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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #1
Título do Capítulo: A sabedoria da inocência
1 de Julho de 1979 na Sala Buda

COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA
ENTENDER O CAMINHO?
SE UM SER HUMANO ESTÁ PERTURBADO
ELE NUNCA SERÁ PREENCHIDO DE CONHECIMENTO.

UMA MENTE SERENA,
QUE NÃO BUSCA MAIS CONSIDERAR
O QUE É CERTO E O QUE É ERRADO,
UMA MENTE SEM JULGAMENTOS,
OBSERVA E ENTENDE.

SAIBA QUE O CORPO É UMA JARRA FRÁGIL,
E FAÇA DA SUA MENTE UM CASTELO.
EM TODA DIFICULDADE
DEIXE O ENTENDIMENTO LUTAR POR VOCÊ
PARA DEFENDER O QUE VOCÊ GANHOU.
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POIS EM BREVE O CORPO SERÁ DESCARTADO.
ENTÃO COMO ELE SE SENTIRÁ?
COMO UM TRONCO DE MADEIRA INÚTIL, ELE CAIRÁ POR TERRA.
ENTÃO O QUE ELE SABERÁ?
O SEU PIOR INIMIGO NÃO PODE LHE FERIR
TANTO QUANTO OS SEUS PRÓPRIOS PENSAMENTOS, DESPROTEGIDOS.

MAS, UMA VEZ DOMINADOS,
NINGUÉM PODERÁ AJUDAR-LHE TANTO,
NEM MESMO SEU PAI OU SUA MÃE.

Uma vez perguntaram-me, “O que é a filosofia?” eu disse, “A filosofia é arte de perguntar
as questões erradas.” O cego perguntando “O que é a luz?” – isso é filosofia. O surdo
perguntando “O que é a música? O que é o som?” – isso é filosofia.
Se o cego pergunta, “Como posso recuperar os meus olhos?” isso não é mais filosofia,
isso é religião. Se o surdo vai ao médico para ser tratado e poder ouvir, então ele está se
movendo na direção da religião e não na direção da filosofia.
A filosofia é suposição, especulação; sem saber nada, alguém tenta inventar a verdade. E
a verdade não pode ser inventada, e nada inventado pode ser verdadeiro. A verdade deve
ser descoberta. Ela já está aqui... tudo que precisamos é de olhos abertos – olhos para vêla, um coração para senti-la, um ser para estar presente para ela. A verdade está sempre
presente, mas nós estamos ausentes e não fazemos a questão correta: Como estar
presente? Como tornar-se uma presença?
Perguntamos pela verdade e este perguntar é um afastar-se dela, porque a pergunta
implica que uma resposta de alguém seja possível. O perguntar implica que alguém pode
te dizer o que a verdade é. Ninguém pode te dizer, ela não pode ser dita.
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Lao Tsé diz: a verdade que pode ser dita não é mais verdade. Uma vez dita, ela se torna
uma mentira. Por quê? Porque a pessoa que a conhece, não a conhece como uma
informação; caso contrário seria muito fácil transferir a informação para outrem que
estivesse pronto para recebê-la. A verdade é conhecida como uma experiência interior. É
como o gosto na língua. Se um homem nunca experimentou o que é a doçura, você não
pode explicar para ele – é impossível. Se um homem não vê cores, você não pode explicálas para ele.
Existem coisas que só podem ser experienciadas e entendidas através da experiência.
Deus é a experiência suprema, que é totalmente inexpressiva, intransferível. Não pode ser
transmitida. No máximo, algumas alusões podem ser dadas; mas essas alusões também
devem ser recebidas com um coração compreensivo, senão você vai perdê-las.
Se você interpretá-las com a sua mente você as perderá, pois o que a sua mente pode fazer
em relação à interpretação? Ela pode trazer apenas o seu próprio passado. Ela pode trazer
apenas o seu próprio caos. Ela pode trazer os seus conflitos, dúvidas, confusões. E ela vai
impor tudo isso na verdade, na alusão que te foi dada e, imediatamente, tudo será
distorcido. A sua mente não é capaz de ver, de sentir.
Religião simplesmente significa criar um espaço em sua mente que é capaz de ver, que é
capaz de não-conflito, que é capaz de ser um sem qualquer separação, que é capaz de
integridade, clareza, percepção. Uma mente que está cheia de pensamentos não pode
perceber; esses pensamentos seguem interferindo. Esses pensamentos estão lá, camadas
sobre camadas. No momento em que algo alcançar o seu núcleo mais interno, se algo
algum dia alcançar, não é mais o mesmo que foi entregue por alguém que conhecia. Será
um fenômeno totalmente diferente.
Buda frequentemente repetia cada dica três vezes. Alguém lhe perguntou, “Por que você
repete uma coisa três vezes?”
Ele disse, “Mesmo três vezes não é suficiente. Quando digo pela primeira vez, você só
ouve as palavras. Essas palavras são vazias, apenas um vácuo, conchas ocas, sem
conteúdo. Você não pode ouvir o conteúdo a primeira vez. A segunda vez você ouve o
conteúdo com as palavras, uma fragrância vem, mas você está tão atordoado, você está
tão mistificado pela sua presença, que você não está em um estado de entendimento. Você
ouve, mas você não entende. É por isso que tenho que repeti-las três vezes.”
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Sigo repetindo pela simples razão que você está dormente – deve ser repetido, martelado.
Talvez em algum momento, em algum momento auspicioso, você não estará em um sono
tão profundo; você pode estar próximo, muito próximo de acordar, e algo pode entrar em
você. Você pode ser capaz de ouvir. Sim, existem momentos que você está muito próximo
do acordar – nem acordado, nem dormindo, justamente no meio, em algum lugar do meio.
Toda manhã, você sabe, há alguns momentos em que você não está mais dormindo, mas
ainda não está acordado, não pode dizer que está acordado. Você pode ouvir, de maneira
muito vaga, os sons dos pássaros, do padeiro, da esposa falando com a vizinha e as
crianças se preparando para irem para a escola, o barulho do tráfego, um trem passando
– mas de uma forma muito vaga, não totalmente, parcialmente. E você segue cochilando.
Em um momento você ouve um barulho de um trem passando, no outro momento você
aprofundou-se em seu sono.
Agora os pesquisadores do sono dizem que isso acontece continuamente em seu sono: se
você dormir por oito horas, você não está no mesmo nível continuamente, o seu nível
segue mudando, picos e vales. Toda a noite você sobe e desce. Às vezes você está
dormindo tão profundamente que até mesmo os sonhos desaparecem – Patanjali o chamou
de SUSHUPTI, o sono sem sonho – e às vezes você está cheio de sonhos. E, outras vezes,
você está no limite de acordar. Se algo chocante acontecer, você acordará, repentinamente
acordará.
Este é o esforço de todos os budas: esperando pelo momento certo quando você está muito
próximo de acordar. Então um pequeno empurrão e seus olhos abrem e você pode ver.
Deus não pode ser explicado mas pode ser visto, pode ser experienciado – não pode ser
explicado. Qualquer explicação sobre Deus o minimiza; logo, quanto mais padres,
teólogos e professores, menos religião existe no mundo. Quanto mais papas e
shankaracharyas, menos religião no mundo – porque essas pessoas seguem explicando e
Deus não pode ser explicado. Elas encheram suas mentes com tantas explicações, agora
essas explicações estão em conflito. Agora é quase impossível descobrir o que é isso, o
que é aquilo. Você está em uma completa confusão. Os seres humanos nunca estiveram
em tamanha confusão antes, porque a humanidade nunca esteve tão próxima antes. A
Terra realmente tornou-se uma vila, uma vila global.
Nos tempos antigos os Budistas sabiam apenas o que Buda havia dito, e os Islâmicos
sabiam apenas o que Maomé havia dito e os Cristãos sabiam apenas sobre Jesus. Agora
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nos tornamos herdeiros de toda a tradição da humanidade. Agora você conhece Jesus,
Zaratustra, Patanjali, você conhece Buda, Mahavira, Lao Tsé e centenas de outras
explicações, outras alusões – e elas foram todas misturadas em você. Agora é muito difícil
retirar você dessa confusão. O único caminho possível é o de abandonar todo esse
barulho, não em partes, mas in toto. A minha mensagem é isso.
E ao abandoná-lo, você não abandonará Jesus ou Maomé ou Buda; ao abandoná-lo você
chegará mais perto deles. Ao abandoná-lo você simplesmente estará abandonando os
sacerdotes, as tradições, as convenções e a exploração que continua a ocorrer em nome
da tradição e da convenção. Ao se limpar de tudo isso, esquecendo a Bíblia, os Vedas e o
Gita, você atingirá a claridade, a pureza. Sim, você precisa limpar toda a casa, você
precisa de um desafogo total de coração. Apenas então, naquele silêncio, você será capaz
de entender.

Buda diz:
COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA
ENTENDER O CAMINHO?

Milhares se reuniam em torno de Buda, assim como vocês se reúnem em torno de mim –
milhões de seguidores vieram até o Buda e eles fizeram todos os tipos de questões. E o
Buda não estava interessado nas questões deles de maneira alguma; ele não tinha interesse
em respondê-las. Ele estava de fato interessado, certamente, em mostrá-los o caminho,
mas o problema era que as questões deles os inquietavam muito e as respostas que eles
coletaram, eles estavam tão perturbados por todo o conhecimento que carregaram por
todo o caminho, que era impossível, quase completamente impossível mostrá-los o
caminho. Por isso o sutra: COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA ENTENDER
O CAMINHO?
Então, em vez de dar mais respostas para eles, mais explicações, mais conhecimento,
Buda começou a retirar o conhecimento deles, suas respostas sem originalidade, suas
concepções a priori, seus preconceitos. A Índia nunca pôde perdoar Buda por isso.
Imediatamente após a sua morte a mente tradicional do país começou a desenraizar todas
as plantas que ele havia plantado; todas as roseiras foram queimadas. Buda foi
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completamente jogado para fora desse país. O maior filho dessa terra não tinha refúgio
aqui; o ensinamento teve que buscar refúgio em terras estrangeiras.
Isso não é acidental, isso sempre aconteceu. Jesus foi condenado pelos Judeus, crucificado
pelos Judeus, e Jesus foi o maior Judeu que já viveu na Terra, a maior floração da
consciência Judia, a expressão máxima, o crescendo, o Everest. Mas, por que os Judeus
o renegaram? Eles deveriam se alegrar, eles deveriam dançar e celebrar, mas eles não
podiam – eles não podiam perdoá-lo, porque a presença dele os fazia sentirem-se
medíocres; este era o seu crime. Ele deveria ser punido por isso, por estar tão acima, por
ser tão além, por ser tão superior, por ser tão gracioso, por trazer tal amor. Por causa da
sua presença ele deveria ser punido, porque a sua presença estava fazendo com que as
pessoas ficassem feias por comparação. Ele deveria ser removido para que a mente
medíocre pudesse sentir-se confortável.
Jesus não foi morto pelos Judeus, ele foi morto pela mente medíocre. Aconteceu de ser a
mente Judia medíocre no caso de Jesus. O mesmo aconteceu com Buda. Buda não foi
perdoado pelos Hindus, e ele foi o maior de todos os Hindus. Ele foi o Hindu mais puro
possível, a própria quintessência do Hinduísmo. O que os Upanishads estavam dizendo,
ele realizou. Ele foi a realização dos mais profundos anseios dessa terra, mas ele foi
desenraizado daqui, ele foi colocado para fora.
O Budismo desapareceu da Índia, nem mesmo um traço foi deixado para trás – totalmente
lavado. Por quê? Ele era tremendamente respeitado no Tibete, na China, na Coréia, no
Japão, na Tailândia, em Burma, no Sri Lanka. Toda a Ásia amava o homem, tão único o
seu ensinamento, tão fértil as suas palavras. Mas a Índia simplesmente o esqueceu
completamente – a mente Indiana medíocre. Ele não tinha nada que ver com o Indiano –
novamente a mente medíocre. A mente medíocre nunca permite o gênio; a pessoa
medíocre está feliz com outras pessoas medíocres. As pessoas estúpidas estão felizes com
líderes estúpidos. Quanto mais estúpido o líder é, mais felizes as pessoas estão – porque
ele se parece com elas.
Eu ouvi:
Um novo superintendente foi nomeado em um manicômio. O antigo estava passando o
controle, ele estava se aposentando, e um pequeno banquete foi preparado para o antigo
ser agradecido por todos os seus serviços, e para o novo ser recebido pelos internos. Todos
os loucos se reuniram.
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O superintendente antigo estava um pouco intrigado; ele nunca tinha sido visto tão feliz.
Todos os loucos eram muito felizes, tão contentes, que ele não resistiu à tentação de
perguntá-los – e ele teria que ir embora no mesmo dia, então ele tinha que perguntar
imediatamente; senão permaneceria sempre uma curiosidade em sua mente e ele nunca
saberia a resposta.
Ele perguntou aos loucos. “Por que vocês parecem tão felizes?”
Eles disseram, “Por causa do novo superintendente – ele se parece conosco! Você era um
estrangeiro entre nós, você é saudável. Ele parece louco!”
E aquilo era verdade – o novo superintendente era quase louco. Mas os loucos estavam
muito felizes. Agora chegou alguém que não iria fazê-los sentirem-se insanos.

