Tendo ido e vindo para lá e para cá tantas vezes, então você 

conhece muito bem o caminho?" 

"Sim senhor. Até se eu fosse cego eu saberia ir e voltar sozinho, 

tantas vezes já fiz esse trajeto." 

"E seus amigos daqui, que sabem que você se estabeleceu aqui há 

algum tempo, eles sabem que você vai e volta para Rajagaha 

muitas vezes por ano?" 

"Sim todos eles sabem que eu conheço esse caminho como a 

palma de minha mão." 

"Então já aconteceu que algum deles perguntou-lhe sobre o 

caminho. Você explicou tudo ou escondeu alguns detalhes?" 

"Não há nada para esconder senhor. Eu expliquei o caminho 

perfeitamente, em todos os detalhes." 

"E todas essas pessoas que você explicou o caminho tão bem 

conseguiram ir até Rajagaha usando seu mapa?" 

"Como isso poderia ser meu senhor? – Só aqueles que fizeram 

todo o caminho conhecem todos os detalhes e podem chegar até 

Rajagaha. Algumas pessoas conseguem e outras não." 

"Isso é o que eu quero que você entenda meu jovem. As pessoas 

vêm a mim durante anos, e escutam sobre o caminho, e dizem que 

é um belo caminho, mas muitas delas não movem um passo nessa 

direção, como então podem atingir o ponto final?" 

"Eu não carrego ninguém nos ombros até o ponto final. Ninguém 

pode carregar ninguém nos ombros. No máximo, com amor e 

compaixão, alguém pode ensinar qual é o caminho, e como esse 

alguém tem caminhado nele. Você também poderá trabalhar, 

caminhar e chegar lá. Aquele que dá um passo está um passo mais 

perto da meta. O que dá cem passos está cem passos mais perto. 

Aquele que fizer todo o caminho chegará lá. Você tem que 

caminhar com suas próprias pernas." 

 
10 de fevereiro – Sétimo dia (Sábado)  

Hoje o guru Goenka ensinou que existem cinco desafios para a 

meditação: apego; aversão; devaneios; sonolência; dúvidas 
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O apego e a aversão são combatidos praticando-se a 

equanimidade e ao mesmo tempo não nos atendo em aspectos 

prazerosos ou que causam sofrimento. 

 

Os devaneios são naturais da mente, que no estado presente em 

que nos encontramos é selvagem e muito pouco disciplinada. Com 

o tempo, com a prática da Vipassana, os momentos de 

concentração aumentam e os devaneios diminuem. É um processo 

natural. Temos que sempre trazer a mente “de volta” para o 

processo da meditação gentilmente, sem violência, entendendo a 

natureza da mente e trabalhando para acalmá-la. A natureza 

essencial da mente é calma, transparente, equânime. 

 

A sonolência ocorre em situações que estamos meditando 

sozinhos, ou sentados em uma cadeira, ou com algum conforto. A 

prática da meditação em grupo ajuda a eliminar a sonolência. 

Sentar no chão com as pernas cruzadas e sem apoio para as costas 

também ajuda eliminar a sonolência, porém as dores nas pernas e 

nas costas aumentam. Nada é grátis. 

 

As dúvidas representam o último desafio importante: Será que os 

outros sentem o que estou sentindo? Será que isto vai resultar em 

alguma coisa? Quanto tempo vai demorar? Que benefícios vou 

obter?  

 

Elimina-se a dúvida pela fé. A Vipassana é uma prática não-

sectária, ou seja não requer uma fé cega. Você pode ver os 

benefícios à medida que evolui. Você mesmo pode comprovar os 

resultados. Ainda assim, é necessário algum tempo, algum crédito. 

Essa é a maneira de combater as dúvidas. 

 

O guru Goenka falou ainda sobre o conceito da equanimidade, ou 

sobre a necessidade de manter a mente balanceada, equilibrada, 

observando os fenômenos que ocorrem conosco. 
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O que ocorre conosco não somos nós. É necessário afastar-se e 

observar com desapego (tal como um cientista observa a natureza) 

o que ocorre conosco. 

 

Quando sentimos alguma dor física momentânea ou não, temos 

que observá-la e meditar sobre a natureza transitória dessa 

experiência, que cedo ou tarde irá cessar. 

 

O mesmo ocorre com todo tipo de sensações que experimentamos 

ao longo do dia, ao longo da vida. São sempre sensações 

transitórias, impermanente, que não devem ser confundidas 

conosco. Não fazem parte de nós na medida que não 

desenvolvemos apego ou aversão em relação às mesmas. 

 

Na medida que nosso ego, em sua permanente ânsia para adquirir 

identidade própria cada vez mais marcante, busca se apossar das 

experiências pessoais, quer pelo apego, quer pela aversão, 

perdemos então essa capacidade de observar com equanimidade, 

com isenção, sem apego, sem aversão, sem causar sofrimento a 

nós mesmos. 

 

Às vezes observo como eventuais adversidades no dia-a-dia dos 

negócios me causam sofrimento, e como isso está diretamente 

relacionado com esse fenômeno da reação, do apego e da 

aversão. 

 

A chave é reconhecer as sensações de desconforto que essas 

experiências diárias causam, mas não reagir com apego ou 

aversão. Observar o que se passa internamente. Observar a 

natureza transitória de todas essas experiências. 

 

Quando reagimos com aversão a essas situações causamos 

sofrimento imediato para nós mesmos. É como se déssemos aval a 

esse estado mental e intensificássemos seus efeitos. 

 

O mesmo ocorre com experiências de sucesso, com realizações 

profissionais que ocorrem no dia-a-dia. Observar novamente as 
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sensações internas sem desenvolver apego, sem confundir-se com 

esses sucessos momentâneos. Manter a equanimidade é o 

fundamental. 

 

No âmbito familiar essas experiências de reações pré-

condicionadas, apego e aversão são também notórias e mais 

difíceis de se lidar. 

 

Cada um de nós recebe o pai, a mãe, os irmãos e os parentes 

certos que deveria receber. Não existem erros nesse processo, 

pelo contrário existe uma lei universal maravilhosa operando. 

 

Devemos lembrar que todos os seres humanos têm acertos e 

erros, assim como os nossos parentes próximos e distantes. Não 

seria diferente se tivéssemos outros pais, mães ou parentes. 

Poderiam ter erros e dificuldades diferentes, maiores e menores, 

mas seria similar a nossa condição real. 

 

Agradeçamos portanto todos os dias pelo pai, mãe, filhos, irmãos e 

parentes que temos. Parte deles nos trouxeram a esse mundo, nos 

cuidaram, ajudaram de formas variadas, de acordo com o carma 

de cada um, principalmente de acordo com nosso próprio carma. 

 

Nada poderia ser diferente. Nada poderia ser melhor para nós. 

Vamos assumir integralmente nossa responsabilidade, em 

primeiro lugar em relação a nós mesmos. 

 

Meditando todos os dias sobre essas maravilhosas relações 

paternas, maternas e de parentesco poderemos eliminar as 

mazelas e reações  profundas de apego e aversão, que estão 

depositadas no fundo de nossas mentes condicionando as 

questões familiares e todas nossas outras relações. 

 
11 de Fevereiro – Sábado – Oitavo Dia 

Levantei às 4:00 h da manhã e iniciei o trabalho de meditação às 

4:30 h. Não havia água hoje pela manhã para quase nada. Entre 
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4:30 h e 6:00 h não consegui concentrar-me direito. Senti muito 

sono durante essa sessão. 

 

Esforcei-me várias vezes para não dormir enquanto meditava, mas 

esse processo me cansava. 

 

Sai um pouco do Dhama Hall (salão de meditação). Entendi que 

minha mente estava revoltada e meu ego não via mais graça em 

nada daquilo tudo. Era como se meu ego estivesse de joelhos, 

cansado.  

 

Pensei comigo mesmo: meu espírito assumirá o controle, algo 

acima de meu ego assumirá o controle. Voltei e reiniciei a sessão 

de meditação. Minha mente insistia em não aceitar. Começou a 

doer cada vez mais. Tive uma sensação de náusea, mas fui em 

frente devagar, com paciência e consegui meditar cerca de trinta 

minutos. 

 

Quando sai entendi o que estava ocorrendo. No primeiro dia doía 

a parte posterior de meu corpo. Agora doía a própria mente. Era 

uma dor que antecedia uma nova libertação. 

 

Para sentir as sutilezas de meu corpo eu precisaria tornar meu ego 

muito pequeno, ou seja a dimensão espiritual precisaria crescer. 

 

Às 6:30 h tomei um café modesto com chá indiano e uma fatia de 

pão preto. 

 

Durante o resto do dia minha concentração foi boa. Dividi cada 

sessão em períodos de 10 minutos e assim trabalhei horas e horas 

com um bom resultado e pouco cansaço. 

 

Essa foi uma grande descoberto que  fiz. A divisão em períodos de 

dez minutos era mental (não olhava o relógio), mas funcionava 

perfeitamente. O fracionamento do tempo funcionou como um 

rosário e o processo de meditação como se  fosse em frente "conta 

por conta" (do rosário). 
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Às 11:00 h almocei modestamente. Às 17:00 h não jantei, apenas 

tomei chá. Minha mente estava extraordinariamente limpa. Tenho 

prestado atenção em vários detalhes da natureza com interesse e 

naturalidade. É como se  minha mente estivesse mais aberta, mais 

presente. 

 

Pela manhã pude observar a mudança de cores durante o nascer 

do dia, entre 7:00 e 7:30 da manhã. Observei o impacto das cores 

em um jardim que eu estava andando em círculos. Os matizes de 

cores mudam rapidamente, na medida que a luz solar aumenta.  

 

As impressões sobre nossa mente passam da penumbra para uma 

total radiância em alguns minutos, na medida em que a luz solar 

incide sobre o jardim. 

 

A princípio, quando o sol ainda não tinha saído, eu via as plantas, 

árvores e flores com certa indistinção devido à falta de luz solar, 

mas depois com o gradativo aumento da luz solar era um show de 

cores, de detalhes, de força e energia. 

 

Parece uma coisa tola, mas aqueles que já meditaram longos 

períodos de tempo me entenderão melhor. Tomei consciência 

naquele momento, naquele jardim que  nunca tinha visto uma flor, 

uma planta, uma árvore daquela maneira magnífica. Perguntei-me 

sobre o por que disso. Quando estamos presentes mais 

intensamente (aqui e agora) isso ocorre. Quando estamos mais 

ausentes, toda a paisagem externa perde a nitidez e a beleza. 

 

Na medida que aumentamos nossa capacidade meditativa, uma 

nova luz incide sobre nossa mente e a radiância com que 

conseguimos pensar aumenta, é nitidamente  mais poderosa. É um 

fenômeno similar à luz solar incidindo sobre o jardim (ou a luz 

sobre a vida). Aqui também é necessário andar em círculos (sobre 

o próprio corpo) e observar, observar. 
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"Dhama" é a verdade externa e interna. "Shanti Patar" é um lugar 

no ambiente da Pagoda, mas também é um lugar interno, dentro 

de cada um de nós. Essas coisas se revelaram enquanto  passeava 

no jardim. 

 

Hoje à noite o guru Goenka falou novamente sobre o apego (aos 

fenômenos prazerosos) e sobre a aversão (àquilo que nos causa 

sofrimento). Ambos os fenômenos adicionam aos nossos 

"sankaras". 

 

Quando sentimos prazer ou aversão, nosso ego está no trono 

central de nossa mente. Ele está comandando a casa. 

 

O ego gosta de ser mimado, de receber atenção, ser o centro das 

preocupações.  Treine apenas observar o efeito das sensações, 

sem sentir prazer ou desprazer. Treine ter uma mente balanceada 

e você conseguirá lidar com seus desejos mais profundos. 

 

Eles subirão à superfície (se tornarão conscientes) e você verá que 

o apego ao ego é a causa central de seus sofrimentos. 

 

Aja sempre com compaixão (em relação ao sofrimento dos outros) 

atuando com amor, com generosidade, independente do que os 

outros lhe oferecerem ou retribuírem. Apenas o seu ego se 

importaria (com os resultados), não você mesmo. Deixe de agir 

em função de seu próprio ego nas relações com os outros. 

 

O guru Goenka ensinou que existem quatro tipos de pessoas: As 

que estão na escuridão e correm para a escuridão; as que estão na 

escuridão e correm para a luz; as que estão na luz e correm para a 

escuridão; e as que estão na luz e correm para a luz. 

 

As primeiras não buscam o caminho enquanto as segundas 

buscam. As terceiras se perdem do caminho, porque o caminho 

não é assegurado. As quartas se mantém no caminho. Todas se 

movimentam e estão em mutação. 
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A impermanência é a realidade. A mutação é constante. Nada é 

assegurado. 

 

Podemos ajudar os outros a correrem para a luz, ou se manterem 

na luz, assim como os outros também nos ajudam no mesmo 

sentido. Temos ainda que tomar cuidado com aqueles que 

empurram os outros para os lugares sombrios, ou que trabalham 

no sentido oposto. 
 

12 de Fevereiro – Nono dia – Segunda-Feira 

Entre 4:30 da manhã até às 6:30 h minha concentração estava fraca. 

Senti-me sonolento. Fiz poucas vezes o exercício. 

 

Permaneci junto com os outros mas grande parte do tempo nesse 

período inicial não estive meditando. Estive descansando sentado 

na posição de lótus. 

 

Minha flexibilidade muscular agora já estava bem maior e 

conseguia muitas vezes trançar um pé sobre a perna e assentar o 

conjunto todo no chão como se fosse um triângulo. Essa era a 

melhor posição para meditar. 

 

Descobri que existe um ponto de perfeito equilíbrio em que o 

corpo ajuda à mente na meditação (e não o contrário) e senti por 

alguns instantes que corpo e mente tem uma interação muito maior 

que eu considerava até ali. 

 

É importante reconhecermos que muitos de nossos "sankaras" 

internos são profundos, difíceis de erradicar completamente, e 

que esse processo pode levar tempo. O importante é trilhar o 

caminho, ora com mais mato pela frente, ora mais aberto. 

 

O importante é observar esses estados mentais diários (quaisquer 

que sejam) sem apego, sem aversão. 

 

Às 6:45, após o café matinal, comecei a andar pelo jardim. O sol 

apareceu às 7:18 h. Observei o efeito do amanhecer sobre as 
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árvores e sobre o jardim da mesma maneira que no dia anterior. O 

nascer do dia é uma jornada da escuridão, da penumbra, em 

direção aos efeitos da luz. Na medida em que a luz vai se 

apresentando nossa empolgação aumenta, porque melhora nossa 

capacidade de perceber seus efeitos sobre a natureza. O mesmo 

ocorre conosco quando praticamos a meditação. 

 

Caminhando comecei a pensar: Estou sereno, com minha mente 

limpa. Cheguei aqui agitado, com a respiração desajustada, a 

mente vagando bastante nas sessões iniciais de meditação, e 

também com peso físico excessivo. Muito de tudo isso se foi 

embora. Custou algum sofrimento. Mais sofrimento ainda virá. É 

entretanto um sofrimento desejado, que não mais incomoda tanto 

como antes, e que será simplesmente observado, sem apego ou 

rejeição. 

 

É um processo similar ao condicionamento físico: Quando 

trabalhamos nosso condicionamento físico transpiramos, sentimos 

algumas dores, algumas tensões, mas tudo isso é bem vindo 

porque sabemos que depois virá um bem-estar duradouro, que 

realmente vale a pena. 

 

O mesmo processo ocorre com o desenvolvimento espiritual. 

Começamos com exercícios simples, depois vamos avançando aos 

poucos. A cada etapa existem sofrimentos relacionados com o 

processo de crescimento. É um sofrimento desejado (o bom 

sofrimento), mas depois se segue o bem-estar decorrente de 

vivermos em um novo patamar de consciência. 

 

Na parte da tarde, durante um dos intervalos, estanquei em frente 

a uma árvore de um dos jardins. Algo como cupim tinha penetrado 

pela casca da árvore e estava comendo a árvore. Havia pó da 

própria árvore depositado no local. 

 

Os micro-organismos estavam se alimentando da árvore. Ela 

reagiria e aquela pequena ferida seria fechada e superada? – Os 
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micro-organismos prosperariam e acabariam por minar e comer 

toda a árvore? 