Esta sempre foi a situação na Terra – esta Terra é um manicômio – e sempre que uma
pessoa sã ocorre, nós nos comportamos mal com ela. Milhares de pessoas vieram até o
Buda para perguntar, “Onde está Deus? O que é Deus?” E especialmente os brâmanes, os
pânditas, os eruditos, que eram totalmente informados, bem informados sobre as
escrituras, eles frequentemente vinham até ele e perguntavam, “Você acredita em Deus?
Defina a sua crença, explique o seu conceito.”
E Buda insistia repetidas vezes: COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA
ENTENDER O CAMINHO? Ele costumava dizer, “Por favor não pergunte sobre Deus.
A sua pergunta sobre Deus é como um cego que pergunta sobre a luz – ela não pode ser
explicada. Eu sou um médico,” insistia. “Posso tratar os seus olhos, posso dar a sua visão
de volta. E então você será capaz de ver por si mesmo, e a luz deve ser vista por você. A
minha visão da luz não ajudará. Posso ver a luz, posso até mesmo descrevê-la, mas isso
não lhe dará qualquer ideia do que ela é.”
De fato não há nenhuma maneira possível de explicar ao cego o que é a luz. A luz é uma
experiência, algo existencial, inexplicável. E Deus é a luz última, a luz de todas as luzes,
a luz por detrás de todas as luzes, a fonte de todas as luzes. Como Deus pode ser explicado
a você se você é cego?
Por isso Buda nunca falou sobre Deus. E os pânditas e os brâmanes voltavam para seus
lares espalhando rumores e dizendo que “Esse homem não responde à questão porque ele
não sabe; caso contrário, por que não dizia apenas sim ou não? Fizemos uma questão
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muito simples, ‘Você acredita em Deus?’ Ele poderia dizer sim ou não – se soubesse,
então a resposta seria simples. Mas ele fala de maneira indireta; nós perguntamos sobre
Deus e ele fala em parábolas. Ele diz, ‘Como pode ser dito? Como pode ser explicado?’
O fato real é que ele não sabe. O fato real é que ele é um ateu disfarçado; ele está
enganando as pessoas, corrompendo-as.”
Os Hindus inventaram uma estória muito sagaz sobre Buda. Eles dizem que Deus criou o
mundo, e, ao mesmo tempo, criou o inferno e o paraíso – o inferno para aqueles que
deveriam ser punidos e o paraíso para aqueles que deveriam ser recompensados por suas
virtudes. Mas ocorreu que milhares de anos se passaram e ninguém entrou no inferno,
porque ninguém cometeu um pecado. Obviamente o Diabo estava cansado de esperar e
esperar – sem nenhum trabalho, sem nenhum negócio! Nem mesmo uma alma apareceu!
Tremendamente bravo, ele foi até Deus e disse, “Por que você fez esse inferno, para que?
E por que você me colocou lá para comandá-lo? Nós estamos cansados, toda a minha
equipe está cansada. Não aparece ninguém. Abrimos a loja e sentamo-nos todo o dia e
nem mesmo um cliente! Mantemos as portas abertas – nem mesmo uma alma nunca entra.
Qual é o ponto? Por favor nos liberte desse trabalho.”
Deus disse, “Por que você não veio antes? Eu me esqueci completamente disso. Vou fazer
alguns arranjos. Em breve eu nascerei no mundo como Gautama o Buda, e corromperei
as mentes das pessoas. Vou corrompê-las tanto que o inferno ficará lotado. Volte para o
inferno e aguarde.”
E foi isso o que ocorreu. A estória diz que Deus veio ao mundo como Gautama o Buda,
corrompeu a mente das pessoas, destruiu as suas crenças, desenraizou suas convenções,
balançou a fé delas, criou dúvida em suas mentes, suspeitas. Desde então o inferno está
tão povoado que o Diabo se volta sempre para Deus e diz, “Agora pare! Por favor pare!
Estamos cansado, tantas pessoas! Estamos abertos vinte e quatro horas por dia, todos os
dias; mesmo à noite as portas não podem ser fechadas. As pessoas simplesmente seguem
chegando!”
Uma estória muito astuta. Você vê a esperteza delicada nela? Em um sentido Buda é
reconhecido como avatara de Deus. Os Hindus são mais astutos em relação a isso do que
os Judeus. Estes simplesmente negam que Jesus era Filho de Deus, eles rejeitam Jesus.
Os Hindus são mais sofisticados nesse ponto, mais polidos, mais cultivados – é claro,
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uma civilização mais antiga. E quanto mais antiga uma civilização se torna, mais esperta
ela se torna.
Veja a sagacidade: Buda é aceito como a décima encarnação de Deus, e, entretanto, Deus
utiliza essa encarnação no mundo para corromper a mente das pessoas. Então, apesar de
Buda ser Deus, cuidado, não o ouça! Você vê a estratégia, o truque? Eles não renegam a
divindade de Buda – de fato, é quase impossível negar a divindade de Buda.
H. G. Wells disse que Gautama o Buda é um paradoxo: o homem mais sem Deus e,
entretanto, o mais divino. Ele nunca falou sobre Deus, ele nunca disse para as pessoas
acreditarem em Deus. Deus está simplesmente ausente de seus ensinamentos. Não é uma
hipótese necessária, não é necessária. O mais sem Deus, entretanto o mais divino...
ninguém parece ser tão divino quanto Buda, tão gracioso quanto Buda – apenas uma flor
de lótus, a consciência mais pura concebível, tão fresca quanto as gotas de orvalho no sol
do início da manhã.
Eles não puderam negar isso, eles tiveram que aceitar que ele era Deus. Mas eles não
podiam aceitar o ensinamento dele porque seu ensinamento, se aceito, destruiria toda a
religião estabelecida, todo o establishment. Ele retirou todas as crenças; de fato, ele tornou
a crença algo muito importante, muito essencial, que o homem de crença não será capaz
de conhecer nunca. Ele não quer dizer torne-se um descrente, porque a descrença é,
novamente, a crença de uma maneira negativa. Não seja um crente nem um descrente.
A abordagem de Buda é a de um agnóstico. Ele não é nem um teísta nem um ateu – ele é
um buscador. E ele quer que você se mantenha aberto à investigação. Siga sem
preconceito, siga sem nenhuma ideia pré-fabricada – porque se você seguir com uma certa
ideia, você projetará a sua ideia na realidade. E se você tem alguma ideia profundamente
enraizada na sua mente, você verá aquela ideia ser realizada na realidade e isso será
apenas uma alucinação, um sonho projetado por você. Você tem que seguir
completamente vazio. Se você realmente quer saber a verdade você tem que estar
absolutamente vazio, você não deve carregar qualquer ideia, qualquer ideologia; você
deve seguir nu, desnudo, vazio. Você deve funcionar a partir do estado de nãoconhecimento. O estado de não-conhecimento é o estado de maravilhamento.
Há um ditado antigo de Jesus, que não está registrado na Bíblia, mas que os Sufis
preservaram. Os Sufis preservaram muitos ditados belos de Jesus. O ditado é tão
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tremendamente importante que surge a pergunta do porquê ele não estar registrado na
Bíblia, mas se você ponderar sobre ele a razão torna-se clara.
O ditado é: Abençoado é aquele que se maravilha, pois seu é o reino de Deus. Abençoado
aquele que se maravilha. Isso não está registrado na Bíblia. Por quê? – porque a Bíblia
quer criar uma certa religião, uma certa seita; ela quer propagar uma certa ideologia. E o
homem de maravilhamento tem que abandonar toda ideologia.
Abençoado é aquele que se maravilha, porque apenas no maravilhamento você pode ser
como uma criança, inocente. E apenas nessa inocência você pode saber aquilo que é.
COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA ENTENDER O CAMINHO?
Então sempre que uma pessoa chegava perto de Buda e indagava – grandes questões sobre
a vida e os mistérios da vida – Buda diria, “Espere, medite. Primeiro permita que sua
mente perturbada se torne imperturbável. Deixe essa tempestade da sua mente passar.
Deixe o silêncio vir, porque o silêncio lhe dará os olhos. Eu posso lhe mostrar o caminho
para ser silencioso e então você não precisará da orientação de ninguém. Uma vez que
você esteja em silêncio, você será capaz de ver o caminho e será capaz de atingir a meta.”
E as suas mentes estão realmente perturbadas. Mil e uma perturbações encontram-se ali.
Primeiro, todos estão em um estado de esquizofrenia, mais ou menos; as diferenças são
apenas de graus. Todos estão separados porque os exploradores, tanto religiosos quanto
políticos, dependeram dessa estratégia: divida o homem, não permita que ele seja íntegro
e ele permanecerá um escravo. Uma casa dividida contra si mesma será fraca. Então você
foi ensinado a lutar contra o corpo; esta é a estratégia raiz da divisão, da sua divisão. “Lute
contra o corpo, o corpo é seu inimigo. É o corpo que está te arrastando para o inferno.
Lute, adaga em mãos! Lute dia e noite! Lute por vidas! Apenas então, um dia, você será
capaz de ganhar do corpo. E, a menos que você seja vitorioso sobre o corpo, você não
entrará no mundo de Deus.”
Por séculos esse disparate foi ensinado para as pessoas. E o resultado é que todo mundo
está dividido, todo mundo está contra o seu corpo. E se você está contra o seu corpo, você
terá dificuldades. Você lutará com o seu corpo, e você e seu corpo são uma energia. O
corpo é a alma visível e a alma é o corpo invisível. O corpo e a alma não estão divididos
em lugar algum, eles são partes um do outro, eles são partes do todo. Você tem que aceitar
o corpo, amar o corpo, respeitar o corpo, ser grato ao corpo. Apenas então você alcançará
um certo tipo de integridade, uma cristalização ocorrerá; de outra maneira você
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permanecerá perturbado. E o corpo não te deixará tão facilmente; mesmo por centenas de
vidas a luta estará lá. Você não pode ganhar do corpo.
Não estou dizendo que o corpo não pode ser conquistado, entenda, mas que você não
pode ganhar do corpo. Você não pode ganhar dele ao ser seu inimigo. Você pode
conquistá-lo ao ser amigável, terno, respeitoso, ao confiar nele. Esta é exatamente a minha
abordagem: o corpo é o templo, você é a deidade do templo. O templo lhe protege, lhe
abriga ante a chuva, o vento, o calor. Ele está a seu serviço! Por que você deveria lutar?
É tão estúpido quanto um motorista lutando contra o carro. Se o motorista lutar com seu
carro, o que acontecerá? Ele destruirá o carro e destruirá a si mesmo ao lutar. O carro é
um belo veículo, ele pode levar-lhe para as viagens mais distantes.
O corpo é o mais complexo mecanismo da existência. É simplesmente maravilhoso! – e
abençoados são os que se maravilham. Comece o sentimento de maravilhamento com o
seu próprio corpo, porque é o que está mais próximo de você. O mais próximo que a
natureza se aproximou de você, o mais próximo que Deus chegou de você, é através do
seu corpo. Em seu corpo estão as águas dos oceanos, em seu corpo está o fogo das estrelas
e dos sóis, em seu corpo está o ar, seu corpo é feito de terra. Seu corpo representa toda a
existência, todos os elementos. E que transformação! Que metamorfose! Olhe para a terra
e então olhe para o seu corpo – que transformação, e você nunca se maravilhou com isso!
O pó tornou-se divino – que mistério maior é possível? Que milagre maior você está
esperando? E você vê o milagre acontecendo todo dia. Da lama nasce o lótus... e do pó
nasce o seu belo corpo. Um mecanismo complexo funcionando tão suavemente – sem
barulho. E é realmente complicado.
Os cientistas fizeram máquinas muito complicadas, mas nada pode ser comparado com o
corpo. Mesmo o computador mais sofisticado é apenas um brinquedo comparado com o
mecanismo interno do corpo. E lhe foi ensinado que você deve lutar contra ele. Isso cria
uma separação, que lhe mantém perturbado, que lhe mantém em uma constante guerra
civil.
E porque você luta consigo mesmo – o que é totalmente estúpido – a sua vida se torna
cada vez menos inteligência e cada vez mais estupidez. E então você quer grandes
transformações – você quer que a inveja acabe, quer que a raiva desapareça e você não
quer ter ganância. É impossível! Com tais desentendimentos desde o início, como você
pode criar o espaço onde as transformações acontecem, onde a raiva se torna compaixão,
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onde o ódio se torna amor, onde a ganância se torna compartilhar, onde o sexo se torna
samadhi? Como você pode ter esperança, como pode esperar tais transformações
gigantes, com um estado de mente perturbado?
O fundamental é abandonar a separação, tornar-se um. Seja um, e, então, todo o resto é
possível; mesmo o impossível é possível. COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA
ENTENDER O CAMINHO?
O caminho é muito simples e direto. Mesmo uma criança pode entendê-lo. É tão simples
quanto dois mais dois é igual a quatro, ou até mesmo mais simples. É tão simples quanto
a música de um pássaro, tão simples quanto uma rosa – simples e bela, simples e
tremendamente majestosa. Mas apenas uma mente não turbulenta pode entendê-lo,
apenas uma mente não turbulenta tem a capacidade de vê-lo; caso contrário você viverá
na ganância e na raiva, você viverá com inveja e possessividade, e você viverá no ódio.
Você pode fingir, você pode tornar-se um santo na superfície, mas você permanecerá um
pecador lá no fundo. E o maior pecado é dividir-se. O maior pecado não é cometido pelos
outros, é sempre cometido contra si próprio. Este é um estado de suicídio, criando a
divisão entre o corpo e si próprio. Condenando o corpo você pode tornar-se apenas um
hipócrita, você pode viver apenas uma vida de pretensões.

No compartimento de primeira classe de um trem, duas damas belamente vestidas estão
conversando sobre roupas enquanto um cavalheiro no canto finge estar dormindo.
Quando uma dama diz que ela acha os valores dos tecidos impossíveis nos dias atuais, a
outra sugere que ela deve seguir o seu exemplo e levar um namorado a tira colo: “Ele vai
dar a você quinhentos por mês como um presentinho – o seu marido nunca faria isso.”
“Mas e se eu não conseguir um amigo com quinhentos dólares?”
“Então pegue dois com duzentos e cinquenta cada.”
O cavalheiro falou: “Ouça, senhoras, eu vou dormir agora. Acorde-me quando vocês
abaixarem para vinte pratas.”

As pessoas estão fingindo de todas as formas. A pessoa que está fingindo ser santa pode
ser apenas o oposto, e a pessoa que está fingindo estar acordada pode estar dormindo, e a
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pessoa que está fingindo dormir pode estar acordada...todos os tipos de pretensões, porque
a sociedade cria o contexto onde lhe é permitido apenas uma vida totalmente condenada,
a vida de um criminoso, ou a vida de um hipócrita, ou fingidor. A sociedade lhe dá apenas
duas alternativas: ou ser honesto e ser um criminoso, ou ser desonesto e respeitável. Ela
não lhe dá uma terceira alternativa. Por que você não permite uma terceira alternativa? –
porque a terceira alternativa cria um Jesus, um Buda, um Krishna, e a presença deles faz
as massas sentirem-se muito medíocres, muito insultadas, humilhadas.
Então por favor não decida ao olhar para a aparência das pessoas. As chances são maiores,
quase noventa e nove por cento, que quaisquer coisas que elas pareçam na superfície elas
não sejam lá no fundo. Você pode estar certo disso; digo quase completamente certo,
porque você pode errar apenas em um por cento das vezes – o que não é muito. É raro
você se deparar com um Buda, cuja aparência é a mesma da sua interioridade; caso
contrário você encontrará pessoas que são uma coisa fora e outra dentro. Não seja
enganado pelas aparências.

Uma atriz pega um vagabundo e o leva para seu apartamento porque ele tem sapatos
muito grandes e disseram-na que os homens que têm um pé grande têm um pênis grande.
Ela lhe deu um jantar com bife, muita pimenta e cerveja e então o levou para a cama.
Pela manhã o homem acordou sozinho e encontrou uma nota de dez dólares sobre a
cômoda, com uma breve nota: “Compre um par de sapatos que seja do seu tamanho.”

Mas é dessa forma que todos nós decidimos... do lado de fora. De fato, porque não
conhecemos nosso próprio interior, como poderemos olhar para o interior das outras
pessoas? Não sabemos a arte de olhar para dentro. Primeiro você tem que praticar a arte
consigo mesmo. Primeiro você tem que ir para sua própria interioridade, o seu mundo
interior. Você tem que ir cada mais vez profundo na sua consciência, ao próprio centro
dela. Uma vez que você penetrou o núcleo do seu ser, você será capaz de ver o núcleo
interior de qualquer pessoa. Então ninguém pode lhe enganar, porque então você não vê
a aparência – você vê a realidade.
COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA ENTENDER O CAMINHO?

14

A mente turbulenta não pode entender nada. Não é um estado onde o entendimento é
possível. Entendimento não significa conhecimento. Uma mente turbulenta pode tornarse muito instruída – você pode ir às universidades e você pode ver os professores, muito
instruídos – mas eles estão mais perturbados que você, em um conflito interior muito
maior que o seu. O conhecimento deles não os ajuda de maneira alguma. O conhecimento
nunca ajudou ninguém, ele é apenas um fardo. Ele lhe dá respeitabilidade, certamente. É
uma grande viagem do ego e o ego sente-se muito inflado; mas quanto mais o ego é
inflado, mais agitação interior você terá porque o ego é um fenômeno falso. E quando
você se torna muito apegado ao falso, você começa a perder contato com o real. Quando
você começa a criar raízes no falso, você se esquece de criar raízes no real.
O homem de conhecimento está tão inconsciente quanto você. O ignorante e o instruído
não estão em botes diferentes; eles viajam juntos. A diferença entre eles é apenas de
informação – o que não é uma diferença de forma alguma, não é uma diferença que faça
alguma diferença. Posso saber algumas poucas coisas e outra pessoa pode ser uma
Enciclopédia Britânica andante – isso não faz nenhuma diferença.
Um buda não é um homem de conhecimento, ele é um homem de entendimento – não é
cheio de informação, mas cheio de discernimento. Cheio de visão, não cheio de
pensamentos – uma clareza, uma clareza de espelho, e uma grande consciência.
Você se move como um sonâmbulo, um noctâmbulo. Você não sabe o que está fazendo,
não sabe porque está fazendo; não sabe para onde está indo, não sabe porque está indo. A
sua vida é acidental, e uma vida acidental é uma vida inconsciente – é como um robô.

Um homem em um teatro com sua esposa vai ao toalete no intervalo, mas erra a porta e
entra no jardim. Como tudo está bem limpo para utilizar o chão, ele levanta uma planta
de seu vaso e o utiliza, então recoloca a planta.
Ele volta e descobre que o próximo ato já começou. “O que aconteceu até agora neste
ato?” ele pergunta a sua esposa em um sussurro.
“Você deveria saber,” ela diz friamente. “Você estava nele!”
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O ser humano vive na inconsciência. Ele não está consciente, nem um pouco consciente.
Você pode observar qualquer pessoa, você pode se observar, vagarosamente, e você verá
tantos atos inconscientes acontecendo que é quase inacreditável como você viveu até
agora. Vocês estão mentindo sem razão alguma! E quando você se pega em flagrante
mentindo, você fica surpreso: por que você está mentindo em primeiro lugar? – porque
não há nenhuma razão, você não ganhará nada com isso. Apenas um hábito, apenas uma
rotina mecânica. Você fica triste por nenhuma razão.
Agora alguns pesquisadores dizem que você pode fazer um calendário de seus humores
e penso que essas pesquisas são significantes – você realmente pode fazer um calendário
de seus humores. Siga anotando por um mês: segunda-feira de manhã como você se sente
e à tarde e à noite... pelo menos oito vezes por dia, siga anotando todos os dias exatamente
na mesma hora como você se sente. E dentro de três ou quatro semanas você ficará
surpreso que em toda segunda-feira ao mesmo horário você faz exatamente o mesmo.
Ora, isso não pode ser assim por causa de quaisquer circunstâncias externas, porque toda
segunda-feira é diferente. É algo interno – apesar de você encontrar desculpas externas,
porque ninguém quer se sentir responsável por sua própria miséria. É bom fazer alguém
parecer responsável por sua miséria. E você pode encontrar desculpas, você pode inventálas se elas não estão lá.
É aqui que as pessoas se tornam muito criativas. De fato toda a criatividade delas consiste
em criar desculpas: “Por que estou triste?” e você pode encontrar mil e uma razões. A
esposa disse aquilo e as crianças não estão se comportando bem, os vizinhos e o patrão
no escritório, o tráfego e os preços subindo...e você pode encontrar mil e uma coisas: elas
são sempre as mesmas. E você pode achar o mundo muito sombrio, escuro, e então você
pode sentir-se confortável que não é sua responsabilidade que você está triste.
Mas é o mesmo mundo, e terça-feira de manhã você sente-se muito animado, muito
alegre, radiante – novamente você encontra desculpas: “Essa é uma bela manhã, e o sol,
os pássaros, as árvores, o céu e tudo está tão cheio de luz – que bela manhã!” Você pode
encontrar desculpas para todos os tipos de humores, mas se você fizer um diário de quatro
a oito semanas você ficará realmente chocado pois tudo o que acontece com você é quase
completamente dependente de você. Você tem uma roda interna que segue-se movendo
e o mesmo aro está passando pelo topo repetidas vezes.
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Sim, há circunstâncias externas, mas elas não são causas; no máximo elas acionam. Um
certo humor que deve ocorrer é acionado por uma certa circunstância. Se essa
circunstância não estivesse ali, então algo diferente seria o gatilho – mas ele deve ser
acionado.
As pessoas que viveram em isolamento tornaram-se conscientes desse fato. Buda
costumava enviar os seus discípulos para o isolamento. Na nova comuna teremos
cavernas subterrâneas para que eu possa enviar-lhes para um mês de isolamento –
isolamento absoluto. Você desaparece do mundo, então não pode culpar qualquer
circunstância externa porque não há nada fora... você e as paredes da caverna. E você
ficará surpreso: um dia você é feliz, um dia você é infeliz, um dia você se sente muito
ambicioso, um dia você sente raiva e não há ninguém que lhe insultou, lhe irritou. Um
dia você verá que está contando mentiras para você mesmo porque não pode encontrar
com ninguém.
“Posso pagar-lhe uma bebida?” ele perguntou, como forma de iniciar uma conversação.
“Não, obrigado,” ela disse. “Eu não bebo.”
“E um brunch comigo em meu quarto?”
“Não, não acho que isso seria adequado,” ela disse.
Não tendo sucesso com abordagens sutis, o jovem homem pressionou direto ao ponto:
“Estou encantado pela sua beleza refrescante, mademoiselle, e lhe darei qualquer coisa
que seu coração desejar se você passar a noite comigo.”
“Ó, não, não, monsieur, eu nunca faria algo como isso.”
“Diga-me,” disse o jovem homem, rindo, “você nunca faz nada minimamente
impróprio?”
“Oui,” disse a garota francesa, “Conto mentiras.”

Observe quantas vezes no dia você conta mentiras – e sem razão alguma – e quantas vezes
você fica com raiva, sem razão alguma, e então verá que você vive em um mundo interior,
um mundo subjetivo próprio. O entendimento significa entendimento dessas coisas
fundamentais do funcionamento da vida. E se você entende esses fundamentos, a
transformação não é difícil. De fato, o próprio entendimento se torna a transformação.
COMO PODE UMA MENTE TURBULENTA ENTENDER O CAMINHO?
SE UM SER HUMANO ESTÁ PERTURBADO
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ELE NUNCA SERÁ PREENCHIDO DE CONHECIMENTO.

A palavra ‘conhecimento’ não significa o que você quer dizer por conhecimento. Quando
Buda utiliza a palavra ‘conhecimento’ ele quer dizer sabedoria, não informação; ele quer
dizer vigilância, não conhecimento.
SE UM SER HUMANO ESTÁ PERTURBADO... está em conflito, em confusão,
dividido, internamente desunido, se um ser humano é uma multidão interior... ELE
NUNCA SERÁ PREENCHIDO DE sabedoria.
A sabedoria necessita de unidade, integração, uma cristalização da vigilância, da
consciência, do observar dos seus atos, humores, pensamentos, emoções... da observação
de tudo o que está acontecendo em seu mundo interior. Apenas ao observá-lo, um milagre
começa a acontecer. Se você começa a ver que está contando mentiras sem razão
nenhuma, esta própria consciência tornar-se-á um obstáculo. A próxima vez que você
estiver no limite de contar uma mentira uma voz em seu interior dirá, “Observe, cuidado
– você está se movendo para a armadilha novamente.” A próxima vez que você cair na
tristeza, algo em seu interior o deixará alerta, algo irá te alarmar.
Este é o caminho para a transformação das suas energias – AES DHAMMO
SANANTANO. AES MAGGO VISUDDHYA – este é o caminho da purificação, esta é
a lei eterna da transformação.

UMA MENTE SERENA,
QUE NÃO BUSCA MAIS CONSIDERAR
O QUE É CERTO E O QUE É ERRADO,
UMA MENTE SEM JULGAMENTOS,
OBSERVA E ENTENDE.

Então o primeiro requerimento para um sannyasin é: UMA MENTE SERENA, QUE
NÃO BUSCA MAIS CONSIDERAR O QUE É CERTO E O QUE É ERRADO...
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Uma declaração tremendamente importante e revolucionária. Buda está dizendo: Não
considere o que é certo e o que é errado, porque se você considerar o que é certo e o que
é errado você estará dividido, você tornar-se-á um hipócrita. Você aspirará o certo e fará
o errado. E no momento que você considera o que é certo e o que é errado, você se torna
apegado, você se torna identificado. Você certamente se torna identificado com o certo.
Por exemplo, você vê de um lado da estrada uma nota de cem rúpias; ela pode ter caído
do bolso de alguém. Agora surge a questão: Pegá-la ou não? Uma parte sua diz, “É
perfeitamente certo pegá-la. Ninguém está olhando, ninguém nunca suspeitará. E você
não está roubando – ela está apenas lá! Se você não pegá-la, alguém a pegará de qualquer
forma. Então por que perdê-la? Está perfeitamente certo!”
Mas outra parte diz, “Isso é errado – esse dinheiro não lhe pertence, não é seu. De uma
forma, de uma forma indireta, é um roubo. Você deve informar à polícia, ou, se não quiser
se preocupar, então siga em frente, esqueça-a completamente. Nem mesmo olhe para trás.
Isso é ganância e a ganância é um pecado!”
Ora, essas duas mentes estão lá. Uma diz, “Está logo ali, pegue-a,” a outra diz, “É errado,
não a pegue.” Com qual mente você se identificará? Você certamente se identificará com
a mente que diz que é imoral, porque isso satisfaz mais o ego. “Você é uma pessoa moral,
você não é ordinária; todo mundo teria pego a nota de cem rúpias. Nesses momentos de
dificuldade, as pessoas não pensam nessas sutilezas.” Você identificar-se-á com a mente
moral, e você se desidentificará da mente que quer pegar a nota. No fundo você a
condenará; você dirá, “Não é certo – é a minha parte pecadora, a parte mais baixa, a parte
condenada.” Você se manterá distante dela. Você dirá, “Fui contra isso. Foi meu instinto,
minha inconsciência, meu corpo, minha mente, que me persuadiram a fazer isso; por outro
lado, eu sabia que era errado. Sou aquele que sabia que era errado.”
Você sempre se identifica com o certo, a atitude moralista, e você se desidentifica do ato
imoral – entretanto o faz. Assim surge a hipocrisia.
Santo Agostinho disse em suas confissões: Deus, perdoe-me, pois continuo a fazer coisas
que sei que não deveria fazer e, também, não faço coisas que sei que deveria fazer.
Este é o conflito, é assim que alguém torna-se perturbado. Por isso Buda lhe dá uma chave
secreta. Esta é a chave que pode lhe tirar de toda a identificação: não se identifique com
a mente moral – porque esta também é parte da mente. É o mesmo jogo: uma parte
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dizendo bem, outra parte dizendo mal – é a mesma mente criando um conflito em você.
A mente é sempre dual. A mente vive nos opostos polares. Ela ama e odeia a mesma
pessoa; ela quer fazer o ato e não quer fazer o ato. É conflito, a mente é conflito. Não se
identifique com nenhuma.
Buda está dizendo: torne-se apenas uma vigilância. Veja que uma parte está falando isso,
que a outra parte fala aquilo. “Não sou nenhuma – NETI, NETI, nem isso nem aquilo –
sou apenas uma testemunha.” Apenas então há uma possibilidade do entendimento surgir.
UMA MENTE SERENA, QUE NÃO BUSCA MAIS CONSIDERAR O QUE É
CERTO E O QUE É ERRADO, UMA MENTE SEM JULGAMENTOS, OBSERVA E
ENTENDE.
Ir para além dos julgamentos do bem e do mal é o caminho da vigilância. E é através da
vigilância que a transformação ocorre. Esta é a diferença entre moralidade e religião. A
moralidade diz, “Escolha o certo e rejeite o errado. Escolha o bem e rejeite o mal.” A
religião diz, “Simplesmente observe ambos. Não escolha de modo algum. Permaneça uma
consciência que não escolhe.”
A religião é muito diferente da moralidade. A moralidade é muito ordinária, mundana,
medíocre; a moralidade não lhe pode levar ao último, não é o modo do divino. A
moralidade é apenas uma estratégia social. É por isso que uma coisa é certa em uma
sociedade e a mesma coisa é errada em outra sociedade; pensa-se que uma coisa é boa na
Índia e pensa-se mal da mesma coisa no Japão. Uma coisa é tida como boa hoje e pode
tornar-se errada amanhã. A moralidade é um subproduto social, é uma estratégia de
controle. É o policial dentro de si, o juiz dentro de si – é um truque da sociedade para
hipnotizar você de acordo com certas concepções que a sociedade quer impor às pessoas.
Então se você nasce em uma família vegetariana, então os não-vegetarianos são os
maiores pecadores.
Um monge Jaina me disse uma vez que “Eu amo os seus livros, mas por que você
menciona Jesus, Maomé, Ramakrishna com Mahavira? Você não deveria mencioná-los
na mesma linha. Mahavira é Mahavira – como ele pode ser comparado e colocado da
mesma maneira, na mesma categoria de Jesus, Maomé e Ramakrishna?
Eu disse, “Por que não?”
Ele disse, “Jesus bebia vinho, comia carne – que maior pecado alguém pode cometer?”
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Maomé comia carne e casou-se com nove mulheres! É necessário renunciar às mulheres
– e não somente a uma mas nove! Um número perfeito. De fato, não há mais números;
nove é o último número, então novamente repetem-se os mesmos...
“Maomé casou-se com nove mulheres, comia carne – como você pode colocar Maomé
com Mahavira? E como você pôde pôr Ramakrishna com Mahavira? Ele comia peixe.”
Alguém que nasce em Bengala deve comer peixe.
A única crítica dele aos meus livros é que coloquei essas pessoas juntas.
Agora pergunte a um Cristão... uma vez perguntei a um missionário Cristão, “O que você
diria sobre esse monge Jaina? Ele disse isso... você tem alguma objeção?”
Ele disse, “Certamente! Como você pôde colocar Mahavira com Jesus? Jesus viveu pela
humanidade, sacrificou-se a si mesmo pela humanidade – o que Mahavira fez? Mahavira
é totalmente egoísta, ele pensa apenas na sua própria salvação. Ele não liga para mais
ninguém! Ele nunca curou uma pessoa cega, nunca ressuscitou um morto. Ele apenas
meditou por doze anos nas montanhas, nas florestas – o que é mais egoísta? E o mundo
está sofrendo e as pessoas estão com muita dor, e ele não as consola. Qual luxo pode ser
maior? Apenas meditar ao largo de um rio na floresta – que luxo! O que ele fez pela pobre
humanidade? Jesus sacrificou-se a si próprio – ele viveu e morreu para os outros. Toda a
sua vida não foi nada além de puro sacrifício. Como você pôde colocar Mahavira com
Jesus?”
E ele também parece estar certo. Ora, como decidir? Buda nunca curou os doentes, os
cegos, surdos, mudos – apenas meditou. Parece egoísta! Ele deveria ter aberto hospitais,
ou pelo menos escolas; deveria ter distribuído remédios, deveria ter ido até as áreas de
cheias e servido às pessoas... ele nunca fez nada parecido com isso. Que tipo de
espiritualidade é essa? De acordo com os Cristãos, é egoísmo puro.
Ora, quem está certo? E quem decidirá? Vivemos de acordo com nossos próprios
preconceitos.
O monge Jaina está errado e o missionário Cristão está errado, porque ambos estão
julgando – e julgar é errado. Jesus é Jesus – ele vive da sua própria maneira. Buda é Buda
– ele vive da sua própria maneira. Personalidades únicas, expressões únicas de Deus.
Nenhum é uma cópia do outro e nenhum precisa ser uma cópia do outro. E é belo que o
mundo tenha variedade. Se houvessem apenas Jesuses por todo lado eles pareceriam
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como os carros Ford saindo de uma linha de montagem – cada segundo um carro Ford
saindo, o mesmo, exatamente iguais uns aos outros. É belo que Jesus é um, simplesmente
um e irrepetível. E é bom que Buda seja único e irrepetível.
Uma pessoa realmente religiosa tem uma abordagem não-julgadora. O moralista não pode
evitar os julgamentos, ele se torna um juiz. Ora, esse monge Jaina, uma pessoa ordinária,
estúpida, está pronto para julgar Jesus, Ramakrishna, Maomé. Ele não sabe de nada, não
entende nada, nunca meditou – ele não conhece a si próprio ainda. É por isso que ele veio
até mim.
Ele veio até mim para entender o que é meditação e como meditar. A meditação ainda
não ocorreu, mas o julgamento está ali – e ele está pronto para julgar até mesmo um
homem como Jesus, sem ter nem mesmo vergonha do que está fazendo, sem timidez, com
muita arrogância. E da mesma maneira com o missionário Cristão! Ele não sabe nada de
meditação, do que Buda estava fazendo, do que Mahavira estava fazendo. Buda não sabe
nada dos caminhos sutis os quais um Buda funciona. Apenas se tornar iluminado é o
maior serviço possível para a humanidade – nada mais pode ser feito. Ele certamente não
curou os olhos físicos, mas ele é o homem que curou milhões de olhos espirituais – e este
é o serviço real! Ele fez milhões de pessoas ouvir, escutar, entender – ESTE é o serviço
real.
Mas esse missionário Cristão, porque ele dirige uma escola primária e um hospital, pensa
que é alguém que está autorizado a julgar. O moralista sempre julga, a pessoa religiosa
nunca julga. Ela vive em uma consciência não-julgadora.
UMA MENTE SEM JULGAMENTOS, OBSERVA E ENTENDE. Ela simplesmente
observa e entende. Se Buda encontrasse com Jesus, ele teria entendido; se Jesus
encontrasse com Mahavira, ele teria entendido. Apenas observando, assistindo, e então
existe entendimento.

SAIBA QUE O CORPO É UMA JARRA FRÁGIL,
E FAÇA DA SUA MENTE UM CASTELO.
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Por ‘mente’ Buda quer dizer consciência. Por ‘mente’ Buda quer dizer Mente, com um
M maiúsculo – não essa mente ordinária que você tem, mas a Mente que ocorre quando
todos os pensamentos desapareceram, quando a mente está totalmente vazia de
pensamentos. Faça um castelo da sua Mente porque esse corpo morrerá – não dependa
dele.

EM TODA DIFICULDADE
DEIXE O ENTENDIMENTO LUTAR POR VOCÊ
PARA DEFENDER O QUE VOCÊ GANHOU.

E lembre-se continuamente, porque a batalha é longa e a jornada é árdua. Muitas vezes
você cairá e se esquecerá, muitas vezes você começará a julgar. Muitas vezes você
começará a tornar-se identificado com isso ou aquilo, muitas vezes o ego vai asseverarse repetidas vezes. Sempre que o ego asseverar-se, sempre que a identificação ocorrer,
sempre que o julgamento surgir, imediatamente lembre-se: observe, simplesmente
observe, e então haverá entendimento.
E o entendimento é o segredo da transformação. Se você pode entender a raiva,
imediatamente você será inundado pela compaixão. Se você pode entender o sexo,
imediatamente você alcançará o samadhi. ‘Entendimento’ é a palavra mais importante
para lembrar-se.

POIS EM BREVE O CORPO SERÁ DESCARTADO.
ENTÃO COMO ELE SE SENTIRÁ?
COMO UM TRONCO DE MADEIRA INÚTIL, ELE CAIRÁ POR TERRA.
ENTÃO O QUE ELE SABERÁ?

Não dependa do corpo e não permaneça confinado ao corpo. Utilize-o, respeite-o, ameo, cuide-o, mas lembre-se: você terá que abandoná-lo um dia. O corpo é apenas uma
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gaiola, ela será deixada para trás e o pássaro irá embora. Antes disso ocorrer, cuide do
pássaro também. Limpe sua consciência, porque ela irá com você. O seu entendimento
irá com você, não o seu corpo.
Então não gaste muito tempo decorando-o com cosméticos, com vestes, com ornamentos
– não gaste muito tempo com o corpo, porque o corpo pertence à Terra e a Terra irá
reivindicá-lo de volta. Do pó ao pó. Você não pertence à Terra, você pertence a algo além,
a algo de desconhecido. A sua casa está no desconhecido, aqui você é apenas um visitante.
Aproveite a visita e utilize-a o máximo possível para crescer em entendimento e
maturidade, para que você possa levar para casa a sua maturidade, o seu entendimento, a
sua sabedoria.

O SEU PIOR INIMIGO NÃO PODE LHE FERIR
TANTO QUANTO OS SEUS PRÓPRIOS PENSAMENTOS, DESPROTEGIDOS.

Quando os pensamentos estão desprotegidos, desassistidos, a sua mente é seu maior
inimigo.