 

Por que a árvore foi atacada naquela altura e não internamente? 

Por que me chamou atenção aquele detalhe? – Permaneci 

estancado cerca de dez minutos observando o que ocorria, depois 

voltei para a sessão de meditação. 

 

O nono dia transcorreu normalmente, sendo meu desempenho ora 

melhor ora pior nas sessões de meditação. 

 

À noite, a palestra do guru Goenka foi sobre o nobre caminho 

óctuplo, ensinado por Gautama Buda. O ensinamento versou sobre 

o seguinte: 

 

Primeiro é necessário adquirirmos a visão correta, ou o 

entendimento correto (Samma-ditthi), que consiste na 

compreensão da transitoriedade da existência, e que o “eu” não 

existe. 

 

O entendimento correto também significa entender nossos 

desafios internos, nossos apegos, aversões, limitações, de modo a 

permanentemente buscarmos a eliminação das más raízes e 

alimentação das boas sementes. 

 

No meu entendimento (não no entendimento dos budistas) 

também significa ler a Bíblia, para buscar mais entendimento e 

compreensão, ou ler textos sagrados hindus, taoistas, ou 

muçulmanos. Todo texto sagrado trás o entendimento correto, de 

acordo com os princípios de cada religião. 

 

Toda religião deve ser respeitada, de modo que possamos 

aprender uns com os outros e todos crescermos juntos no caminho 

espiritual. 

 

As religiões não existem para promover a vaidade, para 

proclamar quem sabe mais, quem está mais próxima da verdade. 
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Ao contrário, devem praticar a tolerância, a compaixão mútua, a 

fraternidade. 

 

Somos todos irmãos na grande busca. Lembremos sempre que 

"existem muitas moradas na Casa do Pai". Não apenas uma. 

 

Em segundo temos que adotar a resolução correta, ou o 

pensamento correto (Samma-sankappa) prometendo a nós 

mesmos renunciar às coisas efêmeras, praticar a benevolência 

com todos os seres e ter pensamentos pró-ativos (não reativos). 

 

Na essência do pensamento correto, nós somos responsáveis pelo 

nosso próprio desenvolvimento, nós somos causa e não 

conseqüência. Não vivemos em função de apegos e aversões a 

fatores externos. Não pensamos em função do que causa prazer, 

ou causa desgosto. 

. 

Aproveitamos cada momento do dia, em situações que 

normalmente levariam para pensamentos reativos de aversão e 

ódio, aproveitamos então para bloquear a automação desse tipo 

de reação. Isso é o significado de praticar o pensamento correto. 

 

Em terceiro lugar, temos que adotar a fala correta (Samma-vaca), 

ou seja, abster-nos da mentira e não falarmos em vão. A fala 

inadequada prejudica o pensar correto, o agir correto, o modo de 

vida correto, dificulta a meditação, tira o estado de alerta, mina o 

esforço correto. 

 

A fala inadequada significa que não atingimos o pensamento 

equilibrado. É um sinal claro para prestarmos atenção ao que 

ocorre conosco. 

 

Quarto, a conduta (ou comportamento) correta (Samma-

kammantâ) abstendo-nos de matar, não ferir nenhum ser vivente, 

roubar ou manter relações sexuais ilícitas (fora de nosso 

relacionamento com a pessoa escolhida). 
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Quinto, adotarmos um modo de vida correto (Samma-âgiva) 

evitando-se ganhar a vida a partir da mentira, da usura, da traição 

e dos falsos valores. 

 

Aqueles que ganham a vida trabalhando na indústria bélica devem 

abandonar essa profissão. Não é lícito ganhar a vida produzindo 

bombas, que deverão matar outros seres humanos. 

 

Conversando sobre essa questão com meu filho Leonardo de 

dezessete anos, ele trouxe a questão: "e quem produzirá as 

bombas para nos defender dos seres malignos que produzem 

bombas para destruir e dominar pela força aqueles que são 

pacíficos?" 

 

Ahha! Arjuna fez-se biga para combater o bom combate! – 

Considerando-se que o mal é real e domina parte significativa dos 

seres, como se defrontar com essa questão? 

 

A melhor resposta que encontro é: vale trabalhar na dissuasão do 

mal, vale dar resposta às agressões do mal (invasão do Tibet pela 

China é um desses casos morais que necessitam julgamento). Não 

vale agredir e produzir bombas com finalidades agressivas. 

 

Os tibetanos têm todo o direito de opor-se à invasão de seu país. 

Não tem condições práticas de fazê-lo e o Ocidente se ausentou 

covardemente dessa questão moral, até o momento. 

 

Assim sendo não é lícito ao cientista produzir conhecimento 

"limpo" (científico) para uma finalidade "suja" (não–ética). Não 

serve afirmar "eu produzo conhecimento puro, não controlo o seu 

uso, que é decidido por terceiros, sem a minha responsabilidade." 

 

Existem outras maneiras mais eficazes de enfrentarmos o mal, que 

são superiores às bombas. Um mundo cheio de equanimidade e 

justiça social não pode abrigar terroristas. 

 



 

 114 

Essa é uma mudança que começa no coração de cada homem e vai 

se multiplicando. As utopias do século XX falharam em promover a 

justiça social, porque o coração de cada homem continuava 

insensível. 

 

Temos que reconhecer a falência da ciência econômica para lidar 

com valores fora do mercado de preços. 

 

O cientista econômico também diz: "Lido com valores econômicos, 

não com valores éticos e morais. Isso não faz parte de minha 

ciência."  

 

Essa postura não lhe dá o direito de ignorar o uso de sua ciência, 

que pode ser um uso imoral, injusto e causador de sofrimento. 

Esse não é um modo de vida correto. 

 
A vida social inclui a vida econômica, mas não é apenas a vida 

econômica. 

 

Sexta etapa do caminho óctuplo: desenvolver o esforço correto 

(Samma-vayama) prevenindo toda atitude mental doentia no futuro 

e no presente, cultivando atitudes mentais sadias no futuro e no 

presente. 

 

Sétimo, adquirindo a atenção correta (Samma-sati), adquirindo 

consciência dos processos psicossomáticos pela observação da 

própria respiração, do próprio corpo, das sensações e dos 

pensamentos e reações a cada momento, de forma natural. 

 

Oitavo, ganhando a concentração correta (Samma-samâdhi) pela 

Vipassana. 

 

Os passos um e dois compreendem o Pannâ, ou seja, o 

entendimento correto. Os passos três, quatro e cinco contemplam 

o Sila, o comportamento correto. Os três últimos passos, seis, sete 

e oito incluem a concentração correta (Samâdhi). 

 



 

 115 

Primeiro entender, depois praticar e por fim a concentração, que 

leva a graus diferenciados de jhanas e à iluminação. 

 

Os oito passos têm uma relação lógica. Não é possível um 

pensamento correto, sem um entendimento correto, ou o 

pensamento é um mero sub-produto condicionado. 

 

Não é possível uma fala adequada sem que o pensamento seja o 

mais puro possível, e assim por diante. 

 

Os oito passos estão interligados. Um não precede ao outro. 

Formam um círculo virtuoso. A atenção correta favorece o 

entendimento correto. A meditação ajuda no pensamento correto. 

 

Os oito passos formam um todo, e não partes. A prática simultânea 

dos oito passos é a prática do caminho. Os passos não existem 

isoladamente. 

 

Visualizando os oito passos podemos pensar ainda em uma espiral 

e não em um círculo. Isso significa que o conceito de 

"entendimento correto" para o monge do primeiro grau jhana é 

menos abrangente que o mesmo conceito para o monge de 

elevado grau jhana (são oito graus jhana). 

 

Ocorre o mesmo conosco, que não temos nenhum grau jhana, mas 

que vamos ampliando a qualidade de nossa consciência, na 

medida que trilhamos o caminho, ou seja nosso entendimento do 

significado de cada passo vai se ampliando progressivamente, o 

mesmo ocorrendo com a qualidade natural de nosso pensamento, 

fala, comportamento, etc. 

 

O próprio caminho é uma figuração. Ou estamos do lado de cá, ou 

do lado de lá do rio. Não podemos permanecer no meio do rio (a 

não ser por muito pouco tempo). 

 

Por fim o sofrimento e o não-sofrimento são duas faces de uma 

mesma moeda. 
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Imaginemos por alguns momentos o Cristo, um ser cheio de 

compaixão e misericórdia, que se doou ao mundo para pagar 

nossas velhas dívidas, para estabelecer uma nova aliança. 

 

O Cristo, tão elevado espiritualmente, veio até nós abraçar nosso 

sofrimento por compaixão, não porque necessitasse sofrer. Ele é 

um ser liberto de todo sofrimento, que opta pelo sofrimento a 

partir do amor ao homem. 

 

Veio ainda mostrar que a aceitação plena do sofrimento é o 

caminho, e abraçar o sofrimento do próximo também. 

 

O fim último para nós cristãos não é o sofrimento, mas a libertação 

permanente do sofrimento e a obtenção da vida eterna. 

 

Cristo após ser crucificado, morrer na cruz, ressurgiu dos mortos e 

ascendeu aos céus, onde se encontra sentado à direita de Deus 

Pai, como parte da trindade. 

 

Buda após sua iluminação decidiu permanecer no mundo, 

ensinando o caminho, cheio de compaixão com os seres que 

sofrem, em vez de desfrutar seu novo estado iluminado, búdico, 

alienado do mundo. 

 

O mesmo ocorreu com milhares de Budas e avatharas que 

existiram ou que existirão. Uma comunidade de doadores, de 

elevado grau espiritual, dispostos a ajudarem os seres senscientes 

que buscam ajuda. 

 

É necessário esticar a mão e buscar ajuda espiritual, que nunca 

deve ser oferecida àquele que não a pede, que não quer, que não 

tem vontade de ser ajudado. 

 

Ajudar quem não quer ser ajudado espiritualmente é uma falta tão 

grave, quanto não ajudar os que buscam ajuda espiritual, desde 

que você se sinta em condições de ajudar. 
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13 de Fevereiro – Terça-Feira (Décimo Dia) 

Acordei-me como de costume às quatro horas da manhã. Fiz a 

higiene pessoal e às 4:20 h estava sentado em frente ao Dhamma 

Hall aguardando iniciar a primeira sessão de meditação. 

 

Hoje não estava tão frio pela manhã. Foi possível usar apenas uma 

camisa de manga comprida. Houve dias de mais frio (cerca de 15 

graus C º) logo pela manhã. Para os indianos, devido à quantidade 

de roupa que usavam, parecia que o frio incomodava. 

 

Meus períodos de meditação tiveram altos e baixos, como nos dias 

anteriores. Havia momentos de boa concentração e elevada 

produtividade e outros momentos de completo cansaço e rejeição 

por parte da mente de qualquer esforço para meditar. 

 

Sempre aceitei os estados de minha mente sem enormes esforços 

para agir de forma contrária, porém muitas vezes tentei superar as 

dificuldades momentâneas, prosseguir, ir um passo mais adiante. 

 

Procurei sempre trazer a mente de volta para o trabalho de forma 

gentil, sem aversão ou apego a qualquer dos momentos 

experimentados. Simplesmente reconhecia que, qualquer estado 

que me encontrasse, esse era o estado verdadeiro, sem véus ou 

disfarces. 

 

Caminhando pelos jardins nos intervalos senti que minha primeira 

experiência em Igatpuri estava completando seu ciclo. Fiquei 

observando alguns monges que passavam ora aqui ora ali.  

 

Alguns eram monges há quinze anos, outros há mais de quarenta. 

O que representavam esses meus dez dias na companhia deles 

comparados a uma vida inteira dedicada ao desenvolvimento e à 

ajuda ao próximo?  

 

Representou um início, um novo começo, um novo compromisso 

com tantos novos valores éticos e a partir daí seguir na busca de 
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crescimento espiritual. Era minha iniciação na espiritualidade da 

Índia, berço do budismo, agora redescoberto em sua terra natal, 

onde a técnica da Vipassana esteve perdida por tanto tempo, 

agora reintroduzida pelo guru Goenka. 

 

Pude perceber que aquela minha alegria simples pela vida estava 

de volta, a qual muitas vezes havia perdido, quer pelos desafios da 

vida quer pelos momentos de escuridão. 

 

Relampejou na minha mente a questão do juízo de valor. O 

cientista busca se abster do juízo de valor para entender as leis da 

natureza, busca apenas observar, sem apego ou aversão. 

 

O budista parte da ética, da moral (do caminho óctuplo), do juízo 

de valor (a percepção e a sensação atuam e esse processo não 

pode ser interrompido) para chegar à observação desprovida de 

apego ou aversão, aplicada à experiência pessoal, visando a 

transcendência (ou seja visando a espiritualidade). 

 

A concentração entretanto para o budista faz parte de um processo 

de oito partes integradas, e não apenas a concentração 

isoladamente. 

 

O cientista busca na verdade não reagir aos fenômenos que 

observa. Exerce juízo de valor quando aplica sua percepção 

(particular) aos fenômenos, ou seja tem que valorar os fenômenos 

a partir de sua experiência científica, lógica e racional anterior. 

 

Seu condicionamento lógico (seu aprendizado) limita o que pode 

"ver" em cada novo fenômeno, ao mesmo tempo em que procura 

"ver o novo" (aprender e fazer avançar a ciência). 

 

Depara-se assim com a necessidade do pensar correto (pensar 

com lógica), da compreensão correta (entendimento do que já faz 

parte da ciência). 
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A percepção científica e as sensações causadas nos cientistas 

decorrentes das observações científicas são juízos de valor, que 

decorrem do estágio atual da ciência.  

 

O cientista deve evitar a reação subjetiva, o apego e a aversão 

àquilo que observa. Deve ser isento e apenas observador. 

 

A "valoração científica" não é isenta de juízo de valor, porque a 

ciência avança e o conhecimento é relativo, sendo 

permanentemente alterado por esse avanço. 

 

O mesmo ocorre com o advogado, com o juiz. Aquilo que não era 

aceito ontem pela sociedade, pode ser aceito hoje, e assim sendo 

os homens são julgados por leis relativas de cada momento, 

eivadas de juízos de valores, de acordo com o estágio social de 

cada sociedade. 

 

Todas as percepções científicas ou ao nível do ser humano não-

científico e ignorante incorporam juízos de valor, em função da 

relatividade do conhecimento do cientista e do ignorante. 

 

Até recentemente o buraco negro era negro. Agora parece que 

incorpora milhões de sóis que brilham dentro de cada buraco 

negro, ou seja o buraco negro não é totalmente negro. Era um 

buraco negro maior para a ciência até ontem. Hoje é um buraco 

menos negro. Amanhã poderá não ser buraco e também não ser 

negro. Então ficará revelado que "buraco" e "negro" era nossa 

percepção do conhecimento e não a realidade, ou seja chamo isso 

de praticar juízo de valor dentro da ciência.  

 

Chegou o fim do dia e com ele a última palestra do guru Goenka, 

que hoje versou sobre os doze elos do vir-a-ser ou a Roda da Vida: 

 

A ignorância nos leva ao processo de ação-intenção (sankara), que 

por sua vez leva à consciência distintiva (vinnâna), que nos leva a 

dar nome e reconhecer formas (nânna-rûpa). 
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Os nomes e as formas criam o mundo objetivo (sal-âyatana), 

também denominado de base sêxtuplo, que gera o contato 

sensorial (phassa). 

 

O contato sensorial é responsável pela sensação (vedanâ), que 

ocasiona o desejo (tanhâ), que traz o apego (upâdana), que leva ao 

vir-a-ser (bhava), pai do nascimento (jâti), da velhice e da morte 

(jarâ-marana). 

 

Lembrei-me de um texto sobre Lao Tse, fundador do taoísmo, que 

diz mais ou menos o seguinte: Deus não dá nome a nada, Deus é 

silencioso. Nós, os humanos, é que damos nomes às coisas visando 

entendê-las. Elas não têm nome por si mesmas. Damos nomes para 

nos comunicarmos, para nos expressarmos.  

    

As coisas têm forma em si mesmas? Ou somos nós que atribuímos 

formas ao que existe na natureza, e ao que criamos? Por que as 

coisas não teriam forma própria? Porque estão em constante 

mutação, em constante vir-a-ser e portanto não têm forma 

definitiva. 

 

Além disso, considere um livro, feito de celulose e alguns outros 

materiais. O livro existe relativamente para nós humanos. Não em 

si mesmo. O que existe em si mesmo, transitoriamente, são os 

materiais, a celulose, momentaneamente transfigurada, até o 

momento que tudo volta a terra, e viram novas árvores, novos 

materiais. 

 

Nada é permanente. Os átomos que compõem esse material aqui 

hoje, podem ser os mesmos átomos que compõem outro material 

amanhã. Nada é definitivo. 

 

O livro é uma maneira dos seres humanos trocarem 

conhecimentos entre si de certa forma, ou seja não é uma TV, não 

é um CD. 
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O conteúdo do livro não é permanente, sua forma também não, 

nem seu significado é permanente. Tudo no livro é transitório. A 

mensagem do livro tem relevância, não o livro em si mesmo. O 

livro tem relevância pelo "não livro". 

 

Podemos estender o raciocínio dizendo que o texto tem 

significado pelo "não texto", as palavras pelas "não palavras". 

 

O livro criado no computador não é feito de papel, mas é tão livro 

quanto o livro de papel. Ao mesmo tempo não é, porque incorpora 

muitos novos atributos que o livro de papel não tem. Também 

perde muitos atributos que o livro de papel tem. 

 

A física moderna assegura essa mesma verdade, na medida que 

tudo está em permanente vibração, em permanente mudança, não 

havendo portanto uma forma efetiva. Existe uma ilusão de forma, 

grosseira, percebida pela visão, que entretanto não corresponde à 

realidade. 

 

Aquilo que parece sólido e parece ter uma forma estável, na 

verdade não tem. 

 

A árvore é um ser vivo em constante mutação, em simbiose 

permanente com o solo e com o meio-ambiente em que atua seus 

componentes, que estão em constante alteração.  

 

O tamanho da árvore nunca é o mesmo, sua espessura varia, seu 

conteúdo de água se altera a cada segundo, sua saúde, seu 

comportamento bioquímico e até emocional. 

 

Considere um vaso. Ele não é o barro que forma o vaso, mas 

também não é só o oco interno do vaso. O oco do vaso é que tem 

serventia (ou seja o não-vaso) e não o vaso que visualizamos. 

 

Nossa consciência distintiva em primeiro lugar nos distingue do 

“Si-Mesmo”, o que para nós cristãos poderíamos chamar de Deus. 
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Fazendo uma analogia, a bíblia diz que o homem foi expulso do 

paraíso (expulso do convívio com Deus), para o qual poderá um 

dia retornar. 

 

A superação da consciência distintiva e o encontro com o “Si-

Mesmo” parecem cumprir o mesmo papel para o budista. 

 

Atingido o encontro com o "si mesmo" cessa a conscientização, 

cessam as percepções relativas, as sensações distintivas e as 

reações individuais. 

 

O processo de ação-intenção se refere à atividade mental. Toda 

ação produz um depósito subliminar na mente, que gera novas 

atividades psíquicas, mantendo a pessoa presa ao mundo da 

mudança. 

 

A atividade mental gera reações de apego ou aversão que produz 

os depósitos subliminares. 

 

O Karman (ação, atividade em geral) é descrito pelos budistas 

como o efeito sutil causado pelas ações e volições de um indivíduo 

não iluminado, que é responsável pelo seu renascimento e pelas 

coisas que lhe acontecem nesta vida e nas vidas futuras. 

 

A concentração Vipassana libera (faz emergir) os referidos 

depósitos (âshaya), purificando a mente. São liberadas também as 

atividades concatenadas (complexos) depositadas nas 

profundezas da mente (vâsanâ).  

 

Essa liberação pode ser acompanhada de dores no corpo físico, 

calor, queimação, dor de cabeça, que são experimentados no 

processo de meditação. A dissolução completa desses depósitos é 

um pré-requisito fundamental para a iluminação. 

 

É interessante fazermos aqui uma comparação com os tratamentos 

naturalistas da medicina alternativa, que muitas vezes provocam 

muita liberação de toxinas no corpo, que estavam anteriormente 
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sendo mantidas presas, o que promove inicialmente dores no 

corpo, dores de cabeça e outros sintomas, para depois do 

processo de limpeza trazerem os plenos benefícios esperados. 

 

Por fim, a ignorância, ou o estado não-iluminado, nos leva à 

atividade mental cármica e ao desdobramento das etapas da roda 

da vida cármica acima descrita. 

 

O caminho óctuplo nos liberta da ignorância, passo a passo, e nos 

conduz à iluminação. 

 

Fiquei pensando sobre os resultados práticos de tudo isso. 

Deveríamos estancar nosso processo mental? – Deveríamos ver os 

objetos do mundo de outra forma? Deixar de dar nomes às 

pessoas e objetos? Estancar as sensações? Trata-se afinal de uma 

filosofia maluca e impraticável? 

 

Nada menos condizente com a realidade. Trata-se de um processo 

por etapas, aonde cada uma dessas realidades vai sendo 

conquistada progressivamente. 

 

O processo mental não é estancável, mas pode ser alterado, 

evitando-se assim o depósito permanente de novos carmas, e pela 

meditação a eliminação progressiva dos carmas existentes. 

 

Essa alteração do processo mental tem a ver com a supressão do 

desejo, ou seja a eliminação do processo de apego e aversão 

gerado pelas reações mentais às sensações agradáveis e 

desagradáveis. 

 

Como suprimir os desejos? – Suprimindo as reações de apego e 

aversão. O desejo é um resultado. Temos que trabalhar sobre as 

nossas próprias reações internas. 

 

Daí a importância do caminho óctuplo, que no fundo é um método 

sofisticado para estancar as reações e promover o crescimento 

uniforme do ser em vários aspectos inter-relacionados. 
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Um ponto importante é o papel da atenção (Samma Sati) sobre os 

fenômenos psicossomáticos que vivenciamos no dia-a-dia.  

 

Na prática temos que estar atentos (inicialmente) aos constantes 

momentos de reação (apego e aversão) que vivenciamos dia-a-

dia, no trabalho, em casa, no trânsito, na escola, na igreja, no 

culto, em todos os momentos. 

 

Quanto às formas de tudo que existe no mundo, se trata de 

compreender que essa não é a realidade última de nada. Essa 

aparente realidade é enganadora, porque esconde a natureza 

verdadeira de todos os fenômenos que é impermanente, 

transitória. 

 

Dar nome é o modo que o ser humano dispõe para entender o 

mundo que o cerca, para distinguir um objeto de outro e para 

comunicar-se com outros seres humanos. Para falar e escrever é 

preciso dar nomes. 

 

Temos que ter cuidado máximo é com as conseqüências que 

decorrem do ato de dar nomes. Quando chamo Paulo de Paulo 

passo a definir Paulo pelo seu nome. Posso passar imediatamente 

a associar Paulo com uma série de atributos e idéias que me vêm à 

mente quando falo ou penso sobre seu nome. 

 

Paulo na realidade nunca é o mesmo. É impermanente como tudo 

o mais. Está sempre mudando, portanto não pode ser definido e 

enclausurado no seu nome. 

 

Por outro lado é bem provável que nunca tenha conhecido Paulo 

de verdade. Eu supunha que o conhecia. 

 

O mesmo ocorre com os fenômenos físicos ou psíquicos. O vírus 

HIV está em constante transformação. Nunca é o mesmo. Sua 

vontade de atacar o sistema imunológico humano (ou de outros 

animais ou vegetais) está presente. As formas de atuar são 
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variadas. O processo de adaptação e mutação de todos os vírus é 

conhecido da ciência. 

 

Assim sendo nenhum fenômeno físico ou químico pode ser 

definido em termos absolutos. A definição sempre depende de 

uma lista grande de condicionantes, que também variam 

permanentemente. 

 

Quando congelamos fenômenos psíquicos nas profundezas de 

nossa mente estamos sujeitos ao mesmo erro. A imagem 

congelada inexiste na realidade. 

 

Em primeiro porque já foi concebida incompleta ou inadequada, 

por não captar nunca a verdadeira realidade em todas as suas 

dimensões. Em segundo porque aquela aparente realidade só 

existiu na mente, sendo ela mesma impermanente. 

 

Voltando para nossas perguntas acima: Podemos estancar as 

sensações? Não podemos estancar as sensações, mas podemos 

tomar cuidado com as reações de apego e aversão acima citadas. 

Repetindo o que afirmamos anteriormente: é normal o corpo 

reagir ao fogo e afastar a mão rápido (aversão natural de defesa). 

É normal o prazer sexual introjetado no ser humano pela natureza 

visando à reprodução e manutenção da espécie. 

 

A natureza tomou o cuidado de garantir a reprodução da espécie 

associando o relacionamento sexual dos animais a um ato 

prazeroso. O problema é o apego ao ato prazeroso (a serviço do 

ego) que o ser humano desenvolve, não o prazer instintivo. 

 

Precisamos ter cuidado para o sexo não se tornar um objeto de 

prazer almejado a qualquer custo, como uma compensação pelo 

sofrimento causado pela nossa existência ignorante. 

 

Assim sendo, não é necessário sair do mundo, se tornar um 

visionário maluco, ou romper com a mente lógica, com as 

emoções, com as sensações para seguir o caminho budista, ou 
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qualquer outro caminho religioso que leve ao crescimento 

espiritual. É necessário discernimento, método, entendimento, 

bom senso, e prática. 

 

Por essa razão que o caminho budista inicia com a compreensão e 

com o entendimento corretos (Pannã), depois com o 

comportamento correto (Sila), e por fim a concentração correta 

(Samadhi). 

 

Lembremo-nos sempre que existem pelo menos oito graus de 

jhanas (etapas) no processo de iluminação búdica. Podemos estar 

no primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A realidade 

terá significados totalmente distintos em cada grau jhana. 

 

 
14 de Fevereiro - Décimo-Primeiro Dia – Quarta-feira 

Hoje pela manhã fomos liberados para conversarmos uns com os 

outros. O curso de dez dias havia se encerrado no dia anterior. 

 

Levantamos às 4:00 h e iniciamos o dia com a meditação 

costumeira até às 6:00h. Depois veio o café da manhã e a partir daí 

começamos a organizar nossas coisas para a volta a nossa vida 

normal. 

 

Entre 7:00 h e 8:00 h o guru Goenka fez uma breve palestra de 

despedida. No final todos os alunos indianos e do exterior fizeram 

um corredor polonês, e o guru entoou cânticos enquanto se 

aproximava de cada um dos participantes, passando pelo corredor 

humano. 

 

Ao aproximar-se, baixei os olhos e levei a mão esquerda ao 

coração, em um gesto de humildade pela presença daquele 

homem santo. 

 

Quando ele estava bem próximo, meu espírito se encheu de 

energia e de alegria, com certeza um presente que ele estava 

distribuindo a cada um de nós. 
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Sinto gratidão profunda por seus ensinamentos práticos e teóricos, 

por sua companhia e generosidade, e por ter me recebido no 

curso, atendendo um pedido do amigo Viren Sheth. 

 

Muitas vezes à noite, durante suas palestras, parecia que 

estávamos conversando com um avô cheio de compaixão e 

generosidade, ávido em compartir conosco todo esse 

conhecimento milenar esplendoroso, guardado nos mosteiros de 

geração em geração, sendo sempre transmitido dessa forma oral, 

tendo nos papiros e documentos escritos tão somente um subsídio. 

 

Restabeleci meu eixo central em Dhamma Guiri. Reencontrei-me.  

Readquiri minha tranqüilidade e minha paz de espírito. 

 

Reencontrei o caminho espiritual, científico, ético, de humanidade 

e amorosidade se  em Dhamma Ghiri. Podemos seguir juntos em 

busca dessa grande síntese. Não houve nenhuma conquista final. 

Só um recomeço. 

 

Entre 9:00 h e 10:00 h fizemos uma visita ao interior da Pagoda de 

Dhamma Guiri, em grupos de seis pessoas cada vez. 

 

A Pagoda é um lugar de meditação coletiva. No centro medita o 

guru Goenka, no primeiro círculo (sempre em celas fechadas 

individuais) os monges de maior nível de desenvolvimento 

espiritual, e assim sucessivamente os círculos vão se abrindo e 

descendo em direção à terra. O centro da Pagoda vai se 

afunilando até terminar em uma haste apontada para o céu. 

 

No meu entendimento o cume da Pagoda está dividido em etapas 

correspondentes a ensinamentos budistas. O afunilamento do eixo 

central corresponde ao grau de dificuldades no processo de 

evolução espiritual. A Pagoda parece esconder muitos outros 

ensinamentos, em sua arquitetura, que a mente menos avisada não 

consegue captar. 
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Não existe nenhuma imagem de Buda (ou qualquer outra) no 

interior da Pagoda. O próprio Buda pediu que sua imagem não 

fosse cultuada, mas sim o caminho óctuplo que ele ensinou deveria 

ser seguido. Essa seria a forma correta de agradar ao Buda. 

 

Os budistas não oram no interior da Pagoda. Meditam apenas. 

 

A Pagoda contém centenas de celas de meditação na sua base, 

dispostas lado a lado e conectadas por corredores internos. São 

celas de 1.5 m de largura por 2 m de comprimento. 

 

Depois da visita à Pagoda fomos visitar outras dependências do 

Instituto, incluindo os alojamentos dos alunos de 45 dias. O local é 

simples, mas adequado para uma estada mais longa. São quartos 

individuais, com uma cama, mesinha e lugar para pendurar 

roupas. 

 

Depois fui conversar com alguns monges e indianos que me 

chamaram atenção durante os onze dias anteriores. O primeiro era 

o monge cozinheiro, que devia ter uns setenta anos de idade, 

originário de Calcutá. 

 

Agradeci a ele pela comida e por sua dedicação durante aquele 

período. Todos os dias às 6:30 h ele já estava com tudo pronto para 

o café da manhã. O mesmo ocorria às 11:00 h e ao final da tarde às 

18:00 h. 

 

Não sei seu nome, mas guardei seu sorriso, suas longas barbas 

brancas, seus pés descalços, seu olhar transparente. Acho que 

guardei o essencial. Mentalmente o chamava de "São Francisco". 

 

Todas as manhãs ele ficava na porta de entrada do refeitório 

vendo se tudo estava em ordem, se não faltava nada. 

 

Tinha um ar que denunciava interesse se estávamos gostando da 

comida, se estávamos sendo bem tratados, se estávamos 
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aproveitando tudo. Transmitia uma impressionante transparência 

no olhar. 

 

Estava ali na porta também para servir aos outros monges, que 

faziam as refeições no mesmo refeitório, mas que não podiam 

servir-se sozinhos. O monge sempre tem que ser servido por outra 

pessoa. É também um ato místico para lembrar que a comida nos é 

dada pela natureza. 

 

Agradeci ao orientador prof. Robert Strend que nos acompanhou 

pessoalmente todo o tempo e tirava dúvidas ou respondia 

perguntas quando necessário. 

 

Conversei um pouco com alguns outros monges, e fui contagiado 

por sua alegria e simplicidade. Muitos deles permaneceram como 

"anjos" em locais estratégicos, durante aquelas duas semanas. 

 

Muitos indianos vieram até mim para saber se estava bem, se tinha 

estranhado a comida, se tinha gostado do curso, e como estava 

passando. Senti um carinho e uma generosidade muito grande da 

parte de nossos irmãos indianos. Sou grato a todos eles. O que 

eles têm de simplicidade material têm de grandeza espiritual e 

empenho nessa evolução. 

 

São valores nitidamente diferentes daqueles existentes no 

ocidente. Temos que meditar sobre isso e buscar um equilíbrio 

maior. Os orientais podem nos ensinar muito nas coisas do espírito 

e nós podemos ensiná-los uma vida econômica com melhores 

resultados para todos.  O mundo pós Onze de Setembro de 2001 

tem que redefinir seus valores. 

 

Observar desprovido de paixões, não significa não ter valores. 