MAS, UMA VEZ DOMINADOS,
NINGUÉM PODERÁ AJUDAR-LHE TANTO,
NEM MESMO SEU PAI OU SUA MÃE.

Porém, a mesma mente, se dominada – dominada pela vigilância, dominada pela
meditação – transforma-se. Ela se torna a maior amiga. Ninguém pode ajudar-te mais.
A mente é uma escada: desguardada ela te leva para baixo, guardada ela te leva para cima.
A mesma escada! A mente é uma porta: desguardada ela te leva para fora, guardada ela
te leva para dentro. A mesma mente desguardada torna-se raiva, ódio, inveja; guardada
ela se torna compaixão, amor, luz.
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Esteja vigilante, acordado, alerta, seja sem julgamentos. Não seja um moralista: crie uma
consciência religiosa. E por “consciência religiosa” quero dizer uma consciência que não
escolhe. Deixe essa frase penetrar fundo em seu coração: consciência que não escolhe.
Essa é a própria essência do ensinamento de Buda – AES DHAMMO SANANTANO.
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #2
Título do Capítulo: Beba ao máximo e dance
2 de Julho de 1979 na Sala Buda

A primeira questão:
Questão 1
AMADO MESTRE,
VOCÊ PODERIA, POR FAVOR, FALAR MAIS SOBRE A NOVA FASE DO SEU
TRABALHO? SRI RAMAKRISHNA, SRI RAMAN, E MESMO J. KRISHNAMURTI,
PARECEM UNIDIMENSIONAIS. GURDJIEFF TENTOU UMA ABORDAGEM
MULTIDIMENSIONAL? ESSA FOI A CAUSA DELE TER SIDO TÃO
INCOMPREENDIDO?

Ajit Saraswati, é natural ser incompreendido se você realmente quer ajudar as pessoas.
Se você não quer ajudá-las, você nunca será incompreendido – elas irão idolatrá-lo, irão
louvá-lo. Se você apenas falar, se você apenas filosofar, então elas não terão medo de
você. Então você não tocará a vida delas.
E é belo conhecer teorias complexas, sistemas de pensamentos. Isso ajuda o ego, isso
alimenta o ego delas – elas se tornam mais instruídas. E todo mundo gosta de ser mais
instruído. É o mais sutil alimento para o ego.
Mas se você realmente quer ajudá-las, então surge o problema. Então você começa a
mudar as suas vidas, então você começa a transpassar o ego delas; então você começa a
interferir com séculos e séculos de velhos hábitos e mecanismos. Então você cria
antagonismo: elas têm medo de você, elas são inimigas. E elas tentarão, de toda maneira
possível, lhe entender mal, deturpar você.
As pessoas unidimensionais são belas flores, mas sem muito uso. Krishnamurti tem falado
por quarenta ou mais anos, e as pessoas ouvem. As mesmas pessoas o têm ouvido por
quarenta anos... E praticamente nada mudou na consciência delas. Certamente elas se
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tornaram muito instruídas, argumentativas, lógicas. Se você discutir com elas – elas são
as melhores pessoas para discutir algo – elas vão aos mundos mais sutis e delicados do
pensamento. Elas podem analisar tudo: a vigilância, a meditação, a consciência... Elas
tornaram-se muito eficientes, muito espertas, mas elas permanecem tão medíocres e tão
estupidas como sempre, com apenas uma diferença: agora a estupidez delas é camuflada
por detrás do seu assim chamado conhecimento que elas recolheram de J. Krishnamurti.
Krishnamurti permanece apenas um fenômeno intelectual, porque ele nunca se importou
em entrar na vida das pessoas. É perigoso entrar na vida das pessoas – você está brincando
com fogo.
Sri Raman é perfeitamente ok: sentando-se silencioso em seu templo, as pessoas podem
vir, oferecer flores, adorar, e ele simplesmente observará. E, é claro, ele tem uma beleza
e uma graça, mas é unidimensional, não afeta a vida em sua totalidade. No máximo as
pessoas podem ser tocadas emocionalmente. Assim como J. Krishnamurti toca as pessoas
intelectualmente, Sri Raman toca as pessoas emocionalmente.
E o mesmo acontecia com Ramakrishna. As emoções de muitas pessoas foram tocadas, e
elas choraram de alegria. Mas isso não irá transformá-lo. Essas lágrimas de alegria são
momentâneas; em casa você será o mesmo.
Gurdjieff certamente é um pioneiro. Com Gurdjieff inicia-se um conceito totalmente novo
de vida espiritual. Ele chamou o seu caminho de “o quarto caminho” – assim como eu
chamo o meu caminho de “o quarto caminho” ele também chama o seu caminho de “o
quarto caminho.” Ele foi imensamente incompreendido, porque não estava interessado
em transmitir o conhecimento para você, ele não estava interessado em consolá-lo. Ele
não estava interessado em lhe dar belas teorias, visões, alucinações. Ele não estava
interessado nas suas lágrimas, em suas emoções e sentimentos. Ele não estava interessado
em ser adorado por você, ele estava interessado em lhe transformar.
E transformar uma pessoa significa que você tem que tomar um martelo em suas mãos,
porque muitos pedaços do ser daquela pessoa devem ser cortados. A pessoa está tão de
pernas para o ar que tudo está errado do jeito que ela está e deve ser colocado da maneira
correta. E a pessoa investiu tanto nessa maneira errada de viver que qualquer um que
queira alterar o seu estilo de vida – não apenas a circunferência, mas o centro também –
ela tem medo, assusta-se. Apenas algumas poucas pessoas corajosas podem entrar no
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mundo de um homem como Gurdjieff. Uma tremenda coragem é necessária, uma
coragem para morrer, porque só assim é possível renascer.
Gurdjieff era um parteiro. Ele não era um professor, era um mestre. Krishnamurti
permaneceu um professor. Raman permaneceu um belo indivíduo – iluminado, mas uma
estrela distante, apartado. Você poderia observar e apreciar e você poderia escrever
poesias sobre ele, mas isso é tudo. Ele permanecia um fenômeno distante. Você nunca
poderia ter a esperança de alcançá-lo, a distância era gigante. E não havia nenhum esforço
do lado dele em fazer uma ponte. E o que você poderia fazer? Como você poderia fazer
a ponte? Se você fosse capaz de fazer a ponte com um homem como Raman, não haveria
necessidade de fazer a ponte. Um homem dessa capacidade seria capaz de transformar a
si mesmo por si só; ele não precisaria de um mestre. A menos que Raman tentasse fazer
a ponte, a ponte não seria possível.
E ele era arredio, distante, frio. Ele não estava envolvido. Ele sabia que toda a miséria é
falsa. E, certamente, isso está correto – mas não para aqueles que estão na miséria. O ser
humano que está acordado sabe que a pessoa que está chorando em seu sono está vendo
um sonho, verdade. De acordo com o ser humano que está acordado, é perfeitamente
verdade. Mas mesmo que seja um sonho, um pesadelo, para a pessoa que está totalmente
dormindo é uma verdade. E o ser humano que está totalmente dormindo não pode fazer
qualquer esforço para conectar-se com o ser humano iluminado. Obviamente é
impossível. Ele não pode nem mesmo conceber que alguém esteja acordado; ele está
muito absorto em seu pesadelo. Apenas o ser iluminado pode fazer o esforço. Mas
perturbar o sono de alguém, mesmo que essa pessoa esteja em um pesadelo, é perigoso.
Ninguém quer ser perturbado, ninguém quer sofrer interferência.
As pessoas têm ideias estranhas – pessoas dormentes, idiotas, mas elas têm ideia estranhas
de liberdade. Elas não têm liberdade; elas não podem ter. Elas não podem se dar ao luxo
enquanto dormem. Como um ser humano dormente pode ter qualquer liberdade? Mas ele
tem ideias, grandes ideias de liberdade, e um homem como Gurdjieff interfere. A sua
compaixão é muito maior do que a compaixão de J. Krishnamurti, Raman e Ramakrishna.
Ramakrishna é belo – cantando o louvor a Deus, orando, adorando, dançando. Ele é algo
do além. Ele lhe relembra que muito mais é possível na vida do que está acontecendo com
você – mas isso é tudo. Através dele apenas uma pequena lembrança pode lhe alcançar.
Mas a sua vida é tal que aquela lembrança não criará qualquer mutação; ela será
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esquecida. Você a desfrutará. Repetidas vezes você gostaria de ir até o homem e vê-lo
dançando, cantando e orando... e você se sentirá bem.
Isso é o que Buda chama “contar as ovelhas dos outros.” Ele é uma bela flor, mas ao olhar
a rosa você não pode se tornar a rosa; você também não pode se tornar Ramakrishna ao
olhar para Ramkrishna. Um grande esforço é necessário. Você tem que subir a montanha
contra todos os riscos.
A menos que um mestre tente se aproximar de você em seu sono pesado, a não ser que
ele incite o seu ser, segure você forte e te leve para fora da sua ignorância, é impossível,
é quase impossível. Mas você ficará bravo com esse ser humano – quem quer ser
perturbado? Alguém tornou-se acostumado com uma certa forma de vida; a mente sempre
gosta do velho, do conhecido, do familiar. Mesmo que seja miserável, ainda assim a
mente teme o novo, porque com o novo você tem que aprender novamente como se
comportar, como ser. E quem quer aprender? Você é tão eficiente com o velho, o seu ego
está tão satisfeito com o velho – quem se importa?
E quando você cruza com um homem como Gurdjieff, ele destrói todo o disparate que
você recolheu. Ele destrói impiedosamente! Às vezes ele terá que dizer coisas que não
são realmente verdadeiras, mas ele as tem que dizer apenas para estilhaçar as suas ideias.
Um amigo perguntou, “Como foi possível a um homem como Gurdjieff, um homem de
um entendimento tão grande, não entender a ideia de energia kundalini?”
Ele a chamava de kundabuffer. Ele era muito contra a ideia de kundalini. Ele dizia
frequentemente que a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa na vida é o despertar
da kundalini. O questionador, naturalmente, fica desnorteado.
Mas você não pode entender o significado real de Gurdjieff. Ele a chamou de kundabuffer
por causa da tolice que os teosofistas criaram no mundo. Eles falavam muito sobre
kundalini, o poder da serpente, e era tudo bobagem; eles não sabiam nada sobre ela. Eles
estavam apenas fabricando, apenas inventando teorias e ideias. Era tudo suposição.
De fato, a cada cem livros que são escritos sobre kundalini, noventa e nove são pura
bobagem. E as pessoas que se reuniam em torno de Gurdjieff passaram pela filosofia
teosófica, hipóteses, doutrinas. Ele estava destruindo o conhecimento delas; ele não
estava dizendo nada contra a kundalini. Como ele poderia? Ele sabia bem melhor do que
Blavatsky, Annie Besant, Alcott, Leadbeater – ele sabia bem melhor do que essas pessoas.
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Essas pessoas eram apenas especialistas em criar doutrinas, e realmente elas foram
grandes especialistas. Elas criaram um movimento quase mundial – sobre auras, cores e
kundalini... novas palavras do conhecimento espiritual antigo. E elas criaram mundos,
mundos imaginários, em torno dessas palavras.
Gurdjieff está certo em chamá-la kundabuffer. E Gurdjieff está certo em dizer que a pior
coisa que pode acontecer com um ser humano é o despertar da kundalini. Mas lembre-se
sempre que ele estava falando com seus discípulos, em um contexto particular. Ele estava
estilhaçando o conhecimento dos seus discípulos em relação ao poder da kundalini –
porque o primeiro passo de um mestre é destruir o seu conhecimento, porque o seu
conhecimento é basicamente falso, emprestado.
Antes de você poder familiarizar-se com a verdade, o falso deve ser levado. Às vezes o
mestre tem que ser muito impiedoso, outras vezes o mestre tem que dizer coisas que não
são realmente assim. Kundalini não é uma ideia errada, mas para noventa e nove porcento
das pessoas, Gurdjieff está certo.
Agora há novamente pessoas como Gopi Krishna, que estão escrevendo livros sobre a
kundalini e o poder da serpente, e o grande gênio que ocorre através dela. Não ocorreu
nem mesmo com Gopi Krishna! Que tipo de gênio ele tem? No máximo, a única prova
que ele deu de seu gênio é alguma poesia absolutamente sem valor, assim como a poesia
que crianças pequenas escrevem. Ele foi um clérigo por toda a sua vida. A sua poesia
cheira a toda a sua vida eclesiástica – ela fede! Não há beleza, não há grandeza – não há
nada de esplêndido.
E agora ele está propondo ao redor do mundo que quando a kundalini desperta o seu poder
latente de gênio manifesta-se. Quantos iogues ganharam o Prêmio Nobel? E quantos
iogues contribuíram pode o conhecimento científico do mundo, arte, poesia, pintura,
escultura? Quantas pessoas cuja kundalini despertou contribuíram de qualquer forma para
a riqueza do mundo?
O que Gopi Krishna está falando não é de kundalini, e sim de kundabuffer. Gurdjieff o
teria o teria corrigido com um único golpe. Mas ele atrai as pessoas. As pessoas são muito
atraídas pelo disparate místico, pela estupidez oculta, pela besteira esotérica. Apenas
comece a falar passando por elas de chakras, centros de energia e kundalini, e elas todas
ficaram atentas. Tente! Não há necessidade de saber nada sobre – invente apenas... porque
os místicos Jainas não falaram da kundalini, os místicos Budistas não falaram da
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kundalini, os místicos Cristãos nunca souberam nada sobre ela, os Sufis estão
absolutamente inconscientes dessa energia chamada kundalini. Apenas a yoga Hindu fala
sobre ela. Há algo nela, mas não exatamente da maneira que as pessoas falam. O
conhecimento que flutua em torno da kundalini é tudo bobagem, e Gurdjieff estava certo
em condená-la. Ele estava condenando todo o movimento teosófico. Os teosofistas eram
muito contra Gurdjieff. Eles não sabiam de nada, mas eles criaram um grande movimento.
Eles eram mais ou menos pessoas políticas, eruditos, ‘i-lógicos’, mas de maneira alguma
almas realizadas.
Gurdjieff destruiu muitas crenças. ele destruiu uma das mais fundamentais crenças de
toda humanidade. ele disse, “não há alma. Você não nasce uma alma – a alma tem que
ser criada através de um grande esforço. E apenas muito poucas pessoas foram capazes
de criá-la. As milhões de pessoas que andam na terra são todas sem alma.”
Ora, você pode criar um choque maior? – Apenas dizer às pessoas, “você não tem uma
alma. Não há nada no seu interior – oco, ninguém dentro de você. Você ainda não nasceu;
você é apenas um corpo, um mecanismo. Sim, você tem uma possibilidade, uma
potencialidade de tornar-se uma alma, mas então você tem que trabalhar muito para
alcança-la, um grande trabalho por ela, e somente então é possível ter uma alma. É luxúria
última ter uma alma.”
Ora, ao longo das eras os sacerdotes têm dito a você que você nasce com uma alma. Isso
criou uma situação muito inconveniente. Porque todos o disseram que ele nasceu com
uma alma, ele pensa, “então por que me preocupar? Eu já sou uma alma. Sou imortal. O
corpo morrerá mas eu viverei.” Gurdjieff diz, “Você não é nada exceto o corpo, e quando
o corpo morrer você morrerá. Apenas raramente uma pessoa sobrevive – alguém que
criou a alma em sua vida sobrevive a morte – não todos. Um Buda sobrevive, um Jesus
sobrevive, mas não você! Você simplesmente morrerá, nem mesmo um traço restará.”
O que Gurdjieff estava tentando fazer? Ele estava lhe chocando até as raízes; ele estava
tentando retirar todas as suas consolações e teorias tolas que seguem lhe ajudando a
postergar o trabalho sobre si próprio. Ora, dizer as pessoas, “vocês não têm nenhuma
alma, vocês são apenas vegetais, apenas uma couve ou, talvez, uma couve-flor.” Uma
couve-flor é uma couve com educação superior – “mas nada mais do que isso.” Ele era
um mestre por excelência. Ele estava retirando a própria terra de baixo dos seus pés. Ele
lhe dava tamanho choque que você teria que repensar toda a situação: você irá permanecer
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uma couve? Ele estava criando uma situação em torno de você, em que você teria que
buscar pela alma, por que quem quer morrer?
E a ideia de que a alma é imortal ajudou as pessoas a consolarem a si mesmas que elas
não morrerão, que a morte é apenas uma aparência, apenas um grande sono, um sono
sossegado, e você nascerá novamente. Gurdjieff diz, “tudo bobagem. Isso é tudo
bobagem! Morto, você estará morto para sempre – a não ser que você tenha criado uma
alma...”
Agora veja a diferença: foi-lhe dito que você já era uma alma, e Gurdjieff altera isso
totalmente. Ele diz, “você ainda não é uma alma, mas apenas uma oportunidade. Você
pode usá-la, você pode perdê-la.”
E eu gostaria de dizer a vocês que Gurdjieff estava apenas usando uma estratégia. Não é
verdade. Todos nascem com uma alma. Mas o que fazer com as pessoas que têm utilizado
verdades como consolações? Um grande mestre às vezes tem que mentir – e apenas um
grande mestre tem o direito de mentir – apenas para lhe tirar do seu sono.
Por exemplo, você está dormindo completamente e eu chacoalho você não acorda. Então
eu começo a gritar, “Fogo! Fogo!” e você começa a correr pela casa. Lá fora nós iremos
resolver o assunto. Eu direi que não existia fogo... mas essa maneira foi a única maneira
de fazer você acordar.
Uma vez que você tenha conhecido a alma, Gurdjieff vai sussurrar em seu ouvido, “agora
não se preocupe. Esqueça tudo o que eu estava dizendo à você. Mas era necessário. Era
uma estratégia. Eu tive que gritar ‘Fogo!’ caso contrário você não sairia do seu sono.”
Mas estas pessoas serão incompreendidas. Compreender um homem como Gurdjieff é
uma tarefa quase impossível. Você pode compreendê-lo apenas se você for com ele, se
você seguir com ele. E o trabalho que Gurdjieff fez foi um trabalho muito secreto – não
poderia ser de outra forma. O trabalho real pode ser feito apenas em uma escola de
mistério. Está escondida, subterrânea. Não é pública e não pode ser pública.
Na Idade Média os místicos desapareceram por detrás do manto da alquimia; eles tinham
que desaparecer por causa dos Cristãos. Os Cristãos estavam destruindo todos os tipos de
fontes que estavam, de qualquer maneira em conflito com a ideologia Cristã. Eles não
permitiam que ninguém praticasse nada diferente; mesmo falar sobre algo diferente não
era permitido: “o Cristianismo e apenas o Cristianismo é o caminho.”
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Os místicos tinham que desaparecer. Eles criaram um belo embuste, eles criaram a ideia
de alquimia. Eles começaram a dizer, “nós somos alquimistas; nós não temos nada a ver
com espiritualidade. Tudo isso é podre. Nós estamos buscando o segredo da vida imortal,
da eterna juventude. Nós estamos tentando encontrar os caminhos e os meios para
transformar os metais básicos em ouro.” E apenas para enganar o público eles fizeram
laboratórios químicos. Se você entrasse no mundo de um alquimista você encontraria
jarras e medicamentos, ervas e tubos de ensaio... e você veria um laboratório onde muito
trabalho químico estava ocorrendo. Mas isso era apenas uma fachada; este não era o
trabalho real – o trabalho real estava acontecendo em algum ponto mais profundo da
escola.
O trabalho real era criar seres humanos integrais, cristalizados, criar vigilância. O trabalho
real era a meditação. Mas o Cristianismo não permite a meditação. Ele diz que a oração
é suficiente. Ele não permite a busca interior. Ele diz que adorar a Deus é suficiente, ir
todo domingo a igreja é suficiente, ler a Bíblia é suficiente. Ele deu-lhe brinquedos – e
assim ocorreu nos outros países também.
Na Índia também os místicos viveram disfarçados.
Outro dia eu estava lendo uma história Sufi – e Gurdjieff está basicamente enraizado na
tradição Sufi. Ele é um Sufi. Ele aprendeu os seus segredos dos Sufis.
Eu estava lendo uma história Sufi:
Um discípulo veio até o mestre e disse, “Tenho um problema. O problema é que o homem
mais rico da cidade vai sair em peregrinação. Ele tem uma bela filha e eu tenho uma
grande reputação por causa de toda a disciplina que tive e o caráter que cultivei. Tenho
uma reputação tal na cidade que ele quer que eu cuide de sua bela filha enquanto ele
peregrina. E estou com medo – conheço minhas tentações. E a garota é realmente bela;
de fato, eu sempre fui apaixonado por ela. Estive evitando...! Isso é demais: por seis ou
nove meses ela viverá comigo. Não posso confiar em mim mesmo. O que eu deveria
fazer?”
O mestre disse, “Conheço um homem que conhece o segredo. Vá até ele.”
E ele lhe disse para ir para outra vila onde um louco vivia. Ele disse, “Mas o que aquele
louco pode fazer? Eu conheço aquele louco, ouvi muito sobre aquele louco. Ele é
totalmente louco! Como ele poderá me ajudar?
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O mestre disse, “Apenas vá, mas vá muito vigilante. Observe tudo que estiver
acontecendo ali.”
Ele foi até o louco. Um jovem muito bonito estava vertendo vinho e o louco estava
tomando.
Ora, os países Islâmicos têm sido homossexuais ao longo das eras, muito – tanto que
apenas o paraíso Islâmico é gay. É muito mais avançado do que qualquer outro paraíso.
No paraíso Hindu não há lugar para uma pessoa gay. No paraíso Cristão também não, de
maneira alguma. Mesmo o Deus Judeu é muito contra a homossexualidade, muito bravo.
Mas o Deus Islâmico é muito leniente. Não apenas belas mulheres são fornecidas para os
virtuosos, mas belos garotos também.
Esse jovem belo homem vertendo vinho e o louco bebendo – o homem sentiu muito ódio,
condenação. Mas porque o mestre havia dito, “Observe e peça conselhos para ele...” ele
esqueceu tudo sobre o seu problema. Primeiro ele perguntou, “Por favor me diga o que
está acontecendo. O que você está fazendo?”
O louco riu e disse, “Esse garoto é meu filho. E, venha mais perto – os meus óculos
contêm apenas água. O que ele está vertendo não é vinho.”
O homem perguntou, “Então por que você está fingindo beber vinho? Ninguém dá goles
em água como você está dando esses goles. O frasco do qual ele está vertendo água não
é utilizado para manter água – então por quê?”
O louco riu e disse, “Para que ninguém confie a sua bela filha a mim quando sair em
peregrinação. Esse é um conselho!”
Ele deve ter lido o pensamento, deve ter sido telepático. Ele deve ter visto esse homem
dos pés à cabeça. “...para que ninguém confie a sua bela filha a mim, para ninguém
estorvar. Para que eu fique sozinho. Mas, por favor, não conte o meu segredo para
ninguém; caso contrário terei que mudar dessa cidade para outra cidade. A minha loucura
é um rumor criado por mim. Minha habilidade de não ter caráter é um rumor criado por
mim. E se você realmente quer trabalhar em si próprio,” disse o louco, “você deveria fazer
a mesma coisa. Volte. Comece a comportar-se ridiculamente, estupidamente, loucamente,
imoralmente – pelo menos finja! – e ninguém lhe estorvará.”
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Gurdjieff viveu uma vida muito misteriosa; não era pública. A sua escola foi uma escola
secreta. O que acontecia lá, as pessoas simplesmente conjeturam.
E é isso o que acontecerá na nova fase do meu trabalho. A minha comuna tornar-se-á
oculta, subterrânea. Ela terá uma fachada na parte externa: os tecelões, os carpinteiros e
os oleiros... esta será a fachada. As pessoas virão como visitantes, teremos belos salões
de exibições para elas; elas poderão comprar coisas. Elas poderão ver a criatividade dos
sannyasins: pinturas, livros, trabalhos em madeira... elas poderão conhecer o lugar – um
belo lago, piscinas, um hotel cinco estrelas à disposição – mas elas não saberão o que está
realmente ocorrendo. Aquilo que ocorrerá será quase que inteiramente subterrâneo. Deve
ser subterrâneo, caso contrário não pode ocorrer.
Tenho alguns segredos para transmitir a vocês, e eu não gostaria de morrer antes de
transmiti-los para vocês – porque não conheço ninguém mais vivo agora no mundo que
pode fazer esse trabalho. Tenho segredos do Taoísmo, do Tantra, do Yoga, segredos dos
Sufis, segredos do Zen. Vivi em praticamente todas as tradições do mundo; fui um errante
por muitas vidas. Reuni muito mel de muitas flores.
E o momento da minha partida virá, cedo ou tarde – e eu não serei capaz de entrar
novamente no corpo. Esta será a minha última vida. Todo o mel que reuni eu gostaria de
compartilhar com vocês, para que vocês possam compartilhar com os outros, para que ele
não desapareça da Terra.
Este será um trabalho muito secreto; por isso, Ajit Saraswati, não posso falar sobre ele.
Penso que já falei muito! Eu não deveria ter falado nem isso. O trabalho será apenas para
aqueles que são totalmente devotos.
Nesse momento, temos um grande escritório de conferência para fazer o maior número
de pessoas possível conscientes do fenômeno que está acontecendo aqui. Mas na nova
comuna o trabalho real simplesmente desaparecerá dos olhos do mundo. O escritório
funcionará – funcionará para outros propósitos. As pessoas continuarão chegando, porque
temos que escolhê-las; temos que convidar pessoas que podem ser participantes, que
podem dissolverem-se na comuna. Mas o trabalho real será absolutamente secreto. Será
apenas entre eu e você.
E também não haverá muita conversa entre eu e você. Cada vez mais eu me tornarei
silencioso, porque a comunhão real é através da energia, não através das palavras.
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Conforme você se prepara para receber a energia em silêncio, eu me tornarei cada vez
mais silencioso. Mas eu guardo um grande segredo para você. Seja receptivo...
E conforme o meu trabalho se torna subterrâneo, mais secreto e misterioso, cada vez mais
rumores e fofocas devem se espalharam por todo o mundo. As pessoas desconfiam muito
de qualquer segredo, e, porque não encontram nenhuma pista, elas começam a inventar
as suas próprias ideias sobre o que está acontecendo ali. Então esteja pronto para isso
também.
Mas não se preocupe com isso. Será uma escola de mistério. Essas escolas existem desde
que Zaratustra estava vivo; ele criou uma escola dessa. Essas escolas existiram no Egito,
na Índia, no Tibete. Quando Pitágoras veio e visitou este país ele notou o fato das escolas
de mistério. Ele foi iniciado em muitas escolas de mistério no Egito e na Índia. Jesus foi
treinado pelos Essenos, uma escola de mistério muito secreta.
Tudo o que é belo e tudo o que é grande na história da humanidade apenas aconteceu por
causa de poucas pessoas que juntaram as suas próprias energias para a exploração interior.
A minha comuna será uma escola de mistério para a exploração interior. É a maior
aventura que existe, e a maior dança também.

A segunda questão:
Questão 2
AMADO MESTRE,
QUAL É A CHAVE DESSE QUEBRA-CABEÇA?
O BUDA DIZ, FALE MENOS: E O SILÊNCIO É BELO,
POIS O QUE TENHO PARA FALAR?
ESTÓRIAS DO PASSADO, SONHOS DO FUTURO,
UMA FOFOCA TONTA OU UM ARGUMENTO ARRAZOADO,
TODOS TÊM O GOSTO DO FALSO NA LÍNGUA.
O SILÊNCIO É BELO,
E, ENTRETANTO...
O SOM DO BATE-PAPO SOBRE AS XÍCARAS DE CHÁ
ECOANDO O DESPREOCUPADO GORJEIO DOS PÁSSAROS –
A ENERGIA FLUINDO EM UM CÓSMOS ALEGRE.
AMADO MESTRE, DIGA-ME,
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QUAL É A CHAVE DESSE QUEBRA-CABEÇA?

Nirgun, não leve Gautama o Buda muito a sério. O silêncio é belo, certamente ele é belo. Mas
quem lhe disse que fofocar não é belo? De fato, quanto mais você desfrutar da fofoca, mais
profundo será o seu silêncio.
Esses são opostos polares e harmonizam um ao outro. Se você trabalha duro de dia, você dormirá
um sono profundo à noite. Opostos polares; trabalhar duro simplesmente traz um sono profundo.
Ilógico! A coisa lógica seria que você descansasse o dia todo, praticasse o descanso todo o dia, e
então dormisse um sono profundo à noite, um intenso sono à noite. Isso seria lógico – mas Deus
é ilógico.
Isso parece perfeitamente certo: o dia você praticou o descanso – naturalmente você deveria ter
mais descanso a noite do que qualquer um que não o praticou! E o homem que tem feito o oposto
– trabalho duro, arando o solo, pela noite ele está totalmente cansado. Logicamente ele não
deveria ser capaz de dormir de maneira alguma porque ele praticou o oposto. Mas não é dessa
forma que a vida funciona.
A vida funciona através de opostos polares. A vida não é lógica, a vida é dialética. É uma dialética:
tese, antítese, e ambas harmonizam-se e tornam-se uma síntese. Então a síntese funciona
novamente como uma tese e cria uma antítese... e assim por diante. A vida não é Aristotélica mas
Hegeliana.
É perfeitamente certo fofocar. E quando você fofoca, fofoque totalmente – permita que isso seja
uma meditação! Sabendo perfeitamente bem que é uma fofoca, ainda assim ela pode ser
desfrutada. De fato, ela pode ser desfrutada ainda mais porque é apenas uma fofoca! E então
silencie.
O gorjeio dos pássaros é belo, mas você observou que quando de repente ele para há um grande
silêncio? O silêncio é aprofundado pelo som dos pássaros. O silêncio que segue a tempestade é o
mais intenso, o mais profundo.
Nirgun, não leve Buda muito a sério. Ele pode ser tomado muito seriamente – ele é um homem
unidimensional. O que estou dizendo... se você tivesse feito a mesma questão a Buda, ele não
falaria a mesma coisa. Ele falaria, “Nirgun, você está chegando ao ponto correto. Pare de fofocar
e comece a falar. Diga apenas o mínimo, o absolutamente necessário.” Ele sugeriria ser muito
telegráfico. Se isso pode ser feito em dez palavras, então não o faça em onze. Se você puder cada
vez mais as palavras, quanto mais melhor.
Mas a minha própria experiência é que se você cortar toda a fofoca, todo o seu falar, o seu silêncio
será superficial, o seu silêncio será somente um tipo de tristeza. Não terá profundidade. De onde
ele tira profundidade? Ele pode tirar profundidade apenas do seu oposto polar.
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Se você quer realmente descansar, primeiro dance – dance para abandonar. Permita que toda a
fibra do seu corpo e ser dance, e então segue um relaxamento, um descanso, que é total. Você não
precisa fazê-lo, ele acontece por si só.
Não estou lhe dizendo que a fofoca deve ser feita para ferir alguém. Então não é mais fofoca, é
violência: então não é mais uma fofoca, é algo a mais camuflado de fofoca. A fofoca deve ser
uma arte pura, sem motivação – fazer piadas por fazer, fofocar por fofocar. E então manter-se-á
animada. E quando ela para... e por quanto tempo você pode fofocar? Há um limite natural para
tudo. “O som do bate-papo sobre as xícaras de chá” não pode continuar para sempre. Em breve
os xícaras de chá estarão vazias e o bate-papo desaparecerá... e então há um profundo silêncio.
É bom que os pássaros não tenham ouvido o Buda, que as árvores não tenham ouvido o Buda.
Nirgun, eu não gostaria que você se tornasse um Budista. Eu conheço os monges Budistas: eles
se tornaram muito sérios, muito sérios, tanto que a sua seriedade é um tipo de doença. Eles não
podem sorrir, não podem fazer piadas. De fato, se eles lessem os meus discursos sobre o Buda e
cruzassem com algumas piadas interessantes, eles fechariam os seus olhos. Eles não seriam nem
capazes de lê-los. Todo o seu ser iria recolher-se, eles se encolheriam. Eles não seriam capazes
de me perdoar.
Não seja sério de maneira alguma. A minha mensagem é a do jubilar-se. É nisso que sou diferente
de Buda. Buda é uma pessoa séria; não existe uma única estátua do Buda em que ele seja mostrado
gargalhando, ou mesmo sorrindo. Sim, existem estátuas Chinesas e Japonesas do Buda em que
ele é retratado sorrindo e gargalhando às vezes – às vezes mesmo um riso de ventre, com seu
estômago tremulando. Mas esses são budas Chineses e Japoneses.
De fato, se você ver uma estátua Chinesa do Buda e uma estátua Indiana do Buda você não será
capaz de conceber qualquer relacionamento entre as duas; elas são totalmente diferentes. O Buda
Indiano é muito sério. O seu corpo é atlético: com um peitoral grande e uma barriga muito
reduzida – nenhuma barriga. E se você ver um Buda Chinês é o oposto. Você não encontrará o
peitoral grande de maneira alguma, ele não existe porque a barriga é muito grande. E você pode
ver mesmo nas estátuas de mármore que a barriga treme por causa da risada. A sua face é
totalmente diferente, é redonda e dá a sensação de ser uma criança. O Buda Indiano é muito
Romano – ele foi feito depois de Alexandre ter visitado a Índia – é Grego e Romano. As feições
não são Indianas. Olhe novamente para uma estátua Indiana de Buda, as feições não são Indianas.
Alexandre e sua beleza impressionaram tanto as pessoas que elas impuseram a face de Alexandre
no corpo de Buda.
E ele é muito sério, totalmente sério. Você não pode concebê-lo sorrindo. Mas quando o Budismo
alcançou a China ele encontrou uma filosofia muito profunda – o oposto polar. A dialética ocorreu
ali. O Budismo tornou-se a tese e o Taoísmo tornou-se a antítese: o encontro de Buda com Lao
Tsé. A estátua Chinesa de Buda é uma cruz, é metade Gautama o Buda e metade Lao Tsé – eles
estão misturados um com o outro. Aquela barriga pertence a Lao Tsé, aquele sorriso pertence a
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Lao Tsé, e o silêncio pertence a Buda. Foi o maior encontro que já ocorreu no mundo. Dele nasceu
o fenômeno mais profundo e mais significante de toda a história: o Zen.
O Zen não é nem Budista, nem Taoista, ou é ambos juntos. É um encontro estranho. De fato, Lao
Tsé e Buda, se eles tivessem se encontrado fisicamente, não concordariam em qualquer ponto.
Lao Tsé era um homem do riso. Ele costumava se mover de uma vila até a outra sentado em seu
búfalo – deveria parecer um palhaço. E ele estava quase sempre sorrindo, rolando no chão – de
toda o ridículo da existência, o absurdo da vida. Buda e Lao Tsé são opostos polares. Talvez seja
por isso que essas duas filosofias tornaram-se atraídas uma pela outra. Ambas são incompletas –
o encontro as tornou mais completas. Nem Lao Tsé concordaria com o Zen, nem Buda
concordaria com o Zen.