Lembremos sempre que a base do pensamento correto é a 

compreensão correta.  O cientificismo tem que dar lugar ao 

humanismo na construção do novo milênio. 
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A busca do entendimento correto e do pensar correto já faz parte 

da metodologia da ciência. Falta incorporar a ética ao 

entendimento científico correto. O comportamento correto, o 

esforço correto, a atenção correta, a concentração correta têm que 

transcender a ciência de ontem e incorporar esses valores éticos 

para a ciência de amanhã evoluir um pouco mais. 

 

Essa nova ciência será cheia de compaixão e amorosidade por 

todos os seres humanos e não apenas pelo financiador da pesquisa 

de ontem. 

 

Há poucos dias atrás, enquanto escrevia este livro, li uma notícia 

triste no jornal em São Paulo: O Congresso (ou a Câmara) rejeitou 

a incorporação do ensino de filosofia e ética no ensino de Segundo 

Grau no Brasil, porque não temos um número suficiente de 

professores treinados para ensinar essas disciplinas. 

 

Rejeitou e pronto. Está rejeitado. Vamos continuar sem formar os 

professores necessários para ensinarem às nossas crianças 

filosofia e ética. Cada sociedade educa suas crianças de acordo 

com seus valores dominantes. Precisamos alterar os nossos. 

 

Visitei antes de partir de Igatpuri a livraria do instituto onde 

adquiri um livro escrito sob orientação do guru Goenka (de onde 

tirei muitos conceitos e estórias aqui expostos – os mesmos que 

proferiu em suas palestras). Seria difícil lembrar todos os detalhes 

de cada uma dessa estórias sem a ajuda desse livro (The Art of 

Living – Vipassana Meditation) e outro livro sobre o venerável Ledi 

Sayadaw – Manuals of Dhamma (onde aprofundei vários conceitos 

budistas aqui apresentados bem como sua biografia). 

 

Ao meio dia o motorista que me havia levado para Igatpuri já 

estava no estacionamento para iniciarmos a jornada de volta para 

Mumbai. Parece que um longo tempo havia transcorrido. 

 

Descansei à tarde no Taj President Hotel e à noite estava 

embarcando para Zurich e no dia seguinte de lá para São Paulo. 
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Em Igatpuri não realizei nenhum sonho da adolescência e não sai 

com nenhum sonho para realizar. A última imagem foi a presença 

permanente dos corvos "crow" e seu sonoro sibilo. Aqui e agora. 
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As Lições Principais 

 

As duas semanas de aprendizados em Igatpuri valeram muitas 

lições, novos conhecimentos e vivência espiritual. Vou tentar 

resumir neste capítulo o que aprendi, da forma mais prática 

possível. 

 
O trabalho de evolução espiritual 

Buda, que já era um ser muito evoluído espiritualmente ao nascer, 

após experimentar o caminho dos ascetas e passar por tremendas 

privações materiais, meditou mais de seis anos até alcançar a 

"iluminação" (clareza da verdade absoluta). 

 

Assim sendo,  não posso (não podemos) esperar realizar um 

tremendo progresso em dez dias. Além disso, surge a questão do 

monge, plenamente dedicado ao trabalho de evolução espiritual, 

e do laico (como eu) parcialmente dedicado à sua evolução nas 

coisas do espírito. 

 

O "caminho do meio", ou o "caminho budista" pode ser uma opção 

para integrarmos as duas coisas, praticando os princípios 

apregoados pelo Buda dentro do mundo dos fenômenos, do dia-a-

dia. 

 

Todas minhas conclusões práticas aqui referentes ao budismo, por 

certo também serão possíveis no catolicismo, protestantismo, no 

mundo muçulmano, hebraico e assim por diante. 

 

O budismo parte dos conceitos da Realidade Última, do "em si 

mesmo", da "mente búdica", que não podemos constatar pelo 

processo da mente lógica e puramente com base na razão, pelo 

menos de imediato, sem considerável progresso espiritual. O 

mesmo ocorre com as demais religiões. 

 

Temos que ser pacientes porque o trabalho espiritual é árduo e os 

resultados nem sempre são imediatos. "Muitos serão os chamados 

e poucos os escolhidos". 
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Divagações mentais 

Um grande desafio que senti para evoluir na meditação Vipassana 

foram as divagações mentais, falta de concentração e desânimo. 

 

Será muito diferente no dia-a-dia? – Ou na nossa vida diária 

também vivemos pulando de uma idéia para outra, de um 

problema para o outro, e muitas vezes nos falta foco e 

concentração para fazer frente a questões fundamentais para 

nossas vidas e daqueles que amamos? 

 

Parece-me que minha experiência diária nesse sentido em 

Igatpuri apenas refletiu minha realidade de vida aqui fora. O que 

foi interessante foi a tomada de consciência desse processo e 

quanto ele afeta a clareza com que eu penso. 

 

O turbilhão de idéias turva a mente e impede um pensamento 

claro e tranqüilo. Está ao nosso alcance resolver isso, com a ajuda 

necessária no budismo, na religião de cada um ou até mesmo com 

a colaboração de profissionais. 

 

A prática diária dos "oito passos" é ajuda acalmar a mente e 

encarar os desafios com tranqüilidade. De particular importância 

são o esforço correto, a atenção plena e a meditação, mas a 

qualidade de nosso crescimento nesses três últimos passos 

dependem de nossa prática dos cinco primeiros (entendimento, 

pensamento, fala, comportamento e modo de vida corretos). Assim 

sendo todos os oito passos são importantes. 

 
Lidando com o sofrimento 

Essa foi uma experiência marcante com a qual aprendi muito. 

Ainda não tinha me dado conta de minha dificuldade pessoal para 

lidar com a dor física e com o sofrimento mental e psíquico 

decorrente, cara-a-cara, de frente.  

 

A dor física causa sensações não-prazerosas, que resulta em 

aversão. Não queremos "permanecer" nesse estado de dor física, 
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mas ela é necessária para um ocidental como eu meditar em uma 

posição (semi-lótus) que não estou acostumado. 

 

A lição fundamental era observar as sensações prazerosas e não-

prazerosas (de sofrimento) com a mente equilibrada, balanceada 

(com equanimidade) sem apegos e sem aversões. Essa lição foi 

repetida à exaustão, todos os dias, devido a sua importância 

fundamental. 

 

Quando você abraça integralmente seus próprios sofrimentos e 

devaneios com generosidade, sem apego ou aversões em relação 

à sua condição presente então você sente que tem uma 

capacidade efetiva de fazer frente aos seus maiores desafios 

internos, e que você tem um poder até então inimaginável sobre si 

mesmo. 

 

Uma das recompensas é a visualização de suas imensas 

potencialidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e nas 

relações. 

 

Sofremos por três razões fundamentais: a) razões cármicas 

(relacionadas com nossas vidas anteriores); b) devido à nossa 

ignorância (do caminho óctuplo que leva à eliminação do 

sofrimento) na vida presente ou c) má ações praticadas na vida 

presente. 

 

Temos que aceitar um certo grau de sofrimento decorrente de 

nossos erros em vidas anteriores. Estamos pagando por esses 

erros e crescendo. Esse é um bom sofrimento. 

 

Muitas vezes nosso sofrimento é causado por nosso pequeno ego 

tentando se afirmar, tentando impor-nos uma realidade que não 

desfruta. 

 

Lembre-se que o ego não tem existência real (última) e que o 

processo permanente de apego e aversão (reações) aos 

pensamentos que transitam em nossa mente oferece ao ego uma 
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falsa ilusão de realidade. Nesse processo o nosso pequeno ego se 

afirma, mas a custo de nosso sofrimento. 

 

O ego está submetido à lei da impermanência, tais como todos os 

demais fenômenos no mundo do vir-a-ser. Esse é o sentido da 

inexistência real do ego (em última instância). 

 

Às vezes nos sentimos frustrados, sem energias, desconsolados e 

fracos. É como se os problemas e dificuldades fossem maiores que 

nossa capacidade de enfrentá-los. 

 

Procure também nessas situações retirar o foco de seu pequeno 

ego, e meditar por alguns instantes sobre fenômenos grandiosos e 

impessoais tais como o mar, o universo, as estrelas, grandes 

quedas d'água. 

 

Após isso se concentre alguns minutos em sua respiração, observe 

o que se passa com você com uma mente balanceada, sem apegos 

ou aversões. 

 

Outra razão freqüente de sofrimento é atribuir mais importância 

aos fenômenos que ocorrem do que eles realmente têm. Lembre-

se que tudo é transitório, passageiro e impermanente. Não atribua 

realidade aquilo que não tem. Nenhum bem dura para sempre e 

não há mal que nunca se acabe. 

 

A prática constante de boas ações na vida presente (para com o 

próximo) nos permite equilibrar nossas más ações (com o 

próximo) que estamos sempre praticando em ações ou 

pensamentos. 

 

Essa lista de boas e más obras de nossas vidas passadas e 

presente é a única coisa que nos acompanha após nossa partida 

desta Terra, segundo os budistas, e por certo a importância dessa 

lista é capital para nós cristãos também.  Assim sendo é 

fundamental aproveitarmos todos os momentos do dia e da noite 
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para desejarmos todo o bem possível ao próximo e praticarmos o 

bem, mesmo em pequenos detalhes. 

 
O egocentrismo como senhor da mente 

Nosso ego não gosta da dor e do que lhe causa desconforto. Por 

outro lado gosta muito do prazer e de tudo que lhe reconforta. 

 

A ânsia do ego por uma identidade própria mais sólida (que não 

possui) é a causa fundamental de sua busca pelo apego (a tudo 

que possa ajudar a construir essa identidade) e pela rejeição (de 

tudo que afronte essa mesma construção) , como forma de reação 

permanente aos fenômenos e às sensações. 

 

Para nós ocidentais o desafio de lidar com o ego apropriadamente 

é quase intransponível devido ao nosso histórico cultural. Temos 

uma imensa bagagem de quase idolatria ao ego e dizer que ele 

não deve ocupar a cadeira central de nossa mente é dar uma 

notícia desconcertante para um ocidental. 

 

Toda nossa cultura econômica, por exemplo, esta fundamentada 

na premissa que o indivíduo sabe o que é melhor para si mesmo, e 

agindo com base nos seus interesses individuais, essa é a melhor 

forma de colaborar para o bem comum. 

 

Na nossa visão, muitos povos orientais, por outro lado, não tem 

esse espírito egocêntrico forte e, portanto sofrem, tem um grau 

elevado de miséria material, e não tem desenvolvimento 

econômico. 

 

Tudo isso está distante da realidade. Temos que trabalhar 

duramente e construir uma bela sociedade do ponto de vista 

material, mas o grande propósito final tem que ser o bem-estar da 

maioria e não de uma minoria. 

 

Temos todos hoje clareza que o egocentrismo levado ao extremo 

levará à ruína do planeta, de suas condições de habitabilidade 

para todas as espécies e sabemos também que amor e 
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desenvolvimento espiritual não são bens econômicos 

transacionados no mercado. Nem tudo são bens econômicos. 

 

Para que todos possam cuidar do espírito é necessário antes que 

todos possam cuidar do físico e do corpo. Uma pessoa com fome, 

sem trabalho, sem condições de oferecer uma vida digna para sua 

família não tem as condições básicas para meditar ou para orar 

visando sua evolução espiritual. 

 

O ego desempenha um papel importantíssimo na nossa estrutura 

mental, mas temos que ter uma consciência cada vez mais clara 

que ele não pode ocupar a cadeira central. 

 

Outra confusão no ocidente é entre ego e razão. Será o ego dono 

exclusivo do raciocínio lógico e da razão? 

 

A ciência se desenvolveu devido ao pensamento egóico. A ciência 

é fundamentada na lógica e na razão, portanto ciência, ego e razão 

andam de mãos dadas. 

 

Como corolário a ciência vivenciou um tremendo embate com a 

religião ocidental, que não aceitava a física, a lógica, mas sim a 

metafísica. 

 

Consideremos um ser não-egocêntrico. Será esse ser desprovido 

de razão? Será um louco que perdeu sua identidade? 

 

Madre Teresa e irmã Dulce são exemplos de seres não-

egocêntricos, mas não eram desprovidas de razão, e estavam 

longe de ser consideradas loucas. 

 

O que ocorre é que um lado de nosso cérebro está envolvido com 

questões lógicas e racionais e a outra metade com sentimentos, 

incluindo-se aí o amor ao próximo. 
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Uma mente com grande predominância de valores lógicos e 

racionais pode atrofiar seu lado emocional. O oposto também 

pode ocorrer. 

 

É interessante notar que o lado lógico e racional da mente não 

ocupa (fisicamente) o centro da mente. O lado emocional também 

não. 

 

O equilíbrio, o balanceamento, a interação e a equanimidade 

parece ser o caminho certo. Não devemos abandonar a razão, mas 

é necessário relacioná-la aos valores éticos, morais e filosóficos, 

que na minha opinião habitam no lado emocional do cérebro. 

 

É notório que o conteúdo emocional desempenha um papel 

importante nos valores éticos e morais. Não se trata de entendê-

los, mas essencialmente de senti-los, de vivenciá-los no coração. 

 

Não existe "pensamento puramente racional". Quando tomamos 

consciência de algo através dos sentidos, imediatamente segue-se 

uma "sensação" e posteriormente uma "percepção" e uma 

"reação".  É permanente a integração entre lógica e emoção em 

cada partícula de pensamento. 

 
Quando vivemos seqüestrados 

Podemos viver sob seqüestro dos prazeres, das aversões, do 

egocentrismo, de uma mente sempre reativa e sem capacidade de 

observar a realidade.  

Podemos também ser seqüestrados pela lógica científica 

totalmente desprovidos de valores éticos e morais, e afastados do 

mundo espiritual. 

 

Em ambos os casos perdemos nossa equanimidade, nosso 

equilíbrio e balanceamento mental. Não poderemos assim 

observar o que se passa conosco desprovidos de apegos e 

aversões. 
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Não poderemos produzir uma ciência que leve ao 

desenvolvimento sustentado do planeta desprovidos de valores 

éticos e morais tanto na sua produção quanto utilização. 

 

Para observar a nós mesmos temos que estar livres de valores e 

subjetividades, o mesmo que ocorre na observação científica da 

natureza. 

 

Por exemplo, observamos que os fenômenos são transitórios e que 

nada é permanente. A implicação no comportamento (na ética não 

sectária) é que não devo apegar-me ao transitório, que não tem 

existência permanente. 

 

Lao Tsé (Taoismo) tirou implicações e conclusões sobre Deus e 

sobre as leis divinas a partir da observação da obra de Deus (a 

criação), que está disponível para o homem observar. 

 

O Budismo segue os mesmos princípios de observação do homem 

e da natureza para concluir sobre leis espirituais que regem a vida 

e a evolução espiritual do homem.  

 

Assim sendo a construção da ética do comportamento humano não 

precisa estar desvinculada da razão., que por sua vez não 

necessita estar exclusivamente a serviço do ego. 

 

Cheguei a Igatpuri totalmente dominado por meu próprio ego e 

sem consciência quase nenhuma de todos os fenômenos e 

processos vivenciados por minha mente (considerando tudo o que 

aprendi lá). 

 

Saí de lá da mesma forma, sem erradicar grande parte de meus 

apegos e aversões, e convivendo com meu falso eu, como de 

costume. Entretanto houve uma grande mudança. Tenho agora 

consciência de tudo o que ocorre comigo, de todo o processo. 

Vivenciei uma experiência fundamental em relação a mim mesmo 

e minha natureza.  
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Não sou o mesmo ignorante e portanto posso assumir plena 

responsabilidade pelo meu crescimento, pela erradicação do que 

existe de ruim em mim e pela nutrição das boas sementes. 

 

Praticando a "atenção plena" posso estar atento a esse processo 

permanentemente, a cada minuto. Estou atento ao erro e tenho 

compromisso com minha mudança.  

 

Agora uma quantidade incrível de peças parecem se encaixar 

(como num quebra-cabeças), e as muitas facetas e ensinamentos 

de mestre Goenka se harmonizam. 

 

Ele estava sempre puxando fios de um mesmo novelo, e no fim 

falando e detalhando alguns princípios simples, interligados. 

 

Continuo agarrado ao meu pequeno ego, porém agora consciente 

e comprometido a largá-lo devagar, mas decididamente 

comprometido a largá-lo. 