Ouvi uma história:
No céu, em um café, Buda, Confúcio e Lao Tsé estavam sentados, batendo papo. A mulher dona
do café, uma bela mulher, aproximou-se. Ela trouxe o néctar da vida. Buda imediatamente fechou
os seus olhos. Ele disse, “Não posso olhar para ele! Não vale a pena olhá-lo – a vida é miséria. O
nascimento é miséria, a vida é miséria, a morte é miséria. Retire-o da minha frente; caso contrário
não poderei abrir os olhos!”
Confúcio fechou os olhos pela metade – ele acredita no aurea mediocritas, no caminho do meio,
apenas a metade – observou com os olhos semicerrados e disse, “Não posso evitá-lo sem proválo.” Ele é um homem de inclinações mais científicas. “Como você pode dizer algo a não ser que
experimente? Você não pode declarar tais coisas com indiferença. Então,” ele disse, “dê-me
apenas um gole.” Ele provou e disse: “Buda está certo: a vida é amarga, miserável, e eu concordo
completamente e sou testemunha do Buda. Mas eu direi novamente que Buda está errado – sem
prová-la, nada deve ser dito. Embora ele esteja certo – posso aprová-lo, de acordo com o meu
testemunho ele está certo – mas de acordo com o dele ele não está certo.”
Lao Tsé pegou o frasco e, antes que a dona pudesse falar qualquer coisa, ele o tomou inteiro em
uma golada. Ele bebeu todo o frasco e ficou tão embriagado que começou a dançar. Ele não disse
uma palavra – amargo ou doce, miséria ou bem-aventurança. Quando voltou um pouco aos seus
sentidos, Buda e Confúcio o perguntaram, “O que você diz?”
Ele disse, “Não há nada para dizer. A vida deve ser bebida em sua totalidade, apenas então é
possível saber. E quando se sabe, não há nada a se dizer. Não pode ser posto em qualquer
categoria. Miséria e bem-aventurança são categorias – a vida está além de todas as categorias.
Mas é preciso conhecê-la em sua totalidade, e apenas eu a conheço em sua totalidade. Você nem
provou dela. Confúcio apenas provou dela, mas não se pode decidir sobre o todo pela parte.
Apenas eu posso dizer o que ela é, mas não vou dizê-lo porque não é dizível. Se vocês querem
realmente saber, posso comprar outro frasco. Beba-o totalmente e dance – este é o único
caminho!”
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Este é a única forma de conhecer alguma coisa.
O encontro do Budismo com o Taoísmo é o fenômeno mais estranho do mundo. Mas, estava
fadado a acontecer; havia uma certa inevitabilidade nele porque tais opostos polares atraem um
ao outro, assim com os polos negativo e positivo do magnetismo ou a eletricidade negativa e
positiva atraem uma à outra.
O Budismo viajou da Índia para a China. O Taoísmo nunca viajou para a Índia, porque o Taoísmo
estava tão totalmente embriagado de êxtase, de alegria – quem se importa? O Budismo viajou,
teve que viajar. A seriedade tornou-se muito, muito pesada. Uma vez que Buda se foi, uma vez
que a luz se foi, então era apenas como uma rocha no peito dos seguidores – ela se tornou muito
pesada. Eles tinham que se mover para encontrar algo não-sério para harmonizar com ela.
Nirgun, não seja sério em relação a ela. Desfrute a sua fofoca, desfrute as pequenas coisas da vida,
as pequenas alegrias da vida. Todas elas contribuem ao enriquecimento do seu ser. E lembre-se
sempre: a não-seriedade é uma das mais fundamentais qualidades de uma pessoa realmente
religiosa.
Um jovem sincero foi até um velho e entendido rabino em busca de um conselho. “O problema é
meu apetite sexual. Quando dou as mãos para uma mulher ele surge – até mesmo quando passo
por uma mulher bonita na rua ele surge. Isso me perturba porque amo muito minha esposa.”
“Não se preocupe, filho,” disse o rabino. “Não interessa onde você aguça o paladar, conquanto
que você jante em casa.”

Este rabino é um homem sábio, não-sério, levando a vida alegremente. Os meus sannyasins devem
levar a vida muito alegremente – então eles poderão ter ambos os mundos. Você pode ter o bolo
e comê-lo também. E essa é a arte real. Este mundo e aquele, som e silêncio, amor e meditação,
estar com as pessoas, relacionar-se e estar sozinho. Todas essas coisas devem ser vividas juntas
em um tipo de simultaneidade; apenas assim você conhecerá a profundeza maior do seu ser e a
maior altura do seu ser.

A terceira questão:
Questão 3
AMADO MESTRE,
O QUE VOCÊ DIZ SOBRE A FAMOSA DECLARAÇÃO DE FRIEDRICH NIETZSCHE QUE
DEUS ESTÁ MORTO?
Neeraj, Friedrich Nietzsche diz que Deus está morto – isso significa que este estava vivo antes.
Até onde eu sei, ele nunca esteve vivo. Como pode Deus estar morto se ele nunca esteve vivo?
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Deus não é uma pessoa, então ele não pode estar vivo e não pode estar morto. Para mim, Deus é
a própria vida! Deus é sinônimo de existência; por isso você não pode dizer que Deus está vivo
ou Deus está morto. Deus é a vida! E a vida é para sempre... é um contínuo, é eterna, sem começo,
sem fim.
Nietzsche estava realmente dizendo que o Deus que as pessoas adoravam até aquele momento
tornou-se irrelevante. Mas ele estava muito acostumado em fazer declarações dramáticas. Em vez
de dizer: “O Deus que as pessoas têm adorado até agora não é mais relevante,” ele diz: “Deus está
morto.” E, de uma forma, as declarações dramáticas penetram mais na consciência das pessoas.
Se ele tivesse dito de uma maneira filosófica poderia ter errado o alvo, mas ela tornou-se a
declaração mais importante feita nos últimos cem anos. Nenhuma outra declaração teve muita
significância, ou teve algum impacto no pensamento humano, no comportamento, na vida.
O Deus Cristão está morto, o Deus Judeu está morto – é isso que Nietzsche estava dizendo. Mas
existiram tantos deuses e todos foram ralo abaixo. Se você fizer uma lista de quantos deuses foram
adorados você ficará surpreso. Um homem fez uma lista. Eu estava lendo a lista – nem mesmo
um nome mencionado é conhecido. Ele menciona em torno de cinquenta nomes. Os deuses
Egípcios não estão mais lá – nem mesmo no Egito ninguém sabe algo sobre eles. Houve um tempo
em que até mesmo os seres humanos foram sacrificados para esses deuses, guerras foram travadas,
cruzadas, assassinatos, estupros; vilas foram incendiadas em nome desses deuses. Agora até
mesmo os nomes são desconhecidos. Li toda a lista; dos cinquenta nem mesmo um é conhecido.
Houve muitos deuses inventados pelas pessoas, e quando essas pessoas cansaram-se desses
deuses, elas inventaram novos brinquedos e jogaram fora os velhos.
Esses deuses seguem nascendo e morrendo, mas esses não são o verdadeiro Deus. ‘Verdadeiro
Deus’ simplesmente significa vida – AES DHAMMO SANANTANO – a lei inexaurível da
existência. Como ela pode morrer? Não é possível. As formas mudam...

Parece que Deus visitou o metrô de Nova Iorque recentemente. Alguém tinha rabiscado na parede:
“Deus está morto – assinado Nietzsche,” e abaixo estava escrito: “Nietzsche está morto – assinado
Deus.”

Isso parece ser muito mais verdadeiro. Mas uma mensagem ainda melhor para você:
Um metrô de Londres tinha essa animada mensagem: “Deus está morto, mas não se preocupe –
Maria está grávida novamente!”

A última questão:
Questão 4
AMADO MESTRE,
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VOCÊ PODE DIZER ALGO SOBRE A CULPA E O MEDO?

Latifa, o medo é natural, a culpa é uma criação dos sacerdotes. A culpa é criada pelos seres
humanos. O medo é inerente e muito essencial. Sem medo você não seria capaz de sobreviver de
maneira alguma. O medo é normal. É por causa do medo que você não coloca a sua mão no fogo.
É por causa do medo que você dirigirá na direita ou na esquerda, qualquer que seja a lei do país.
É por causa do medo que você vai evitar venenos. É por causa do medo que, quando um
caminhoneiro soa sua buzina, você sai do caminho correndo.
Se a criança não tiver medo não há possibilidade de sobrevivência. O seu medo é uma medida
protetora da vida. Mas por causa dessa tendência natural de proteger a si mesmo... e nada está
errado nela – você tem o direito de proteger a si mesmo. Você tem uma vida preciosa para proteger
e o medo simplesmente lhe ajuda. Medo é inteligência. Apenas idiotas não têm medo, imbecis;
por isso você tem que proteger os idiotas, caso contrário eles se queimariam a si próprios, ou
pulariam de um prédio, ou iriam ao mar sem saber como nada, ou comeriam uma cobra... qualquer
coisa que pudessem fazer!
O medo é inteligência – então, quando você vê uma cobra cruzando o caminho, você salta para
longe. Não é covardice, é simplesmente inteligência. Mas há duas possibilidades...
O medo pode tornar-se anormal, patológico. Então você tem medo de coisas que não é necessário
temer – embora você possa encontrar argumentos mesmo para o seu medo anormal. Por exemplo,
alguém tem medo de entrar em uma casa. Logicamente você não pode provar que esta pessoa está
errada. Ela diz, “Qual é a garantia que a casa não cairá?” Ora, as casas caem então essa casa
também pode cair. As pessoas têm sido esmagadas pela queda de casas. Ninguém pode dar uma
garantia absoluta que essa casa não cairá – um terremoto pode ocorrer... qualquer coisa é possível!
Outro homem está com medo – ele não pode viajar porque os acidentes de trem ocorrem. Outrem
está com medo – não consegue entrar em um carro, porque os carros se acidentam. E uma outra
pessoa está com medo de avião...
Se você se tornar com medo dessa forma, isso não é inteligência. Então você deve temer a sua
cama também, porque quase noventa e sete por cento das pessoas morrem em suas camas – então
este é o local mais perigoso para se estar. Logicamente você deve permanecer o mais longe da
cama possível, nunca chegar perto dela. Mas então você tornará a sua vida impossível.
O medo pode tornar-se anormal, então é patologia. E, por causa dessa possibilidade, os sacerdotes
o têm utilizado, os políticos o têm utilizado. Todos os tipos de opressores utilizaram o medo. Eles
o tornam patológico, e, então, tornar-se muito fácil explorar você. O sacerdote faz com que você
tenha medo do inferno. Apenas olhe para as escrituras – com que felicidade elas descrevem todas
as torturas, com uma grande satisfação. As escrituras descrevem em detalhe, em grande detalhe,
todas as torturas.
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Adolf Hitler deve ter lido essas escrituras; ele deve ter encontrado grandes ideias dessas escrituras
descrevendo o inferno. Ele próprio não tinha tal gênio criativo para inventar campos de
concentração e todos os tipos de torturas. Ele deve tê-las encontrado nas escrituras religiosas –
elas já existiam, os sacerdotes já faziam o trabalho. Ele apenas praticou o que os sacerdotes
pregavam. Ele era um homem realmente religioso!
Os sacerdotes falaram apenas de um inferno que está esperando você depois da morte. Ele disse,
“Por que esperar tanto? Vou criar um inferno aqui e agora. Você pode prová-lo.”

Ouvi dizer que uma vez um homem morreu, chegou no inferno e bateu na porta. O Diabo olhou
para ele – ele parecia Alemão – ele o perguntou, “De onde você vem?”
O homem disse, “Da Alemanha.”
Ele disse, “Então não há necessidade de entrar aqui – você já o viveu! Agora você pode ir para o
céu. E você descobrirá que aqui é muito maçante porque vocês têm uma versão muito mais
aprimorada do inferno. Ainda estamos vivendo em uma era de carros-de-boi – torturas velhas.
Vocês conhecem instrumentos muito mais sofisticados, formas, meios.”

As câmaras de gás ainda não são conhecidas no inferno. Em uma simples câmara de gás, dez mil
pessoas, dentro de segundos, tornam-se fumaça. E você se surpreenderá em saber que embora nós
estejamos vivendo no Século XX, o ser humano ainda é um animal. Milhares de pessoas
costumavam ir assistir. Vidros eram colocados, fixados, apenas se via de um lado. Você podia ver
o que ocorria dentro, mas os que estavam dentro não podiam ver quem estava olhando de fora.
Milhares de pessoas ficavam assistindo através do vidro: as pessoas desaparecem como fumaça –
simplesmente desaparecendo como fumaça – milhares de pessoas morrendo em segundos. E as
pessoas que estava desfrutando do lado de fora, você pode chamá-las de seres humanos? Mas
lembre-se, não tinha nada a ver com a Alemanha, isso é assim no mundo inteiro. O ser humano é
exatamente o mesmo em toda parte.
Os sacerdotes se conscientizaram muito cedo que o instinto do medo no ser humano pode ser
explorado. Ele pode ter tanto medo que cairá aos pés dos sacerdotes e falará, “nos salve! Apenas
você pode nos salvar.” E o sacerdote aceitará salvá-lo se ele o seguir. E por medo as pessoas têm
seguido os sacerdotes, e todos os tipos de estupidez, superstições.
O político logo também tornou-se consciente que as pessoas podem tornar-se muito temerosas. E
se você as tornar temerosas, você pode dominá-las. É por causa do medo que uma nação existe.
O medo da América mantém os Russos escravos dos comunistas, e o medo da Rússia mantém os
Americanos escravos do governo. Um tem medo do outro... Os Indianos têm medo dos
Paquistaneses, e os Paquistaneses têm medo dos Indianos. É um mundo estúpido! Temos medo
uns dos outros, e por causa do nosso medo os políticos se tornam importantes. Eles dizem, “nós
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vamos salvar vocês aqui, neste mundo,” e os sacerdotes diz, “nós vamos salvar vocês no outro
mundo.” E eles conspiram juntos.
É o medo que cria a culpa – mas não somente o medo. O medo cria a culpa via os sacerdotes e os
políticos. Os sacerdotes e os políticos criam uma patologia em você, um tremor. E, naturalmente,
o ser humano é tão delicado e tão frágil, ele fica com medo. Então você pode falar para ele fazer
qualquer coisa e ele o fará – sabendo perfeitamente bem que isso é estúpido, sabendo
perfeitamente bem, lá no fundo, que isso é tudo bobagem, mas, quem sabe...? Apartir do medo, o
ser humano pode ser forçado a fazer qualquer coisa.

Uma jovem mulher que não parava de tossir e espirrar em um teatro pede um remédio para o
doutor antes de ir para uma abertura. “Aqui, beba isso,” ele disse, oferecendo um copo. Ela o
bebeu, entortando a boca, e perguntou o que era, imaginando ser algum tipo de remédio para tosse
com gosto ruim.
“É uma dose dupla de água de Plutão,” ele responde. “Agora você não ousaria espirrar ou tossir.”
... Você não entendeu. Você nunca provou água de Plutão – tente, e você não vai ousar nem
espirrar nem tossir. Faça um experimento: você pode pedir água de Plutão para Ajit Saraswati,
somente então você entenderá a piada. É muito existencial. Porque você não a entendeu eu vou
ter que contar outra:

Em uma manhã, uma grande ursa invadiu a cabine de Joe, destruiu tudo, comeu tudo, rasgou tudo
e fugiu.
Joe a perseguiu, atirou nela, e, então, notando quanto ela parecia com uma mulher, ele satisfez a
sua paixão com a carcaça dela. Nesse momento ele percebeu outro caçador escondido entre os
galhos de uma árvore próxima. Dando-se conta que seu feito fora observado, Joe apontou a sua
arma para o homem, pediu para ele descer e disse, “Você nunca fez amor com um urso?” E o
caçador disse, “Não, mas estou pronto para tentar.”
O ser humano pode ser forçado a fazer qualquer coisa – apenas para se salvar. E, porque a
patologia que os padres criaram em você é artificial, a sua natureza se rebela contra ela, e, às
vezes, você faz algo que vai contra ela – você faz algo natural – então surge a culpa.
Latifa, a culpa significa que você tem uma ideia artificial em sua mente de como a vida deveria
ser, o que deveria ser feito, e então um dia você seguirá a natureza e você fará a coisa natural.
Você vai contra a ideologia. Porque você vai contra a ideologia, a culpa surge, você se
envergonha. Você se sente muito inferior, sem valor.
Mas, ao dar às pessoas ideias artificiais você não pode transformá-las. Por isso, os sacerdotes têm
sido capazes de explorar as pessoas, mas eles não têm sido capazes de transformá-las. Eles não
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estão interessados em transformar ninguém; toda a ideia deles é mantê-los sempre escravos. Eles
criam uma consciência em você. A sua consciência não é realmente a sua consciência – ela é
criada pelos sacerdotes. Eles dizem, “isso é errado.” Você pode saber do núcleo mais profundo
do seu ser que nada parece errado, mas eles dizem que é errado. E eles seguem hipnotizando você
desde a sua infância. A hipnose vai fundo, infiltra-se fundo em você, penetra-se em você, tornase quase parte do seu ser. Ela te refreia.
Eles falaram para você que o sexo é errado – mas o sexo é um fenômeno tão natural que você é
atraído por ele. E nada está errado em ser atraído por uma mulher ou um homem. É apenas parte
da natureza. Mas a sua consciência diz, “Isso está errado.” Então você se segura. Metade de você
vai até a mulher, metade puxa você de volta. Você não pode tomar nenhuma decisão; você está
sempre dividido, separado. Se você decidir ir com a mulher, a sua consciência irá torturá-lo:
“Você cometeu um pecado.” Se você não for com a mulher, a sua natureza irá tortura-lo: “Você
está matando de fome.”
Agora você está comprometido com ambas as partes. Qualquer coisa que você fizer, você sofrerá.
E é isso o que o sacerdote sempre quis – que você sofresse, porque quanto mais você sofre, mais
você irá até ele em busca de seu conselho. Quanto mais você sofre, mais você busca salvação.
Bertrand Russell está absolutamente certo que se a um homem fosse dada uma liberdade total,
natural – a liberdade dessas supostas consciência e moralidade – e se o homem fosse ajudado a
tornar-se um ser integral, natural – inteligente, compreensível, vivendo a sua vida de acordo com
a sua própria luz, não de acordo com conselho de outrem – as assim chamadas religiões
desapareceriam do mundo.
Eu concordo perfeitamente com ele. As assim chamadas religiões certamente despareceriam do
mundo se as pessoas não estivessem sofrendo; elas não buscariam a salvação. Mas Bertrand
Russell segue dizendo que a própria religião desaparecerá da Terra. Aqui eu não concordo com
ele. As assim chamadas religiões vão desaparecer, e, porque as assim chamadas religiões vão
desaparecer haverá, pela primeira vez no mundo, uma oportunidade para a religião existir. Os
Cristãos não existirão, os Hindus não existirão, os Islâmicos não existirão – somente assim um
novo tipo de religiosidade irá espalhar-se sobre a Terra. As pessoas vão viver de acordo com suas
próprias consciências. Não haverá culpa, não haverá arrependimento, porque essas coisas nunca
mudam as pessoas. As pessoas permanecem as mesmas; elas apenas seguem mudando as suas
vestes externas, a forma destas. Substancialmente, nada muda através da culpa, através do medo,
através do céu, através do inferno. Todas essas ideias falharam totalmente.
Agora é o momento de reconhecer que todas as religiões antigas falharam. Sim, elas criaram
algumas pessoas belas – um Buda aqui e um Jesus ali – mas entre milhões e milhões de pessoas,
apenas raramente alguém floresceu. É uma exceção, não pode ser contada. Não deve ser levada
em conta. Os Budas podem ser contados nos dedos.
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Se um jardineiro planta dez mil árvores e apenas uma árvore floresce na primavera, você o
chamará de jardineiro? E as outras nove mil novecentas e noventa e nove árvores? Se uma árvore
floriu, ela deve ter florido independentemente do jardineiro. O crédito não pode ir para ele – ele
deve ter errado de alguma forma.
Nós vivemos em um tipo muito errado de mundo; nós criamos um tipo errado de situação. As
pessoas seguem mudando apenas superficialmente – o Hindu se torna um Cristão, um Cristão se
torna um Hindu e nada muda. Tudo permanece o mesmo.

A prostituta reformada está dando testemunho no Exército da Salvação na esquina, em uma noite
de sábado, pontuando o seu discurso batendo em um grande bumbo de latão.
“Eu era uma pecadora!” ela gritou (bum!) “Eu era uma mulher má (bum!) Eu bebia! (bum!)
Jogava! (bum!) Me prostituia! (bum! bum!) Costumava sair aos sábados à noite e conjurar o
inferno! (bum! bum! bum!) Agora o que eu faço aos sábados à noite? Eu fico nessa esquina,
batendo nesse bumbo filho da mãe!”

Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #3
Título do Capítulo: E viaje
3 de Julho de 1979 na Sala Buda

QUEM DEVE CONQUISTAR ESSE MUNDO
E O MUNDO DA MORTE COM TODOS OS SEUS DEUSES?
QUEM DEVE DESCOBRIR
O CAMINHO BRILHANTE DA LEI?

VOCÊ DEVE, ASSIM COMO O HOMEM
QUE BUSCA FLORES
ENCONTRA A MAIS BELA,
A MAIS RARA.

ENTENDA QUE O CORPO
É MERAMENTE A ESPUMA DE UMA ONDA,
A SOMBRA DE UMA SOMBRA.
QUEBRE AS FLEXAS DE FLORES DO DESEJO
E ENTÃO, INVISÍVEL,
ESCAPE DO REI DA MORTE.

E VIAJE.

A MORTE SUPERA O HOMEM
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QUE COLHE FLORES
QUANDO COM UMA MENTE DISTRAÍDA E SENTIDOS SEDENTOS
ELE BUSCA EM VÃO A ALEGRIA
NOS PRAZERES DO MUNDO.
A MORTE O CARREGA
COMO UMA ENCHENTE CARREGA UMA VILA QUE DORME.
A MORTE O VENCE
QUANDO COM UMA MENTE DISTRAÍDA E OS SENTIDOS SEDENTOS
ELE COLHE FLORES.
ELE NUNCA FICARÁ SATISFEITO
COM OS PRAZERES DO MUNDO.

A ABELHA COLHE O NÉCTAR DA FLOR
SEM MACULAR A SUA BELEZA OU PERFUME.
ENTÃO DEIXE O MESTRE ESTABELECER-SE, E PEREGRINE.

OLHE PARA AS SUAS PRÓPRIAS FALHAS,
O QUE VOCÊ FEZ OU DEIXOU DE FAZER.
RELEVE AS FALHAS DOS OUTROS.

COMO UMA AMÁVEL FLOR,
BRILHANTE MAS SEM AROMA,
SÃO AS BELAS MAS VAZIAS PALAVRAS
DO SER HUMANO QUE NÃO COMPREENDE O QUE DIZ.
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COMO UMA AMÁVEL FLOR,
BRILHANTE E FRAGRANTE,
SÃO AS BELAS E VERDADEIRAS PALAVRAS
DO SER HUMANO QUE COMPREENDE O QUE DIZ.

COMO GUIRLANDAS TRANÇADAS DE UMA PILHA DE FLORES,
APARECEM NA SUA VIDA DE ACORDO COM AS BOAS AÇÕES.

Deus não é realmente o centro da investigação religiosa – a morte o é. Sem a morte não
haveria religião de maneira alguma. É a morte que faz os seres humanos buscarem o além,
aquilo que não morre.
A morte nos envolve como um oceano envolve uma pequena ilha. A ilha pode ser
inundada a qualquer momento. O próximo momento pode nunca vir, o amanhã pode
nunca chegar. Os animais não são religiosos pela simples razão que eles não estão
conscientes da morte. Eles não podem conceber a si mesmos morrendo, embora eles
vejam outros animais morrendo. É um salto quântico concluir, vendo outro ser morrendo,
que “eu também morrerei.” Os animais não estão tão alertas, conscientes, para chegarem
a essa conclusão.
E a maioria dos seres humanos são, também, sub-humanos. Um ser humano está
realmente maduro quando ele chega a essa conclusão: “Se a morte acontece com todas as
outras pessoas, então eu não posso ser uma exceção.” Uma vez que essa conclusão
infiltra-se profundamente em seu coração, a sua vida nunca mais poderá ser a mesma.
Você não pode permanecer apegado à vida da mesma forma. Se ela será levada, qual é a
razão de ser tão possessivo? Se ela desaparecerá um dia por que aferrar-se e sofrer? Se
ela não permanecerá para sempre, então por que viver em tamanha miséria, angústia,
preocupação? Se ela for, ela irá – não importa quando ela irá. O tempo não é tão
importante – hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas a vida escapará das suas mãos.
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O dia que você se torna consciente que você morrerá, que a sua morte é uma certeza
absoluta... de fato a única certeza na vida é a morte. Nada mais é tão absolutamente certo.
Mas, de alguma maneira, seguimos evitando essa questão, essa questão da morte.
Seguimos nos mantendo ocupados com outras coisas. Às vezes falamos sobre coisas
grandes – Deus, céu e inferno – apenas para evitar a questão real. A questão real não é
Deus, não pode ser, que familiaridade você tem com Deus? O que você sabe sobre Deus?
Como você pode inquirir sobre algo que é absolutamente desconhecido para você? Será
uma investigação vazia. Será no máximo curiosidade, ela será juvenil, infantil, estúpida.
As pessoas estúpidas perguntam sobre Deus, a pessoa inteligente pergunta sobre a morte.
As pessoas que perguntam sobre Deus nunca encontram Deus, e a pessoa que pergunta
sobre a morte com certeza encontrará Deus – porque é a morte que lhe transforma, a sua
visão. A sua consciência é afiada porque você fez uma questão real, uma questão
autêntica, a questão mais importante da vida. Você criou um desafio tão grande que você
não pode permanecer dormindo por muito tempo; você terá que acordar, você terá que
estar alerta o suficiente para encontrar a realidade da morte.
É assim que a busca de Buda começou:
No dia em que Buda nasceu... ele era o filho de um grande rei, e o filho único, e ele nasceu
quando o rei estava ficando velho, muito velho; por isso houve uma grande comemoração
no reino. As pessoas esperaram muito. O rei era muito amado pelas pessoas; ele as serviu,
era gentil e compassivo, amoroso e generoso. Ele tornou o seu reino um dos mais ricos e
amados daqueles dias.
As pessoas oravam para que o seu rei tivesse um filho porque não havia ninguém para
herdar o reino. E então Buda nasceu quando o rei estava muito velho – inesperado foi o
seu nascimento. Uma grande celebração, um grande júbilo! Todos os astrólogos do reino
reuniram-se para prever o futuro de Buda. O seu nome era Sidarta – este nome lhe foi
dado, Sidarta, porque significa realização. O rei estava realizado, o seu desejo estava
realizado, a sua mais profunda ânsia fora realizada – ele queria um filho, ele quis um filho
por toda a sua vida; por isso o nome Sidarta. Este nome simplesmente significa realização
do desejo mais profundo.
Este filho tornou a vida do rei significativa, significante. Os astrólogos, grandes
astrólogos, predisseram – todos eles concordavam exceto um jovem astrólogo. O seu
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nome era Kodanna. O rei perguntou, “O que acontecerá na vida do meu filho?” E todos
os astrólogos levantaram dois dedos, exceto Kodanna que levantou apenas um dedo.
O rei pediu, “Por favor não falem em símbolos – sou um homem simples, não sei nada
sobre astrologia. Digam-me, o que vocês querem dizer com dois dedos?”
E todos eles disseram, “Ou ele será um chakravartin – um conquistar do mundo – ou ele
renunciará ao mundo e tornar-se-á um buda, uma pessoa iluminada. Essas duas
alternativas existem, por isso levantamos dois dedos.”
O rei estava preocupado com a segunda alternativa, que seu filho renunciaria ao mundo.
“Então novamente o problema: quem herdará o meu reino se ele renunciar ao mundo?” E
então perguntou a Kodanna, “Por que você levantou apenas um dedo?”
Kodanna disse, “Estou absolutamente certo que ele renunciará ao mundo – ele tornar-seá um buda, um iluminado, um desperto.”
O rei não ficou feliz com Kodanna. A verdade é muito difícil de se aceitar. Ele ignorou
Kodanna; Kodanna não foi recompensado de forma alguma – a verdade não é
recompensada nesse mundo. Pelo contrário, a verdade é punida de mil e uma maneiras.
De fato, o prestígio de Kodanna caiu depois daquele dia. Porque ele não foi recompensado
pelo rei, espalhou-se um rumor que ele era um tolo. Quando todos os astrólogos
concordavam, ele foi o único a não concordar.
O rei perguntou aos outros astrólogos, “O que vocês sugerem? O que devo fazer para que
ele não renuncie ao mundo? Não quero que ele seja um mendigo, não gostaria de vê-lo
um sannyasin. Eu gostaria que ele se tornasse um chakravartin – um governante de todos
os seis continentes.” A ambição de todos os pais. Quem gostaria que seu filho ou filha
renunciasse ao mundo e se movesse para as montanhas, para ir até a sua própria
interioridade, para buscar pelo si?
Os nossos desejos são extrovertidos. O rei era um homem ordinário, assim como todo
mundo – com os mesmos desejos e as mesmas ambições. Os astrólogos disseram, “Pode
ser arranjado: dê a ele o máximo de prazer possível, mantenha-o no máximo de conforto
e luxúria humanamente possível. Não o deixe conhecer a doença, a velhice e
particularmente a morte. Não o deixe conhecer a morte e ele nunca renunciará.”
Por um lado, eles estavam certos, porque a morte é a questão central. Uma vez que ela
surge em seu coração, o seu estilo de vida deve mudar. Você não pode seguir vivendo da
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mesma maneira tola. Se essa vida terminará na morte, então essa vida não pode ser a vida
real, então essa vida deve ser uma ilusão. A verdade tem que ser eterna se ela é verdadeira
– apenas as mentiras são momentâneas. Se a vida é momentânea, então ela deve ser uma
ilusão, uma mentira, uma concepção falsa, um mal-entendido; então a vida deve ser
enraizada na ignorância. Devemos estar vivendo-a de tal forma que ela chega em um fim.
Podemos viver de um modo diferente para que possamos nos tornar parte do fluxo eterno
da existência. Apenas a morte pode lhe dar esta mudança radical.
Então os astrólogos disseram, “Por favor, não deixe que ele conheça qualquer coisa sobre
a morte.” E o rei fez todos os preparativos. Ele construiu três palácios para Sidarta para
as diferentes estações em locais diferentes, para que ele nunca conhecesse os desconfortos
da estação. Quando estava quente ele tinha um palácio em certo lugar nas montanhas onde
estava sempre frio. Quando estava muito frio ele tinha outro palácio ao lado de um rio
que era sempre quente. O rei fez todos os preparativos para que ele nunca sentisse nenhum
desconforto.
Nenhum idoso podia entrar nos palácios onde ele vivia – apenas pessoas jovens. O rei
reuniu todas as jovens e belas mulheres do reino ao redor dele para que ele permanecesse
seduzido, fascinado, para que ele permanecesse sonhando, desejando. Um doce mundo
dos sonhos foi criado para ele. Os jardineiros recolhiam todas as folhas mortas à noite; as
flores esmaecidas e murchas deviam ser retiradas à noite – pois, quem sabe? – vendo uma
folha morta ele poderia começar a perguntar sobre o que estava acontecendo com a folha,
e a questão da morte poderia surgir. Vendo uma rosa murchando, as pétalas caindo, ele
poderia perguntar, “O que está acontecendo com essa rosa?” e ele poderia começar a
matutar, meditar, sobre a morte.
Ele foi mantido absolutamente inconsciente da morte por vinte e nove anos. Mas, por
quanto tempo é possível evitar? A morte é um fenômeno importante – por quanto tempo
é possível enganar? Mais cedo ou mais tarde ele teria que entrar no mundo. Agora o rei
estava ficando muito velho e o filho deveria conhecer os caminhos do mundo, então,
vagarosamente, ele foi sendo autorizado, mas sempre que ele passava através de qualquer
rua da capital, os idosos eram removidos, os mendigos eram removidos. Nenhum
sannyasin podia atravessar enquanto ele passava, porque ao ver um sannyasin ele poderia
perguntar “Que tipo de homem é esse? Por que ele está de laranja? O que está acontecendo
com ele? Por que ele parece diferente, desprendido, distante? Os seus olhos são diferentes,
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o seu aroma é diferente, a sua presença tem uma qualidade diferente. O que aconteceu
com esse homem?” E então a questão da renúncia, e, fundamentalmente, a questão da
morte surgiria... Mas um dia teria que acontecer. Não poderia ser evitado.
Nós também estamos fazendo o mesmo. Se alguém morre e a procissão está passando, a
mãe puxa a criança para dentro da casa e fecha a porta.
A história é muito significante, simbólica, típica. Nenhum pai e mãe quer que suas
crianças saibam sobre a morte, porque eles imediatamente começariam a fazer questões
desconfortáveis. É por isso que construímos os cemitérios fora da cidade, para que
ninguém precise ir até lá. A morte é um fato central; o cemitério deveria ser exatamente
no centro da cidade para que todos tivessem que atravessá-lo várias vezes ao dia – indo
ao escritório, vindo para casa, indo para a escola, a faculdade, voltando para casa, indo
para a fábrica... para que a pessoa seja relembrada muitas vezes sobre a morte. Mas nós
fazemos o cemitério fora da cidade, e fazemos o cemitério muito belo: flores, árvores.
Tentamos esconder a morte – particularmente no Ocidente, a morte é um tabu! Assim
como uma vez o sexo foi um tabu, agora a morte é o tabu. A morte é o último tabu.
Alguém como Sigmund Freud é necessário – um Sigmund Freud que pode trazer a morte
de volta ao mundo, que pode expor o fenômeno da morte para as pessoas. Quando uma
pessoa morre no Ocidente, o seu corpo é decorado, banhado, perfumado, pintado. Agora
há especialistas que fazem todo esse trabalho. E se você ver uma mulher ou um homem
morto, você ficará surpreso – ele parece muito mais vivo do que quando estava realmente
vivo! Maquiado, com as bochechas vermelhas, sua face radiante; ele parece estar
dormindo em um local calmo e quieto.
Estamos nos enganando! Não estamos enganando o morto, ele não está mais aqui. Não
há ninguém, apenas um corpo morto, um cadáver. Mas estamos nos enganando ao pintar
a sua face, ao colocar guirlandas em seu corpo, belas roupas, carregar o seu corpo em um
carro luxuoso, uma grande procissão e muita apreciação pela pessoa que morreu. Ela
nunca foi apreciada enquanto estava viva, mas agora ninguém a critica, todos elogiamna.
Estamos tentando nos enganar; estamos tornando a morte tão bela quanto possível para
que a questão não surja. E seguimos na ilusão que é sempre o outro que morre –
obviamente, você não verá a sua própria morte, você sempre vê os outros morrendo. Uma
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conclusão lógica – é sempre os outros que morrem, então por que preocupar-se? Você
parece ser especial, Deus criou uma regra diferente para você.
Lembre-se, ninguém é uma exceção. AES DHAMMO SANANTANO – apenas uma lei
governa a todos, uma lei eterna. Qualquer coisa que ocorra à formiga ocorrerá ao
imperador também. Pobre ou rico, ignorante ou instruído, pecador ou santo, a lei não faz
distinção – a lei é muito justa.
E a morte é muito comunista – ela equaliza as pessoas. Ela não se importa com quem
você é. Ela nunca olha as páginas dos livros publicados, como Quem é Quem. Ela
simplesmente nunca se preocupa se você é paupérrimo ou Alexandre o Grande.
Um dia Sidarta teria que tornar-se consciente, e ele tornou-se. Ele iria participar de um
festival da juventude; ele iria inaugurá-lo. O príncipe, é claro, deveria inaugurar o festival
da juventude anual. Era uma bela noite; os jovens do reino reuniram-se para dançar, cantar
e celebrar por toda a noite. O primeiro dia do ano – uma noite inteira de celebração. E
Sidarta iria abri-lo.
No caminho ele encontrou o que seu pai tinha medo que ele um dia visse – ele encontrou
aquelas coisas. Primeiro ele viu um homem doente, a sua primeira experiência da doença.
Ele perguntou, “O que aconteceu?”
A história é muito bela. Ela diz que o cocheiro iria mentir, mas uma alma desencarnada
possuiu o cocheiro, forçando-o a falar a verdade. Ele teve que dizê-la, apesar de si mesmo,
“Este homem está doente.”
E Buda imediatamente fez uma questão inteligente, “Então eu também posso ficar
doente?”
O cocheiro iria mentir novamente, mas a alma de um deus, uma alma iluminada, uma
alma desencarnada, forçou-o a dizer, “Sim.” O cocheiro intrigou-se pois quis dizer não,
mas o que saiu da sua boca foi, “Sim, você também ficará doente.”
Então eles cruzaram com um idoso – e o mesmo questionamento. Então eles encontraram
com um cadáver sendo carregado para o ghat de cremação, e a mesma questão... e quando
Buda viu o cadáver ele perguntou, “Eu também morrerei um dia?” o cocheiro disse, “Sim,
senhor. Ninguém é exceção. Desculpe dizer isso, mas ninguém é exceção – até mesmo
você morrerá.”
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Buda disse, “Então volte essa charrete. Então não faz sentido ir a um festival da juventude.
Já fiquei doente, já me tornei idoso, estou à beira da morte. Se um dia eu morrerei, então
qual o sentido de todo esse disparate? – viver e esperar pela morte. Antes que ela venha,
eu gostaria de conhecer algo que nunca morre. Agora vou devotar toda a minha vida a
buscar algo imortal. Se existe algo imortal, então a única coisa significante na vida é a
sua busca.”
E enquanto dizia isso, eles tiveram a quarta visão – um sannyasin, um monge, de laranja,
caminhando muito meditativamente. E Buda falou, “O que aconteceu com esse homem?”
E o cocheiro disse, “Senhor, isso é o que você está pensando em fazer. Este homem viu a
morte ocorrendo e saiu em busca do imortal.”
Na mesma noite, Buda renunciou ao mundo; ele deixou a sua casa em busca do imortal,
em busca da verdade.
A morte é a questão mais importante da vida. E aqueles que aceitam o desafio da morte,
eles são imensamente compensados.
Os sutras, Buda diz:
QUEM DEVE CONQUISTAR ESSE MUNDO
E O MUNDO DA MORTE COM TODOS OS SEUS DEUSES?
QUEM DEVE DESCOBRIR
O CAMINHO BRILHANTE DA LEI?