 

Não tem como largá-lo de vez, de um momento para outro, desde 

que isso não seja o resultado de um longo processo de 

crescimento efetivo, verdadeiro.  

 

Um passo depois do outro, como dizia o Buda, e nós temos que 

caminhar no caminho. Ele não pode caminhar por nós. Pode nos 

mostrar o caminho, o que já é muito, e temos que ser eternamente 

gratos ao Buda por sua generosidade, por sua fonte de luz. 

 

Existem momentos que meu ego se enoja dessa coisa toda, dessa 

nova busca de crescimento espiritual, que ele não estava 

acostumado antes. Sinto-me um pouco doente nesses momentos, 

como se houvesse uma recaída. 

 

Penso então no que mestre Goenka ensinou: "A remoção de 

grandes "sankaras" é um processo que mexe muito conosco. 

Voltemos nesses momentos à respiração e à observação, com a 

mente equânime, tudo passará, e seguiremos crescendo". 
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Aceito portanto que meu crescimento não será uniforme. Haverá 

crescimento e recaídas, altos e baixos, e espero que cada vez mais 

"altos" e menos "baixos" e o "esforço correto" trará seus 

resultados.  

 

Existem aqueles que caminham de locais menos iluminados para 

locais mais iluminados. Caminhar da ignorância para a sabedoria 

não é fácil e requer muitos esforços e energia, principalmente no 

princípio, quando temos que colar a grande pedra em movimento. 

 

Somos o que observa e "o observado" ao mesmo tempo. As lentes 

do ego tem que ser removidas do observador, que é ao mesmo 

tempo observado. O Buda não pode percorrer o caminho para 

nós, que temos que fazê-lo passo a passo.  

 
A conquista da paz interior e do equilíbrio 

A conquista desses valores depende exclusivamente de 

atingirmos a equanimidade. Não dependem de fatores externos, 

que são fontes de desafios e oportunidades de desenvolvimento. 

 

Equanimidade significa observar o que ocorre com você a cada 

momento com a mente balanceada, sem apegos ou aversões, 

apenas observando. 

 

Como agimos nos momentos difíceis? – Buscamos ajuda e amparo 

no próximo, o qual além de amorosidade para nos consolar 

também tem grandes desafios pessoais, na maior parte das vezes. 

 

Precisamos desenvolver a capacidade de observar o que ocorre 

conosco, sem reação. Que parte de mim está sofrendo? – Por que? 

– Quais apegos e aversões estão gerando esse sofrimento? 

 

Muitas vezes não buscamos ajuda, mas extravasamos revolta e 

incompreensão. Assim sendo não prejudicamos só a nós mesmos, 

mas também ao próximo, como se estender o sofrimento ao outro 

fosse uma compensação para o nosso sofrimento. 
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Em cada situação difícil apenas observe o que se passa com você. 

Observe, não reaja., ou seja não crie novos apegos e aversões. 

 

Quando você se descontrolar observe o seu descontrole. Veja 

como essa é uma situação transitória. Pergunte-se depois que seu 

descontrole passar, se você gostaria de agir naquela situação de 

descontrole, ou se você preferiria agir quando está de volta em 

seu estado normal. 

 

Aceite-se integralmente como você é. Observe como você é de 

fato, e gentilmente, com o coração cheio de compaixão para com 

você mesmo procure  mudar, evoluir, crescer. Seja paciente. Não 

existe outra possibilidade. 

 

Um monge dizia que devemos amar nossos inimigos e aqueles que 

nos atacam, porque eles são uma ajuda efetiva para praticarmos a 

humildade, a tolerância, o desapego ao ego, a separação do ser 

humano autêntico da presença do mal. 

 

Uma equipe de futebol, basquete ou vôlei treina para uma partida 

decisiva, mas a realidade é a partida decisiva não o treino. 

 

Assim ocorre com a Vipassana. É um treino de meditação onde 

aprendemos o valor da equanimidade, mas o momento verdadeiro 

é o dia-a-dia onde surgem as inúmeras oportunidades para 

exercermos a equanimidade. 

 

 
A existência do mal 

O mal não é uma ficção. O mal é real (no plano que nos 

encontramos). Está permanentemente agindo visando o sofrimento 

do ser humano associado ao egoísmo, à inveja, à preguiça, etc. 

 

Existem os bons valores que levam ao crescimento espiritual e os 

maus valores que levam à queda e à degradação do espírito. 
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Não nos encontramos totalmente imersos no mal e também não 

vivemos plenamente na luz. Vivemos uma situação parcialmente 

sombria e parcialmente iluminada. 

 

O esforço em direção a plena luz é um esforço visando 

transcender nosso estado presente. 

 

Observe a presença do mal em suas várias formas e graduações 

(principalmente em você mesmo, não nos outros), todos os dias, 

nas mais variadas situações.  

 

Tenha compaixão de todos os seres que sofrem ou que estão sob a 

égide do mal. Não queremos o mal, mas amamos o ser 

desgarrado, tal como Jesus buscou a ovelha que se afastou do 

rebanho, ou como demonstrou amorosidade pelos pecadores (não 

pelo pecado). Buda nos ensina a mesma lição. 

 

Abaixo do plano espiritual que nos encontramos, segundo os 

budistas, existem vários infernos dominados pelo mal, sem 

esperança alguma de crescimento espiritual ou libertação. 

 

Acima do plano espiritual terrestre é muito pequena a presença do 

mal e predomina a presença do bem e da luz. 

 
A Sanga budista 

A sanga é o grupo que pratica o budismo e que se ampara e ajuda 

mutuamente.  

 

Quais os grupos que participamos? – Participamos de grupos que 

só nos trazem desafios? – Por que?  

 

Nossa família é o grupo principal em nossa vida. Queremos tudo 

de bom para nossa família, que é o que mais amamos. Mas como 

nos comportamos? – Muitas vezes ao contrário. Por que? 

 

Vamos valorizar os grupos que nos ajudam a crescer e aos quais 

podemos ajudar, e vamos procurar nos afastar de grupos que 
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representam correntes nos aprisionando às dificuldades e ao 

próprio mal. 

 

Vamos reconhecer que cada religião tem sua própria "sanga" que 

significa o grupo de amparo para o crescimento e o 

desenvolvimento espiritual. Participe do que lhe for mais 

conveniente, seja católico, protestante, israelita, islâmico, hindu ou 

taoista. O apoio do grupo (da sanga) é muito importante. 

 

Lembremos também que buscar apoio é tão importante quanto 

oferecer apoio. A busca do crescimento espiritual não pode ser 

um processo egocêntrico. Precisamos ajudar o próximo a crescer 

nas coisas do espírito, propiciar ajuda moral, material ou psíquica 

aos necessitados, sejam amigos ou desamparados sociais. 

 

Vivemos em um país profundamente injusto quanto à distribuição 

de renda e precisamos assumir nossa responsabilidade na busca 

de uma solução, mesmo que parcial, desse grave problema social. 

 

 
Realidade e ilusão 

O que vemos como real depende de nosso nível de consciência. O 

mundo tal como existe (material) também é real, mas não é só isso 

que é real. Existem outras realidades que não vemos, que não 

sentimos com as limitações de nossos sentidos. 

 

A realidade última é o nirvana budista, a vida eterna cristã, a 

comunhão permanente com Alá para o islâmico. 

 

Como não existem várias realidades últimas, é possível que essas 

realidades convirjam para uma mesma realidade última, que cada 

religião denomina de uma maneira particular. 

 

Por outro lado nosso apego a lembranças prazerosas (quaisquer 

que sejam) ou nossas aversões a lembranças dolorosas causam 

nossa existência dentro de processos ilusórios, que não tem vida 

real (nossa permanência na roda do sansara). 
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Agimos muitas vezes como fantasmas apegados a ilusões, fora da 

realidade. 

 

Vamos reconhecer (no dia-a-dia) quando vivenciamos tais 

situações e vamos lutar por nossa liberdade, ampliando nosso 

grau de consciência sobre nós mesmos e sobre nossas relações. 

 

Precisamos dar um passo depois do outro em direção ao caminho 

da luz. Temos que agir de fato, experimentar e nos certificarmos 

que podemos crescer e evoluir. 

 

Ninguém poderá queimar etapas para nós, ou nos levar nas costas 

ao longo do caminho. O esforço compete a cada um de nós. 

 

Existe um conto que diz que um homem perguntou a Deus:"Senhor 

eu vi as minhas pegadas e as tuas na areia, mas nos momentos 

mais difíceis eu só vi as minhas pegadas. Por que me 

abandonastes?" – Ao que Deus teria respondido: "Nesses 

momentos difíceis tu não vistes as tuas pegadas, mas as minhas. Eu 

estava te levando no colo." 

 

Por certo que existe a proteção para aquele que vive trilhando o 

caminho, mas não vamos confundir a moral da estória e pensar 

que Deus, Alá ou o Buda, está sempre disponível para nos levar no 

colo, independente de nossos esforços, porque não é isso que 

ocorre. 

 
Complexos profundos 

Por certo que duas semanas em Igatpuri é um tempo muito 

limitado para eliminar meus complexos mais profundos e atingir a 

plena equanimidade. 

 

É necessário muito trabalho para que isso seja possível. Não tenho 

nenhuma ilusão a esse respeito, e não quero deixar nenhuma falsa 

esperança. 
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O caminho do crescimento espiritual é árduo, é muito difícil, mas 

vale a pena ser trilhado. As recompensas são enormes. A própria 

evolução no caminho será uma recompensa para cada um de nós. 

 

Nem sempre a eliminação de complexos profundos ocorrerá com 

grandes dores, ou cada um de nós recebendo grandes sinais do 

corpo ou da mente.  

 

Como ensinou o Guru Goenka às vezes os grandes complexos se 

tornam conscientes de modo muito sutil, e para perceber isso irá 

nos ajudar nosso treinamento da respiração sutil, da concentração 

na respiração sutil. 

 

Irá também colaborar nossa concentração em todo nosso corpo, 

não apenas nas partes onde as sensações são mais evidentes, mas 

especialmente naquelas partes que quase não sentimos nada. 

 

Esse treinamento aguça nossa percepção e assim sendo a ponta de 

grandes complexos poderá emergir de modo sutil, e estaremos 

atentos a esses momentos, quando ocorrerem. 

 

Os sankaras sempre emergem, se tornam conscientes, quando se 

desprendem das profundezas da mente. Tornamo-nos então 

consciente que eles (os sankaras) estão indo embora, nada mais 

que isso. 

 
Catolicismo e Budismo 

Seguem algumas comparações entre o catolicismo apostólico 

romano e o budismo, que pude depreender de meu pequeno 

contato com o budismo. Por certo haverá obras mais profundas e 

adequadas nesse campo da religião comparada. 

 

Deus e o "em si mesmo" 

O Deus cristão, ou o conceito de Deus inexiste para os budistas no 

mesmo sentido que para nós cristãos. Existe o "em si mesmo" que 

considero um conceito muito similar. Deus no conceito judaico-
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cristão é o criador do universo, o qual não foi criado para os 

budistas, visto que sempre existiu. 

 

Como ficaria a questão do "big-bang" (explosão inicial) que é o 

conceito científico que mais se assemelha ao conceito de criação 

judaico-cristão? – Uma teoria científica que se coadunaria com o 

budismo seria que o universo se contrairia e se expandiria 

infinitamente, podendo assim conter inúmeros "big-bangs" nesse 

processo infindável. Essa teoria comportaria a teoria judaico-cristã 

de criação, sem contradizê-la. 

 

O conceito de Deus e do "em si mesmo" estão muito próximos. 

Não vejo diferenças insuperáveis entre as duas religiões nesse 

ponto. Vejo mais diferenças folclóricas que reais. O Buda da 

Compaixão encerra o mesmo conceito que Deus Pai. 

 

Outro comentário do novo testamento que vale lembrar é que 

"existem muitas moradas na Casa de meu Pai.",  significando que 

pode haver um lugar para o Buda no reino espiritual judaico-

cristão. Não será por certo o mesmo lugar de Cristo, filho de Deus, 

mas não precisamos julgar e comparar que lugares são esses, na 

nossa pequenez humana. 

 

Jesus também disse: "Ninguém vai ao Pai senão através de mim." 

O filho é o único caminho para o Deus Pai. Buda pode ser o 

caminho para o "em si mesmo" e não para Deus Pai, e portanto não 

contradiz Jesus. 

 

Existindo um Deus Pai, então existe o Deus Filho e o Santo Espírito, 

ou seja a trindade, um nível abaixo do próprio Deus, e a partir daí 

os raios da criação divina. 

 

Existem muitos níveis búdicos no budismo e portanto também não 

vejo uma incompatibilidade total entre nossas religiões nesse 

aspecto. 
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Existem textos budistas que afirmam que os "milagres" realizados 

por Cristo são possíveis para certos níveis búdicos. Portanto os 

budistas terão facilidade em aceitar Cristo e seus milagres a partir 

dessa concepção. O próprio Buda realizou muitos milagres, 

principalmente quando retornou "iluminado" para reencontrar sua 

família de origem. 

 

Buda disse: "Existiram milhares de Budas e existirão outros 

milhares de Bhudas.", ou seja para o budista Cristo pode ter sido o 

Buda Filho do "em si mesmo", na medida que o "em si mesmo" 

assume seu lado paterno, pleno de compaixão e amorosidade pelo 

destino humano. 

 

A longa prisão dos judeus no Egito, quando viveram na mais 

completa escravidão e risco de perderem totalmente seus valores 

fundamentais levaram à pergunta: "Quem é o meu Pai" (ou seja, 

qual minha origem?) "Sou filho de quem?" (por certo não sou filho 

do Faraó). 

 

Essa História judaica particular levou à ênfase do conceito de Deus 

Pai. Deus é pai, mas além de ser Pai é muitas coisas mais. Deus é. 

 

Alma e espírito 

Os seres humanos são dotados de uma alma, não perecível, para 

nós cristãos. Essa alma, após a morte física, permanece no limbo 

até o julgamento final, por Cristo, quando será acolhida na Casa 

do Pai ou condenada para sempre. Nós cristãos não enfatizamos a 

reencarnação.  

 

Os budistas não admitem uma alma imortal. Crêem que o ser 

humano é dotado de algo próximo ao conceito de espírito, o qual 

reencarna muitas vezes, resgatando seus pecados (karmas). Os 

espíritos podem renascer na esfera humana ou na esfera animal, 

dependendo de seus  méritos e deméritos. 
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Uma boa representação para os budistas do conglomerado de 

ações positivas e negativas (Karma) que atravessa as existências 

do sansara, e que aqui denominamos "espírito", é um "rio fluindo". 

 

A probabilidade de um espírito renascer na forma humana é 

diminuta, segundo os budistas, sendo mais comum que renasçam 

em outras formas  como animais ou plantas. Para que o ser humano 

renasça como humano é necessário que acumule muitos méritos e 

progressos espirituais em sua vida terrena, caso contrário a 

probabilidade é muito ínfima que isso ocorra. 

 

Tudo é impermanente, inclusive o espírito, não existindo portando 

para os budistas uma alma permanente, que escape da lei da 

impermanência. 

 

Quanto ao conceito da alma imortal temos alguns pontos a 

considerar. A alma pecadora não é a mesma após cada falta 

cometida. Nesse sentido podemos dizer que a alma que 

carregamos não é permanente, mas impermanente. 

 

Podemos perder ou ganhar nossa alma, de acordo com nossos atos 

e vida espiritual. A alma original é pura. As faltas afetam a alma do 

cristão. De outra forma, como seria possível almas puras sofrerem 

a condenação final? 

 

Jesus expulsou os maus espíritos de animais, o que de alguma 

forma atesta que os animais podem ser possuídos por espíritos de 

nível inferior ao humano, como atestam os budistas. 

 

O cristão só tem sua vida presente para obter a salvação. O 

budista pode reencarnar, entretanto a possibilidade que 

reencarne como humano é muito diminuta, para aqueles que não 

evoluem significativamente na vida espiritual. 

 

A busca da iluminação na vida presente é tão importante para o 

budista quanto a salvação para o cristão. Temos aí uma 

semelhança importante. 
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Cristo não se manifestou quanto à reencarnação. Não disse que 

existe ou que não existe. Não era um ponto importante. Quer você 

reencarne ou não, o caminho para a busca da salvação cristã ou 

iluminação budista é árduo. É extremamente importante para 

ambas as religiões que sua salvação ocorra aqui e agora. 

 

"É mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha que um rico 

entrar no reino do céu.", ou seja é difícil para aquele que não se 

liberta do "eu" e do mundo aparente entrar no reino espiritual. 

 

As questões da alma e da reencarnação permanecem como 

diferenças religiosas importantes (pelo menos aparentemente) 

entre cristãos e budistas. 

 

Cristo afirmou que julgará os vivos e os mortos no final dos 

tempos. Não afirmou que enquanto isso não ocorrer os espíritos 

permanecerão aqui ou ali aguardando o julgamento. Cristo não 

falou diretamente da existência de nenhum tipo de limbo. 

 

Os budismos tem dificuldade com o conceito de julgamento final. 

Acreditam que "o homem é o mestre do homem". O cascalho 

desce na água enquanto a manteiga sobe. As leis espirituais 

regulam integralmente o destino de cada ser humano. 

 

 

 

 

 

Orar e meditar 

Nós cristãos acreditamos que através da oração nos comunicamos 

com Deus. O budista não ora. Medita com o propósito de evoluir 

até atingir a transcendência e tornar-se Buda. Os mantras budistas 

parecem desempenhar um papel semelhante à nossa oração. 

 

A meditação não é o único instrumento para a iluminação, sendo 

parte do caminho óctuplo.  
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Por certo que o budismo tântrico e algumas outras variantes 

colocam mais ênfase na questão dos mantras, que se assemelham 

mais a formas de orações, mas com propósitos distintos. A oração 

visa principalmente pedir uma graça, uma ajuda, uma interseção, 

enquanto o mantra é uma espécie de chave para a purificação 

mental, atingindo o praticante uma meditação mais eficiente. 

 

A palavra jhana (dhyana) que é traduzida para o português como 

meditação, precisa ser mais bem compreendida entre nós. 

Existem oito níveis jhânicos, ou meditativos, sendo que com a 

superação do último o praticante atinge a iluminação. 

 

Cada nível meditativo corresponde a um estado de consciência 

distintivo. O praticante e o mestre budista sabem diferenciar um 

estado do outro. Existem descrições (em vários textos budistas) 

sobre cada um desses estados, mas que não adicionam muito para 

a compreensão do não-praticante. O quarto jhana por exemplo 

corresponde à "atenção perfeita". Mas o que essas palavras 

podem significar para o não –praticante? 

 

Meditar é adquirir um novo estado de consciência. Não é algo 

similar a uma oração. Uma vez experimentado um "estado 

meditativo" é difícil abandonarmos a meditação, porque então se 

consuma uma experiência única, de grande significado subjetivo. 

 

A concentração na respiração ou no corpo são técnicas de 

meditação, mas são também técnicas para atingirmos "estados 

meditativos". Essas técnicas levam à meditação, não são a 

meditação em si mesma. Aquele que consegue se concentrar 

alguns poucos segundos em sua respiração tem um benefício. 

Aquele que consegue, naturalmente, se concentrar um longo 

período em sua respiração (exclusivamente) atingiu um "estado de 

meditação" bem mais avançado. Meditação não é concentração. 

 

O culto cristão (ou a missa católica) e o dia-a-dia para o budista 
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Nós cristãos temos o culto (para os irmãos protestantes) ou a missa 

para os católicos que nos lembram os preceitos e a vida de Jesus 

Cristo, passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento 

para meditarmos e colocarmos em prática. É um reforço 

importante para alterarmos nosso comportamento egoísta e 

buscarmos maior interação e amorosidade como o próximo. 

 

Os budistas (na maioria das vezes) não praticam nenhum culto. 

Não oram para o Buda ajudá-los. Não vão à pagoda para rezar. O 

que fazem então para crescer espiritualmente? – Procuram 

praticar a cada minuto do dia o caminho óctuplo e os ensinamentos 

do Buda.  A prática do budismo é diária e permanente. 

 

O budista cresce (espiritualmente) observando a cada momento 

suas sensações, percepções e reações.  Ele não pode controlar 

suas sensações. Está exposto ao mundo e todo tipo de sensações 

que lhes chega a cada momento. 

 

Nossas percepções (e as dos budistas também) são na maior parte 

das vezes condicionadas pelo que "somos" até aqui, até agora. 

Condicionadas por nossas experiências, instrução, nível 

intelectual, cultura, convivência familiar, meio ambiente, etc. 

 

Assim sendo nossas reações de apego, aversão ou neutralidade 

em relação às sensações são o resultado de sensações primitivas 

prazerosas (liberadoras de endorfinas) associadas às sensações 

prazerosas de cada momento,  que reforçam nossos valores 

(percepções), crenças, e são reforçados por eles. 

 

Ou então o contrário: Nossas aversões são o resultado de reações 

às sensações que nos causam desprazer, ou em nível primitivo, ou 

sensações que filtradas por nossas percepções confrontam nossos 

valores e também causam uma reação de aversão. 

 

Alguém fala algo que fere nosso orgulho. A sensação causada é 

não prazerosa para o ego e nossa percepção acusa o golpe. A 

reação de aversão produz seus resultados imediatos (retrucamos 
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ou fazemos alguma grosseria para a fonte causadora de tal 

desprazer). 

 

O Buda identificou cinqüenta e quatro fenômenos mentais, sendo o 

primeiro a conscientização, cinqüenta e dois concomitantes 

mentais e o nibanna, ou estado de completa erradicação do 

sofrimento. 

 

Dentre os cinqüenta e dois concomitantes mentais, O Buda 

identificou quatorze imoralidades, quais sejam: avareza, ira ou 

ódio, ignorância, erro ou visão errada (tomar o que é 

impermanente como permanente), orgulho, inveja, egoísmo, 

preocupação, falta de vergonha, estabanamento ou agitação, 

preguiça, torpor (opacidade mental) e dúvida (falta de fé). 

 

Precisamos estar atentos às nossas reações causadas por nossas 

percepções condicionadas às imoralidades que residem dentro de 

nós, enquanto nosso ego atua como senhor central de nossa 

mente. 

 

Essa atenção diária, minuto-a-minuto, é o principal instrumento de 

crescimento do budista, em seus primeiros passos (estágio de 

kamma-loka) quando ainda dominado pelo apego e aversão ao 

mundo sensorial. 

 

Quando aprendemos a observar o que se passa em nossa mente, 

intrinsecamente ou como resultado de "inputs" do mundo exterior, 

com eqüanimidade, sem apego e sem aversões, apenas 

observando, então eliminamos as reações egóicas e podemos 

vivenciar a realidade em outros planos (estados de rupa-loka e 

arupa-loka). 

 

Conhecendo as imoralidades podemos nos tornar atentos às 

nossas reações decorrentes da imoralidade residente em nós 

mesmos. Precisamos para isso aceitar-nos por inteiro, como 

somos, sem máscaras. 
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Amar-nos é aceitarmos nosso estado de miséria moral 

(convivência permanente com as imoralidades). Não significa 

amarmos a imoralidade residente em nós mesmos, mas que 

estamos buscando com todas nossas forças nossa liberação de tal 

situação (esse é um dos significados do "esforço correto"). 

 

Depreende-se do exposto acima a importância do conceito de 

"aqui e agora" para o budista, ou seja o momento presente é de 

fundamental importância. Vivendo intensamente o momento 

presente estamos despertos e nossa mente não se encontra 

divagando. Do contrário seguimos como sonâmbulos estando 

presente sem de fato estarmos. 

 

Sofrimento 

Para nós cristãos o sofrimento é parte inerente desta vida não 

podendo ser superado. Apenas após o julgamento final, sendo-nos 

concedida a vida eterna, cessa o sofrimento. 

 

Para o budista o sofrimento cessa com a iluminação, que pode ser 

atingida nesta vida, a exemplo do que ocorreu com o Buda. 

 

Cristo abraçou inteiramente o sofrimento e no final foi arrebatado 

desta vida terrena para a vida eterna, onde está sentado à direita 

de Deus Pai. 

 

Buda sabia que o ser humano conhecia muito bem o sofrimento e 

assim sendo tratou do sofrimento e do caminho para atingir um 

estado de ausência de sofrimento, porque esses conceitos nós 

podemos entender. Pouco serviria falar da felicidade para quem 

não conhece a felicidade. 

 

Buda partiu do fato que o sofrimento  é fundamentalmente causado 

pela ignorância humana (as três imoralidades fundamentais do 

budismo são a ignorância, a ira e a avareza, sendo as últimas duas 

decorrentes da aversão e do apego). 
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Essa ignorância fundamental diz respeito às reações de apego e 

aversão que adicionam ao carma, forçando assim o ser humano a 

permanecer na roda do sansara. Outra causa fundamental do 

sofrimento são nossas "contas passadas" (nossas más ações em 

vidas anteriores que temos que acertar). Buda explicou que o 

sofrimento não se dá ao acaso, mas segue leis espirituais 

universais precisas, tal qual na física que conhecemos. Temos que 

saudar toda nossa conta pessoal e ninguém poderá fazer isso por 

nós. 

 

Buda ofereceu ainda um caminho de saída dessa roda de 

renascimentos que sempre conduzem a graus maiores ou menores 

de sofrimento. Esse caminho de saída é o "caminho óctuplo" que 

consiste em oito passos ou oito práticas: entendimento, 

pensamento, fala, comportamento, modo de vida, esforço, atenção 

e meditação corretos. 

 

Aquele que caminhar todo o caminho chegará lá, ou seja se 

libertará do sofrimento e a ausência de sofrimento é a felicidade 

plena. 

 

Agora muita atenção porque não existe uma diferença 

fundamental entre cristianismo e budismo na abordagem do 

sofrimento. 

 

Cristo abraçou o sofrimento humano. Cristo tinha um espírito 

muito elevado, Filho do Pai, se fez homem por compaixão. Cristo 

adquiriu nossa condição plenamente para poder viver entre nós e 

compartir seu amor e sua generosidade como um igual. Cristo não 

tinha (em si mesmo) nenhuma necessidade de sofrer (seu espírito 

nunca teve nenhum carma para saldar). Cristo era a felicidade viva 

entre nós (mas o infeliz tem grande dificuldade em reconhecer 

aquele que é feliz). Por que Cristo abraçou o sofrimento então? – 

Para mostrar-nos que a aceitação plena do sofrimento leva à 

transcendência do sofrimento, leva à vida eterna (uma vida 

espiritual livre das forças do sansara). 
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O Buda após iluminar-se meditou e observou os milhares de vidas 

que reencarnou enquanto preso ao sansara. A iluminação de Buda 

não ocorreu em quarenta anos de esforços. Ocorreu em milhares 

de vidas reencarnadas de esforços em direção à luz. 

 

Quantos Bhudas temos oportunidade de presenciar em cada 

geração? – praticamente nenhum. Esse é um fenômeno raro, que 

ocorre com a passagem de alguns milhares de anos. 

 

Assim sendo a transcendência do sofrimento nesta vida (ou não), 

quando observado do plano transcendental das vidas de Buda ou 

Cristo, não é um ponto relevante em si mesmo. O que 

fundamentalmente importa é o budista seguir firmemente no 

caminho, passo a passo, e o cristão seguir no seu, praticando a 

compaixão e a amorosidade ensinadas por Jesus. 

 

Parece-me óbvio que chegaremos juntos budistas e cristãos a um 

lugar espiritual melhor, se formos profundamente dedicados aos 

princípios de cada uma de nossas religiões. Não me parece 

inclusive importante se esse "lugar espiritual" é o mesmo, ou não, 

mas com certeza que através da compaixão e da amorosidade 

poderemos nos auxiliar mutuamente a atingir nossos objetivos. 

Temos muitos valores comuns e poucas diferenças importantes. 

 

As leis cristãs e os preceitos budistas 

As dez leis judaico-cristãs e os demais preceitos cristãos para se 

atingir uma vida livre do pecado (livre de karmas adicionais e 

redução dos existentes, no caso dos budistas) e com evolução 

espiritual estão dentro de uma mesma linha de pensamento e 

prática, no caso budista. Não existem diferenças relevantes dos 

preceitos e leis em ambas as religiões. 

 

Cristo libertou os cristãos de muitos pecados ao estabelecer a 

"nova aliança". Para os budistas, apenas o trabalho pessoal de 

cada um, no "caminho óctuplo" pode libertá-lo e ajudá-lo. 

Ninguém pode trilhar o caminho por outrem. 
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Assim sendo, quando rezamos, nós cristãos buscamos graças e 

favores no mundo espiritual. O foco budista está centrado no auto-

desenvolvimento e não tanto na busca de graças e favores do 

Buda. 

 

Entretanto essa não é uma diferença relevante entre as duas 

religiões. Uma leitura atenta do Pai-Nosso nos mostra que o 

mesmo está dividido em duas partes: a primeira de louvor e a 

segunda de pedidos (...o pão nosso de cada dia dai-los hoje...) 

 

O centro desses pedidos é o reconhecimento que o "eu" não pode 

prover nada do que é essencial à vida, e que recebemos tudo 

aquilo que é essencial como dádivas divinas. 

 

No budismo também, a busca pela eliminação do "eu" do centro 

da mente é permanente. Só a libertação do "eu" (como senhor da 

mente) pode levar à iluminação. 

 

Existem alguns aspectos do caminho óctuplo budista, que não 

recebem a mesma atenção no cristianismo laico, tais como "o 

esforço correto", "a atenção correta" e  "a meditação correta". 

Entretanto, nos mosteiros cristãos, os mesmos princípios são 

aplicados voltados para Deus e Jesus Cristo.  

 

Uma conquista pessoal de minha visita à Pagoda de Igatpuri foi a 

visão clara que adquiri da inter-conexão profunda dos oito passos 

do caminho óctuplo (a tal ponto que o próprio caminho é uma 

ficção...o que existe são as duas margens...).  

 

Fazendo uma analogia com o cristianismo, os preceitos, a oração, a 

fala correta, o comportamento correto do cristão também são 

essenciais para seu processo de evolução espiritual. 

 

No fim, vivenciar a lei cristã máxima "Não fazei ao próximo o que 

não queres para ti." "Ama teu irmão como a ti mesmo" é o que 

importa, e tudo mais é instrumental. 
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Entretanto, precisamos prestar atenção no seguinte ponto: quando 

somos ignorantes, não conhecemos os preceitos bons, não 

praticamos o bem dia-a-dia e minuto-a-minuto, como então 

podemos amar ao próximo como a nós mesmos? – Que tipo de 

amor temos por nós mesmos nessa situação? – Não será um amor 

puramente egoísta sem profundidade alguma?  

 

Não é desse amor que Cristo falava. Temos que crescer 

espiritualmente e desejar o mesmo tipo de crescimento para 

nossos irmãos. Esse é o amor verdadeiro pregado por Jesus. 

 

Por outro lado, quando crescemos, aprendemos a amar o irmão, 

não o mal residente no irmão, e queremos sua libertação, da 

mesma forma que estamos conseguindo a nossa. 

 

Tanto no budismo quanto no cristianismo vale a máxima "muitos 

serão os chamados e poucos os escolhidos". O trabalho espiritual 

é sempre árduo, e os resultados difíceis de avaliar  por qualquer 

padrão de medição. 

 

Processo mental, reações e condicionamentos 

O processo budista que descreve a conscientização, percepção, 

sensações, reações de apego e aversão pode ser integralmente 

aceitos dentro do cristianismo. A cabala judaica também 

estabelece que a observação e libertação do processo de reação 

deve ser buscada para a evolução espiritual. O que é a cabala 

judaica se não uma busca de integração entre o conhecimento 

espiritual ocidental e oriental? 

 

 

 

Amorosidade e compaixão 

Buda após sua iluminação permaneceu na vida terrena várias 

décadas (cerca de quarenta e cinco anos) ensinando o caminho 

óctuplo, a partir de sua grande amorosidade e compaixão pelos 

seres humanos e senscientes. 
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Cristo veio ao mundo para libertar-nos dos pecados passados e 

para pregar o "caminho da salvação". Cristo não sofreu para 

iluminar-se e evoluir. Sofreu para tornar-se humano, sofrer como 

nós humanos, ou seja sofreu por amor e compaixão. 

 

Assim sendo para ambas as religiões cristã e budista o amor e a 

compaixão desempenham um papel central, o mais elevado 

possível. 

 

Para nós cristãos o sentimento de compaixão não tem a mesma 

profundidade e sentido que a compaixão para os budistas. 

Associamos muitas vezes a compaixão com um sentimento 

simplório de piedade, esmola e pena, o que está longe de ser o 

sentido da compaixão para o budista que essencialmente significa 

tomar o sofrimento do próximo para si mesmo e se compromissar 

profundamente nas soluções. 

 

Como diz o Dalai Lama "quando tomamos o sofrimento do próximo 

como nosso adquirimos uma capacidade maior de lidar com 

nossos próprios sofrimentos". 

 

A "aliança" judaico-cristã e o "bhuda interno" budista 

Na tradição judaico-cristã o papel da "aliança" entre Israel, o povo 

eleito de Deus, e Deus é essencial. O mesmo se dá no cristianismo 

com a "nova aliança" entre Cristo e os cristãos. 

 

O diálogo bíblico entre o "povo de Deus" e Deus é costante no 

Velho Testamento. Assim sendo a religião judaica tem nessa 

interação entre os homens e o Todo Poderoso uma pedra angular 

fundamental. O mesmo ocorre entre nós cristãos e Cristo. 

 

No caso budista o objetivo central é a realização em cada coração 

budista do "Buda Interno" ou seja atingir a perfeição que está 

disponível no centro de cada um. Tornar-se um Deus (no sentido 

próximo dos janaistas indianos). Comungar com a divindade. Ser 

parte da divindade. 
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 As diferenças são mais aparentes que reais. Deus habita o externo 

como o interno. Está fora como está dentro. Esse não é um ponto 

essencial. 

 

O Velho Testamento tem um sentido mais profundo para cada um 

de nós quando podemos transpor aquelas histórias bíblicas 

maravilhosas para o interior de cada um de nós nos nossos 

desafios diários. Não é assim que ocorre? 

 

Qual a promessa fundamental de Cristo na "nova aliança"? – 

Julgará os vivos e os mortos, todos ressurretos, e designará os 

puros de espírito para a vida eterna e os maus para a perdição 

eterna. 

 

Com certeza que nesse julgamento Cristo fará adentrar no paraíso 

muitos budistas e condenará muitos falsos cristãos.  
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Epílogo 

Sou compromissado com muitas pessoas que fazem parte do meu 

convívio familiar e profissional. Assim sendo não pretendo 

abandonar tão cedo o mundo dos "fenômenos" em busca da 

"realidade última" para posteriormente dedicar-me à compaixão e 

amorosidade por todos os seres. Não tenho essa possibilidade e 

assim sendo é imperativo que eu cresça espiritualmente dentro do 

mundo. 

 

Como evoluir no caminho budista ou cristão dentro do mundo que 

vivo no dia-a-dia? 

 

O mundo dos fenômenos apresenta-nos desafios muito maiores 

que o ambiente protegido de qualquer mosteiro ou local de 

meditação. Mil dias no mosteiro talvez não apresentem os desafios 

de um dia na vida que vivemos aqui fora (em determinados 

sentidos). 

 

Aceito entretanto o fato que a reclusão e a meditação podem 

acelerar muito o desenvolvimento espiritual individual, resultando 

posteriormente na dedicação a todos os seres. Não contesto esse 

fato de modo algum. Tudo depende do que se faz lá dentro ou aqui 

fora. 

 

Assim sendo procuro colocar em pratica, tudo o que aprendo no 

mundo espiritual, dentro de meu dia-a-dia, o que por certo não é 

nada fácil, mas o mundo como o conhecemos apresenta inúmeros 

desafios a cada hora para praticarmos a eliminação das raízes 

imorais e o cultivo das raízes morais que trazemos dentro de cada 

um de nós.  

 

Esse profundo compromisso pessoal com meus familiares e 

pessoas queridas é amorosidade e compaixão. Espero ampliar 

esse sentimento e compromisso de modo que minha "família" 

inclua um número cada vez maior de amigos, inimigos (se é que 

tenho algum) e seres em geral. 
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O mesmo podemos dizer do apego a situações prazerosas e 

aversão a tudo o que é incômodo. O mundo é um prato cheio de 

falsos prazeres, apegos e aversões. Podemos utilizá-lo para 

desenvolver nossa consciência plena nesse sentido e buscarmos a 

equanimidade, o caminho do meio budista, livre dos apegos às 

coisas mundanas e livre das aversões promotoras da ira, raiva, 

ciúmes e muitos outras imoralidades. 

 

Procuro praticar o "paña" (entendimento e pensamento corretos) e 

o "sila" (fala, comportamento e modo de vida corretos). Consegue-

se evoluir no entendimento correto lendo textos budistas, cristãos 

ou dentro da religião de cada um. 

 

O pensamento correto consiste em mentalizar a lei da 

impermanência e da não essencialidade do ego. Consiste ainda 

em cultivar a moralidade e arrancar as raízes imorais (de dentro 

de cada um de nós). É como cultivar um gramado inglês, um 

trabalho meticuloso e permanente para toda a vida. 

 

Meditar acordado (no dia-a-dia) sobre a não essencialidade do 

ego e ao mesmo tempo conviver com nosso ego, agindo e 

tomando decisões no mundo dos fenômenos, é por certo uma 

tarefa difícil, a princípio. Com treinamento, foco e clareza mental 

(decorrente da meditação) podemos crescer nessa convivência 

harmonicamente. 

 

O essencial é entender quais papéis devem caber naturalmente ao 

ego, de modo a mantermos nossa plena sanidade mental, porém 

deslocar o ego como senhor central da mente (estabelecendo aí o 

"observador interno"), de modo que o reinado inconseqüente do 

ego não cause nosso retrocesso espiritual. 

 

A perda completa do ego talvez torne muito difícil (quase 

impossível) nossa vida dentro do mundo dos fenômenos. O que 

me proponho é deslocar o ego como centro da mente, não 

eliminá-lo, mas relativizá-lo. 
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A fala correta é um grande desafio e ao mesmo tempo uma 

fabulosa régua moral. Surpreendo-me algumas vezes pensando ou 

falando coisas indevidas a respeito de pessoas, a maior parte das 

quais amo de verdade ou no mínimo tenho sentimentos fortes e 

construtivos. 

 

Tomo consciência desse processo logo que surge e procuro 

entender suas raízes.  A causa principal tem a ver com meu ego e 

sua tendência de auto-importância e pseudo-afirmação. 

 

Tenho consciência que meu crescimento efetivo e verdadeiro nos 

"oito passos" também ajudarão que eu atinja a "fala correta".  

Todos os oito passos se ajudam e representam caminhos distintos 

para um mesmo fim. 

 

O comportamento correto é ser consistente nas ações em relação 

ao que se pensa e fala. Não somos uma boa régua para avaliar 

nosso comportamento e modo de vida. Essa é uma tarefa que 

sempre devemos deixar a cargo de terceiros, e quanto mais 

imparciais melhor. Nesse sentido devemos prestar mais atenção 

sobre o que falam de nós nossos eventuais inimigos (e ser grato) 

que nossos amigos. 

 

Só o crescimento efetivo e constante nos cinco passos acima pode 

oferecer-nos uma base sólida para entendermos e praticarmos o 

esforço, a atenção e a meditação corretos, que podemos 

considerar os três passos finais e o vértice supremo do caminho 

budista, porém sempre lembrando que os oito passos formam um 

círculo (talvez uma espiral) e não uma reta. 

 

De que adiante nos esforçarmos tremendamente no mundo 

material adquirindo aí um enorme sucesso quando o custo no lado 

espiritual, no prato do bem-estar de vida e da felicidade 

(individual e de todos os seres) é imenso? 

 

O esforço correto passa pelo equilíbrio de nossas energias entre 

as diversas demandas materiais e espirituais que nos chegam. 



 

 164 

Temos que ser pró-ativos e determinar como esse investimento 

será feito e não reativos deixando-nos levar ao sabor das ondas. 

Quanto mais medito e convivo com o tal "observador interno" mais 

fácil e natural se torna a prática da atenção plena. O que é a 

atenção plena se não instalar o "observador interno" como senhor 

da mente? 

 

O "observador interno" é um nível de consciência distinto, 

superior, mais evoluído. Não é nada mais que isso. Quando você 

adquire esse novo nível de consciência ela simplesmente estará lá 

à sua disposição, colaborando com você vinte e quatro horas por 

dia. Não é nada esotérico, alucinante ou difícil de compreender. 

 

A meditação é o elo final (ou inicial) do caminho. Consiste na 

observação da respiração pacientemente, diligentemente, 

dedicadamente, aceitando nossa realidade presente 

integralmente, com amorosidade, pleno de compaixão para 

conosco mesmo. Permanecemos apenas observando, observando, 

observando, sem reações de apego ou aversão a nada que se 

passa conosco. O mesmo processo ocorre quando observamos 

nosso corpo, aqui e agora, de alto a baixo, para o alto, em ciclos 

sucessivos. 

 

Desejo ardentemente que compartir os conhecimentos e práticas 

que adquiri em Igatpuri com você leve-o a percorrer os oito 

passos do caminho. Essa leitura propiciará nada mais que um 

entendimento um pouco melhor. Muitas outras obras cristãs, 

budistas, espiritualistas ou dentro da religião de cada um serão 

com certeza uma base sólida para o seu progresso espiritual. Siga 

em frente. Ninguém poderá caminhar por você. 

 

Nós humanos tomamos a decisão de deixar a Casa do Pai. Cabe-

nos a responsabilidade de buscar o retorno, através de nossos 

próprios esforços. Ninguém poderá fazer isso por nós. 

 

Seja Feliz! 
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Anexo 1 

 
Código de disciplina – Meditação Vipassana (material 

impresso distribuído) 

A tradução que segue do inglês para o português foi feita 

livremente, para dar uma idéia aos leitores do código e das 

regras. Não deve ser considerada com quaisquer outras 

finalidades que não seja uma idéia intelectual do programa. 

 

Enfatizo que nenhuma pessoa deve tentar aplicar nenhuma das 

técnicas aqui descritas sem o devido acompanhamento de 

mestres. O único propósito do livro é estimular as pessoas a 

procurarem locais adequados para meditação na técnica 

Vipassana ou mesmo outras técnicas que lhes dê conforto e 

desenvolvimento espiritual, dentro de sua própria religião. 

 

Introdução à técnica 

Vipassana é uma das técnicas de meditação mais antigas da Índia. 

Há muito perdida para a humanidade, foi redescoberta pelo Buda 

há mais de 2,500 anos atrás. Vipassana significa ver as coisas como 

elas realmente são, sendo um processo de auto-observação. 

 

Inicia-se observando a respiração natural para concentrar a 

mente. Com o senso de observação afiado, prossegue-se para 

observar a natureza mutante do próprio corpo e da mente e 

experimentar a verdade universal da impermanência, do 

sofrimento e da abstenção da presença do ego.  

 

Essa vivência da verdade por experiência própria é um processo 

de purificação. O caminho (Dhamma) é um remédio universal para 

problemas universais, e não tem nada a ver com religiões ou 

sectarismos. Por essa razão, pode ser praticada livremente por 

todos sem nenhum conflito de raças, castas ou religiões, em 

qualquer lugar, a qualquer tempo e vai provar-se igualmente útil 

para um e para todos. 
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A meditação Vipassana objetiva os níveis espirituais mais elevados 

de total liberação e completa iluminação. Seu propósito não é 

simplesmente curar doenças, mas como um sub-produto da 

purificação da mente, muitas doenças psicossomáticas 

desaparecem. 

 

Realmente, é uma arte de vida que elimina as três causas de 

infelicidade: ignorância, apego e aversão. Com sua prática 

contínua, a meditação libera-nos das tensões da vida diária, e 

desamarra os nós criados por velhos hábitos de reagir de forma 

não balanceada a situações prazerosas ou não prazerosas, 

desenvolvendo uma energia criativa positiva para benefício do 

indivíduo e da sociedade. 

 

O processo de autopurificação pela introspecção nunca é fácil 

certamente e a pessoa tem que trabalhar realmente duro para 

atingí-lo. Por seus próprios esforços o estudante chega às suas 

próprias conquistas; ninguém mais poderá trabalhar por ele. 

Portanto a meditação servirá apenas àqueles dispostos a trabalhar 

seriamente e observar a disciplina, que é estabelecida para o 

benefício e proteção de cada um. As regras e regulamentos que 

seguem são parte integral da prática de meditação. 

 
Código de disciplina 

Dez dias são certamente um período curto, para penetrar nos 

níveis mais profundos do inconsciente e aprender como erradicar 

os complexos mais profundos. A continuidade da prática em 

reclusão é o segredo do sucesso desta técnica. As regras e 

regulamentos foram formulados tendo em vista aspectos práticos. 

As regras não são para o benefício do professor ou da gerência, 

muito menos representam expressões da tradição, ortodoxia ou fé 

cega em alguma religião. As regras são baseadas na experiência 

prática de milhares de meditadores ao longo dos anos, e são 

científicas e racionais. Manter as regras cria uma atmosfera 

favorável à meditação. Quebrá-las polui o ambiente. 
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O estudante deverá permanecer no curso por dez dias completos. 

Além disso as demais regras também devem ser cuidadosamente 

lidas e consideradas. Apenas aqueles que podem honestamente e 

escrupulosamente seguir a disciplina devem solicitar admissão. 

 

 

Os preceitos 

Todos os estudantes seguirão rigorosamente os seguintes 

preceitos. Abster-se de: matar, roubar, atividades sexuais, mentir, 

consumir tóxicos. 

 

Os alunos antigos observarão mais três preceitos: nenhuma 

alimentação após o meio-dia; abstenção de adornos, cama e 

roupas de cama o mais simples possível, sendo a cama o mais 

próximo do chão possível. 

 

Aceitação do professor e da técnica 

Durante o período do curso o aluno se submeterá completamente 

ao professor e à técnica Vipassana, incluindo as regras e 

regulamentos, código de disciplina e horários determinados. 

Somente com essa atitude de submissão, o aluno poderá trabalhar 

diligentemente e completamente. A submissão deve ser feita com 

compreensão e não de modo cego. Tal confidência no professor e 

na técnica é essencial para guiar e proteger os alunos. 

 

Ritos, rituais e outras técnicas 

Durante o período do curso é absolutamente essencial que todos 

os ritos e rituais, tais como queima de incenso, uso de lâmpadas, 

uso de rosários, recitar mantras, cantar ou dançar, jejum, orar, etc 

devem ser totalmente interrompidos sem nenhuma condenação a 

nenhuma dessas práticas. 

 

O estudante deve dar uma oportunidade real à técnica Vipassana 

em sua pureza prístina e para sua própria proteção. Os alunos são 

fortemente avisados de não misturar outras práticas com a 

Vipassana. 
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Apesar do aviso repetido dos professores, houveram casos no 

passado que os alunos misturaram a técnica Vipassana com outros 

rituais e práticas e afetaram a si mesmos seriamente. 

 

Os estudantes que iniciam um curso são esperados trabalhar 

exatamente como instruídos pelo professor, sem perder nenhum 

passo, ou sem adicionar nada extra. Quaisquer dúvidas e 

confusões que surjam podem ser dirimidas em reuniões 

individuais com o professor. 

 

Yoga e exercícios físicos 

Yoga, exercícios físicos e Vipassana são compatíveis, mas devem 

ser interrompidos porque a academia não oferece condições para 

a prática de Yoga ou exercícios físicos. Os estudantes podem 

exercitar-se andando nas áreas designadas para esse fim. 

 

 

Encontrando o professor 

Problemas e confusões relativos à meditação devem ser levados 

ao conhecimento do professor para clarificação. Entre meio-dia e 

1 hora da tarde é o horário reservado para entrevistas privadas 

com o professor.. Perguntas também podem ser feitas entre 9 e 

9:30 da noite, e também durante os pequenos intervalos durante o 

dia. 

 

Essas questões devem ter o único propósito de clarificar 

problemas práticos de aplicação da técnica. Não devem ser 

usados para discussões filosóficas ou argumentos intelectuais. 

 

Nobre silêncio 

Todos os estudantes devem obedecer ao nobre silêncio do início 

do curso até o décimo dia. O nobre silêncio inclui o corpo, o 

diálogo e a mente. Nenhuma forma de comunicação, por meio de 

gestos, notas escritas, sinais de linguagem, etc será permitida. 

Entretanto os alunos podem falar com o professor quando 

necessário. 
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Podem também contatar a gerência no caso de problemas com o 

alojamento, comida, etc. Esses contatos devem ser mantidos no 

mínimo possíveis. 

 

Casais 

Completa segregação de sexos dentro da academia. 

 

Talismãs, rosários, cordas sagradas, etc 

Não devem ser trazidos para a academia. Caso sejam trazidos 

inadvertidamente devem ser guardados com a gerência durante o 

curso. 

 

Bens de valor 

Os alunos são solicitados não trazerem bens de valor para o curso, 

visto que não temos como oferecer guarda adequada. Caso 

tragam, podem depositar com a gerência por sua conta e risco. 

 

Compras 

Os alunos devem trazer sabonete, pasta de dente, repelente para 

mosquitos, lanterna, etc. A academia proverá uma almofada para 

meditação. Os alunos devem trazer sua própria roupa de cama. 

 

 

 

Intoxicantes e drogas 

A lei do país proíbe a possessão de haxixe, marijuana, etc. É 

estritamente proibido trazer drogas para o ambiente da academia. 

Aqueles que tomam remédios devem notificar o professor. 

 

Fumar 

Não é permitido dentro da academia. 

 

Roupas 

Deve haver modéstia e decoro no vestuário dentro da academia, 

adequado à seriedade do trabalho. As costas, o peito e as pernas 

devem ser totalmente cobertos, mesmo no verão. As mulheres 
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devem usar um manto de cabeça. Roupas transparentes não são 

permitidas e trajes de banho também não. 

 

Limpeza 

Os alunos são esperados viverem e trabalharem em áreas comuns, 

assim sendo é essencial tomar banho todos os dias e manter as 

roupas limpas, Um serviço de lavanderia está disponível por um 

custo modesto. 

 

Contatos externos 

Os estudantes terão que permanecer na academia durante todo o 

tempo. Eles poderão ausentar-se apenas com a permissão do 

professor. Todas as chamadas telefônicas, cartas e contatos com 

visitantes terão que ser suspensos. No caso de emergência, o 

visitante poderá contatar a gerência. Os alunos também são 

solicitados não se comunicar com o staff da academia (exceto a 

gerência). 

 

Comida 

Não é possível atender os requisitos alimentares de todos os 

alunos, vindos de diferentes partes do mundo e culturas. Os 

estudantes são solicitados gentilmente comerem comida indiana 

vegetariana simples. Se o aluno tiver que seguir dieta especial 

devido a problema de saúde, deve informar a gerência por 

ocasião de sua matrícula. 

 

Leitura e escrita 

Nenhum material de leitura ou escrita, material religioso ou 

mesmo livros sobre Vipassana  devem ser trazidos para a 

academia. Os alunos não devem se distrair tomando notas. A 

restrição à leitura e à escrita é para enfatizar o caráter estritamente 

prático da meditação. 

 

Câmaras e gravação 

Só poderão ser usadas com permissão do professor. 

 

Passaportes e vistos 
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Todos os estrangeiros devem trazer passaporte e visto com eles, 

válido pelo período do curso. Favor apresentá-los à gerência 

durante o curso. 

 

Custos de alojamento e alimentação 

Não há nenhum custo para o ensinamento de Dhamma. Os custos 

de alojamento e comida já foram pagos pelas doações de antigos 

alunos e essas doações cobrem o custo de despesas 

administrativas, salários, impostos, energia, água, custos fixos, etc. 

 

A academia não tem nenhuma outra fonte de renda. A construção 

da academia também foi possível através de doações e as novas 

obras propostas serão financiadas da mesma maneira. 

 

Segundo a tradição da pura Dhamma, doações pequenas ou 

grandes são aceitas apenas dos alunos que se beneficiaram 

fazendo um curso  e desenvolveram um forte desejo que a roda da 

Dhamma se mantenha girando, de modo que mais e mais pessoas 

possam se beneficiar com uma estada adequada. 

 

Assim sendo nenhuma doação é aceita de alunos novos antes do 

curso, mas ao final do curso cada aluno é bem-vindo para 

expressar seu sentimento de satisfação e boa-vontade oferecendo 

uma doação, de acordo com sua vontade. 

 

Pode ser que o aluno não entenda as razões práticas de uma ou 

várias das regras acima. Em vez de desenvolver negatividade ou 

dúvidas, ele deve buscar imediatamente clarificação da parte do 

professor ou da gerência. 

 

Finalmente, os alunos devem observar que seu progresso na 

Vipassana depende unicamente de seu Paramitas (méritos prévios 

acumulados) e cinco outros fatores: completo esforço de coração; 

fé; sinceridade, saúde e sabedoria. 

 

 

Agenda diária 
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4:00 da manhã Sino para levantar toca (higiene matinal) 

4:30 – 6:30 Meditação  

6:30 – 8:00 Café da manhã; higiene pessoal e descanso 

8:00 – 9:00 Meditação em grupo 

9:00 – 11:00 Meditação no salão grupal (hall) ou no quarto 

11:00 – 12:00 Almoço 

12:00 – 13:00 Descanso (ou perguntas e respostas individuais) 

13:00 – 14:30 Meditação no hall ou no quarto 

14:30 – 15:30 Meditação em grupo 

15:30 – 17:00 Meditação no hall ou no quarto 

17:00 – 18:00 Intervalo para o chá 

18:00 – 19:00 Meditação em grupo 

19:00 – 20:30 Discurso do guru Goenka 

20:30 – 21:00 Meditação em grupo 

21:00 – 21:30 Perguntas e respostas individuais 

21:30 Dormir – apagar as luzes 
(fim da tradução do código de disciplina) 

 

Anexo II 

 
Um pouco sobre as origens da Vipassana nos séculos recentes 

O texto que segue é uma tradução da parte introdutória do livro 

"The Manuals of Dhamma" editado pelo Vipassana Research 

Institute e escrito pelo venerável Ledi Sayadaw. 

 

O objetivo dessa breve tradução é apresentar ao ocidente um 

pouco da história do guru N.S. Goenka e seus preceptores 

espirituais. 

 

Esse entendimento da linhagem dos mestres e discípulos é 

fundamental na cultura oriental, visto que a vivência, as origens, as 

convivências são muito mais importante que o currículo pessoal, 

os cursos e os diplomas, como são costumes no ocidente. 

 

As raízes da Vipassana antecedem ao próprio Buda e seus frutos 

chegaram até nós. Ledi Sayadaw, U That, U Ba Khin e N.S. Goenka 
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são alguns ramos noviços dessa esplendorosa árvore, que vamos 

conhecer e desfrutar. 

 

S.N.Goenka é o líder espiritual máximo da Vipassana International 

Academy situada em Igatpuri na Índia, sendo um industrial 

aposentado, antigo líder da comunidade indiana em Burma (antigo 

Mianmar). Nasceu em uma família conservadora indiana (ao que 

parece a terceira maior fortuna de Burma, com negócios em 

diversos países da região), e sofreu quando jovem de severas 

dores de cabeça intermitentes (enxaquecas). 

 

Em 1955 (com cerca de 20 anos de idade) procurando cura para 

sua doença, entrou em contato com Sayaguy U Ba Khin, que 

combinava as tarefas de funcionário público de alto escalão e 

professor de meditação em Burma. 

 

A princípio Goenka queria aprender algo que o libertasse das 

terríveis dores de cabeça, mas U Ba Khin negou-se ensiná-lo 

Vipassana com essa finalidade. Disse que só ensinaria com 

propósito de crescimento espiritual. A cura de sua doença poderia 

resultar ou não. Ele não estava nem um pouco preocupado com 

isso.  

 

Depois de pensar um pouco Goenka aceitou, comprometendo-se 

com o aprendizado da Vipassana com fins de desenvolvimento 

espiritual, e como resultado, foi muito além de curar suas dores de 

cabeça, tornando ele próprio um professor da técnica, 

transcendendo barreiras culturais e religiosas de toda espécie, 

inclusive em sua própria família de origem hindu. 

 

Em 1969  S.N. Goenka foi autorizado ensinar Vipassana por seu 

professor U Ba Khin. Naquele ano retornou para a Índia e começou 

a ensinar, reintroduzindo a técnica em seu país de origem. 

 

Goenka não é um monge budista de formação. É um leigo com 

extensa prole, entretanto, como seu professor U Ba Khin, devido à 

clareza de seus ensinamentos e a eficácia da técnica, ganhou 
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aprovação de monges de elevado nível em Burma, na Índia, e no 

Sri Lanka, muitos dos quais tiveram cursos de Vipassana sob sua 

orientação. 

 

De modo a manter a pureza da técnica, S.N. Goenka insiste que a 

meditação nunca deve se transformar em um negócio com fins 

lucrativos. Os centros de meditação sob sua orientação não são 

voltados ao lucro direta ou indiretamente. 

 

Ele não recebe remuneração direta ou indireta por seus 

ensinamentos, e o mesmo ocorre com seus professores assistentes 

diretos, que ele autorizou lecionar como seus representantes. 

 

Goenka é um líder espiritual indiano muito respeitado tanto na 

Índia quanto no ocidente, entretanto nunca buscou publicidade, 

preferindo a lenta divulgação entre as pessoas para disseminar o 

interesse pela Vipassana, e ele tem sempre enfatizado a prática da 

meditação, em vez de escrever sobre meditação. 

 

U Ba Khin aprendeu a técnica Vipassana de Saya U Thatgyi em 

Burma na primeira metade do século XX. 

 

Saya U That aprendeu a técnica por sua vez diretamente do 

venerável Ledi Sayadaw, famoso monge birmanês que viveu no 

século XIX, início do século XX. 

 

Ledi Sayadaw nasceu em 1846 em Burma (Birmânia) e foi criado 

desde pequeno por seus pais para ser um monge budista. Com a 

idade de dez anos foi enviado por seu pai para o mosteiro de 

Sayadaw U Nanda em Saing-Pyin Kyi onde aprendeu a língua 

Mianmar e Pali (língua falada por Buda). 

 

Com a idade de quinze anos foi ordenado noviço, tendo recebido 

de seu mestre o nome de Ñyãnadhaya (possuidor da bandeira da 

sabedoria). Aos dezoito anos dominava completamente os Vedas. 
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Em 20 de abril de 1866 recebeu a alta ordenação de monge 

(upasampadã) sob orientação de seu preceptor Sayadaw U Nanda. 

 

Saya significa professor e daw (ou taw) significa respeitável. 

Também recebeu o nome de Maung Tat Khaung (excelentíssimo e 

maior dos sábios). 

 

Sayadaw viveu um tempo nas florestas de Burma, onde praticava 

meditação, e fundou diversos monastérios, que se tornaram 

conhecidos como monastérios Ledi. 

 

Em 1877, aos trinta e um anos de idade, recebeu o título de 

Primeiro Grande Professor do rei Mindom de Burma. 

 

Ledi, mais tarde, com cerca de quarenta anos de idade, foi o 

fundador da organização Ledi, o qual foi de fato o benemérito de 

muitos monges estudiosos e o distinto possuidor a tocha da 

meditação no mundo moderno. 

 

Com cerca de cinqüenta anos de idade embrenhou-se novamente 

nas florestas de Burma, tendo então escrito o poema “o Rugido do 

Leão”, que ofereceu aos seus discípulos e mestre de Dhamma, 

Ledi Vannita. Nesse poema, torna-se claro para os monges de 

elevado grau que Ledi havia alcançado o quarto jhãna (1896), que 

significa um nível de meditação no qual as emoções são totalmente 

superadas, permanecendo apenas a “atenção perfeita”. Oito 

níveis de jhãna (Pali) ou dhyana (sânscrito) antecedem a plena 

iluminação, segundo a filosofia budista, ou seja oito níveis de 

meditação (palavra que mais se aproxima no português). 

 

Um pouco mais tarde Ledi lecionou vijjã para os Bhikkhus na 

pagoda de Bi Lin. Vijjã é o caminho da completa erradicação do 

sofrimento através da purificação da mente. 

 

Em 1914 escreveu Vipassanã Dipano (O Manual da Meditação 

Interna), que foi dedicado aos seguidores de Buda na Europa, 

escrito como um manual de regras e exercícios de interiorização. 
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Um dos discípulos de Ledi que teve grande influência na 

divulgação da técnica Vipassanã foi Saya Thatgyi (U That). 

 

U That permaneceu com Ledi sete anos desenvolvendo sua 

concentração (Samãdhi) e purificando sua mente (Pañña), de 

modo que ele pudesse iniciar a ensinar a técnica de Vipassanã. 

 

U That ensinou Vipassanã, sob os auspícios de Ledi Sayadaw, 

inclusive nos monastérios Ledi, para monges versados nas 

escrituras. Ledi costumava dizer que U That conhecia muito 

daquilo tudo “de coração”. 

 

Em 1912 Ledi se tornou a primeira pessoa a receber o título de 

Aggamahãpandida pelo governo britânico, visto que vários países 

da região haviam sido anexado ao império britânico. 

Posteriormente recebeu o título de Doutor em Literatura pela 

Yangon University. 

 

Aos setenta e sete anos (sendo que cinqüenta e sete anos como 

monge) Ledi expirou. Era o ano de 1923. Uma chama de Dhamma 

(a luz da verdade) extinguia-se, mas o legado de Ledi Sayadaw 

continuaria vivo através de U That, U Ba Khin e mais recentemente, 

em nossos dias, através do guru Goenka. 

 

É fundamental observarmos que na tradição religiosa oriental os 

ensinamentos são transmitidos de geração em geração dos 

mestres aos discípulos, não sendo concebível um aprendizado 

impessoal, através de livros ou impressos de qualquer tipo. 

 

O mestre tem que vivenciar os princípios que ensina, o mesmo 

ocorrendo com o discípulo em seu processo de aprendizado. Algo 

semelhante ocorria na velha Grécia de Sócrates e outros filósofos, 

que andavam por Atenas e outros lugares gregos ensinando e 

vivenciando seus ensinamentos, juntamente com seus discípulos. 
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A postura moderna da ciência é que tudo pode ser aprendido 

através de livros, relatórios, fórmulas e métodos científicos auto-

explicáveis, que prescinde da vivência pessoal, requerendo tão 

somente treinamento na metodologia daquela ciência exata em 

particular. 

 

A mesma postura se disseminou para as ciências não exatas 

(psicologia, sociologia, política) estendendo-se por todo 

pensamento ocidental, incluindo a filosofia. 

 

Os pensadores ocidentais contemporâneo adotam uma postura 

relativamente distante e crítica de todos os conceitos (ou seja uma 

postura científica) sem uma imersão pessoal profunda e 

comprometedora como costumava ocorrer no tempo grego em 

que o filósofo e suas idéias formavam um todo indissociável, e 

pensamento e prática eram quase uma coisa só. 

 

Ocorre que as ciências não-exatas não são científicas (tem apenas 

pretensões científicas algumas vezes) no sentido matemático ou 

físico-químico, e o mesmo ocorre com a filosofia. Assim sendo 

parece que a ciência se tornou o "guru" do pensador ocidental 

moderno, desprovido dessa relação oriental mestre-discípulo.  

 

O método científico deve bastar-se. O cientista deve ser capaz de 

replicar os experimentos de outro cientista, independente de 

contato pessoal, apenas utilizando o método empregado. 

 

Os "cientistas sociais" buscam algo parecido, mas acabam 

estudando e ensinando capitalismo, socialismo e comunismo sem 

entender muito bem um ou outro, sem comprometer-se com uma 

visão de mundo ou outra, confundindo essa postura com 

"independência científica de pensamento". 

 

Nas coisas do espírito só é possível ensinar o que somos e as 

experiências vividas. 
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Assim sendo nesse relato compartilhei com o leitor minha 

experiência de duas semanas em Igatpuri e meus esforços de 

quase cinqüenta anos que me levaram a essa experiência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