Ele está lançando um desafio a você. Ele está levantando a questão em seu coração. Ele
está perguntando: QUEM DEVE CONQUISTAR ESSE MUNDO E O MUNDO DA
MORTE COM TODOS OS SEUS DEUSES?
Este mundo é o mundo da morte e os deuses que você criou na sua imaginação fazem
parte desse mundo – eles morrerão. Você, o seu mundo, os seus deuses, eles todos
morrerão, porque esse mundo é criado pelo seu desejo e os deuses são, também, criados
pelo seu desejo e imaginação.
Você não sabe quem você é – como você pode conhecer o Deus real? E como você pode
conhecer o mundo real? Qualquer coisa que você conhece é uma projeção, é um tipo de
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sonho. Sim, quando o sonho está lá, ele parece real. Toda noite você sonha e você sabe
que enquanto sonha você nunca suspeita dele, você nunca duvida dele, você nunca coloca
uma questão.
Gurdjieff costumava dizer a seus discípulos, “Toda noite quando você vai dormir, quando
você está no limite e a cortina do sono está caindo sobre você, um pouco você ainda
lembra, ainda não mergulhado na escuridão do sono, um pouco de consciência, e o sono
está chegando... nesses momentos, nesses intervalos entre a vigília e o sono,” Gurdjieff
costumava dizer, “esses momentos são muito significantes. Faça uma questão em sua
mente e repita-a enquanto pega no sono. Uma questão simples: Isso é real? É de verdade?
Siga repetindo a questão enquanto você pega no sono, até que um dia no sonho você possa
se perguntar: isso é real?” Esse dia trará uma grande bênção.
Se você puder perguntar em um sonho, “Isso é real?” o sonho imediatamente desaparece.
Você se pergunta e então o sonho não existe mais. Repentinamente um grande despertar
ocorre por dentro. No sono você se torna alerta. O sono continua; daí a tremenda beleza
da sua experiência. O sono continua; o corpo permanece dormindo, a mente permanece
dormindo, mas algo além do corpo e da mente se torna alerta; uma testemunha surge em
você. “Isso é real?” – se você perguntar em seu sonho... é muito difícil lembrar-se porque
quando você está sonhando você esqueceu-se completamente de si mesmo. Por isso o
truque – enquanto você cai no sono, siga repetindo essa questão: isso é real? isso é real?
Durma repetindo essa questão.
Em algum momento entre três e nove meses, um dia acontece – no sonho, de repente, a
questão surge: isso é real? E você terá uma das mais profundas experiências da sua vida.
No momento em que a questão surge, o sonho imediatamente desaparece, e há uma total
vacuidade e silêncio. O sono está lá e, contudo, uma pequena luz de consciência ocorreu.
E somente então você estará consciente dessa vida e sua ilusoriedade; então você será
capaz de ver que o mundo dos desejos, invejas, ambições, é apenas um sonho visto com
os olhos abertos. E se você puder ver que esse mundo é também um sonho, você estará
no limite da iluminação.
Mas lembre-se, a crença não ajuda. Você pode acreditar que esse mundo é ilusório – na
Índia milhões de pessoas acreditam e repetem continuamente, como um papagaio: “Este
mundo é maya, ilusão” – isso e aquilo. E o que todos eles estão falando é apenas uma
besteira, um disparate, porque não é a experiência autêntica deles. Eles ouviram as
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pessoas dizendo, e eles estão repetindo. Eles não sabem por si próprios, eles não o
testemunharam; logo, isso nunca muda as suas vidas. Eles seguem repetindo, “Este
mundo é irreal,” e seguem vivendo nesse mundo assim como aqueles que o pensam ser
real – não há diferença, nenhuma diferença qualitativa.
Qual é a diferença entre o materialista e a suposta pessoa religiosa? Qual é a diferença?
É por que ele vai à igreja todo domingo? Ou por que vai ao templo de vez em quando?
Esta é a única diferença; do contrário, na vida real, você verá que eles são exatamente os
mesmos. Às vezes a pessoa irreligiosa pode ser mais honesta, mais autêntica, mais
sincera, mais verdadeira, do que a religiosa – porque a pessoa religiosa já está sendo
desonesta em ser religiosa sem ter qualquer experiência própria. A sua religiosidade é
baseada na desonestidade; ela cometeu a maior desonestidade que um ser humano pode
cometer: ela acredita em Deus e não sabe nada de Deus; ela acredita na vida eterna e não
sentiu o seu gosto. Ela não viu nada, e, entretanto, segue fingindo. A sua religiosidade é
basicamente desonesta; por isso não é de se admirar, não é uma surpresa que nos países
supostamente religiosos como a Índia você descobrirá que pessoas são mais desonestas
do que nos países supostamente materialistas do Ocidente.
O materialismo Ocidental é mais sincero. A pessoa religiosa Indiana é muito pobre,
desonesta, enganadora, porque se você pode enganar Deus, quem você não enganaria? Se
a sua religião é pseudo, toda a sua vida será pseudo. A pessoa que tem a ousadia de falar,
“A menos que eu conheça Deus não irei acreditar,” é tacitamente sincera, honesta. Esta é
a minha observação: que os ateus têm mais possibilidade de conhecer Deus do que os
supostos teístas.
QUEM DEVE CONQUISTAR ESSE MUNDO E O MUNDO DA MORTE COM
TODOS OS SEUS DEUSES? QUEM DEVE DESCOBRIR O CAMINHO BRILHANTE
DA LEI?
AES DHAMMO SANANTANO – quem irá descobrir a lei eterna, inexaurível? AES
MAGGO VISUDDHYA quem encontrará o caminho da pureza eterna, da inocência
eterna? Quem? Buda lança um desafio a você e então diz:

VOCÊ DEVE, ASSIM COMO O HOMEM
QUE BUSCA FLORES
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ENCONTRA A MAIS BELA,
A MAIS RARA.

Sim, você pode conquistar esse mundo da morte – porque no núcleo mais profundo do
seu ser você é parte da eternidade, você não é parte do tempo. Você existe no tempo, mas
você pertence à eternidade. Você é uma penetração da eternidade no mundo do tempo.
Você é imortal, vivendo num corpo de morte. A sua consciência não conhece a morte,
não conhece o nascimento. É apenas o seu corpo que nasce e morre. Mas você não está
ciente da sua consciência; você não está consciente da sua consciência.
E esta é toda a arte da meditação: tornar-se consciente da própria consciência. No
momento em que você conhece quem está residindo em seu corpo, quem você é, nesta
própria revelação você transcendeu a morte e o mundo da morte. Você transcendeu tudo
o que é momentâneo.
VOCÊ DEVE, ASSIM COMO O HOMEM QUE BUSCA FLORES ENCONTRA A
MAIS BELA, A MAIS RARA.
Jesus diz: busque e você encontrará, peça e lhe será dado, bata e a porta será aberta para
você.
Uma grande indagação é necessária, uma grande busca é necessária. Assim como a
ciência indaga sobre o mundo objetivo, a religião é uma indagação sobre o mundo
subjetivo. A ciência indaga sobre aquilo que você vê, e a religião indaga sobre o próprio
vidente. A religião, é claro, é a ciência das ciências.
A ciência nunca pode ser mais importante do que a religião; é impossível que a ciência
seja mais importante que a religião, porque a ciência, afinal, é um esforço humano. É o
que você faz - mas quem é o executor dentro de você? O executor nunca pode ser menor
do que a sua ação. O pintor nunca pode ser menor do que a sua pintura, e o poeta nunca
pode ser menor do que a sua poesia. O cientista sabe sobre o mundo, mas não sabe nada
sobre o próprio cientista.
Albert Einstein em seus últimos dias costumava dizer, “Às vezes suspeito que a minha
vida foi um desperdício. Indaguei sobre as estrelas mais distantes e esqueci
completamente de indagar por mim mesmo – e eu era a estrela mais próxima!”
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Apenas porque estamos conscientes, o tomamos como certo - o meditador nunca o toma
como certo. Ele vai para dentro, ele bate na porta do seu próprio ser interior, ele procura
no íntimo, ele revira todas as pedras. Ele entra em seu próprio ser. E grande é sua
satisfação, a maior, porque ele encontra aquilo que é mais raro. Sim, existem muitas
flores, mas não há uma flor igual a flor da sua consciência. Ela é a mais rara – é o lótus
de mil pétalas, é um lótus dourado. A menos que você a conheça, você não conhecerá
nada. A menos que você a encontre, todas as riquezas são inúteis, todo o poder é fútil.

ENTENDA QUE O CORPO
É MERAMENTE A ESPUMA DE UMA ONDA,
A SOMBRA DE UMA SOMBRA.
QUEBRE AS FLEXAS DE FLORES DO DESEJO
E ENTÃO, INVISÍVEL,
ESCAPE DO REI DA MORTE.

O corpo é um fenômeno momentâneo. Um dia ele não existia, um dia ele não existirá
novamente. Ele existe apenas em um átimo – é como a espuma das ondas do mar; parece
tão bela da praia, a espuma, a espuma branca de uma onda. E se o sol está a pino, em
torno da espuma pode ser criado um arco-íris; parece tão bela, como diamantes, parece
tão branca e tão pura. Mas se você a tomar em suas mãos, ela começará a desaparecer.
Apenas as suas mãos ficarão molhadas, isso é tudo.
O mesmo ocorre com o corpo. Ele parece belo, mas a morte está crescendo nele, a morte
está escondida nele, a velhice está aguardando logo ali. É apenas uma questão de tempo.
Não é que algum dia você morre. De fato, a realidade é que no dia em que você nasceu,
você começou a morrer. A criança que tem um dia de idade morreu um pouco, ela morreu
um dia. Ela seguirá morrendo a cada dia. O que você chama de seu nascimento não é
realmente o seu nascimento – você deveria chamá-lo de dia de sua morte. O homem que
está celebrando o seu quinquagésimo aniversário está realmente celebrando o seu
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quinquagésimo dia de morte. A morte chegou mais perto. Agora, se ele fosse viver até os
setenta anos, restam apenas vinte anos. Cinquenta anos ele já morreu!
Nosso corpo está continuamente morrendo... ele é espuma desaparecendo. Não seja
enganado por setenta anos porque setenta anos não quer dizer nada na vastidão da
eternidade – qual é o significado de setenta anos? Eles são espumas, momentâneas.
ENTENDA QUE O CORPO É MERAMENTE A ESPUMA DE UMA ONDA, A
SOMBRA DE UMA SOMBRA. Ele não é nem mesmo a sombra, mas a sombra de uma
sombra. Buda quer enfatizar a sua irrealidade. Ele é o eco do eco, extremamente distante
da realidade. Deus é o real – chame-o de verdade. Buda gostaria de chamá-lo de dhamma
– a lei. Deus é a realidade última; então a alma é a sua sombra e o corpo é a sombra da
sombra. Mova-se do corpo para a alma e da alma para dhamma – para Deus, a lei eterna.
A menos que você tenha alcançado a lei eterna, não descanse, porque ninguém sabe –
hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Não desperdice esses dias preciosos
almejando, ansiando por coisas fúteis. As pessoas seguem coletando tranqueiras, e então,
um dia, elas se vão. E então toda a tranqueira que elas coletaram durante toda a sua vida
é deixada para trás. Elas não podem levar uma única coisa consigo.
Diz-se que quando Alexandre o Grande morreu, ele pediu para seus ministros que quando
o seu caixão estivesse sendo carregado ao túmulo, as suas mãos deveriam ser deixadas
penduradas para fora.
“Por quê?” os ministros perguntaram. “Ninguém nunca ouviu tal coisa! Isso nunca foi
feito! Não é tradicional. Por que essa ideia estranha, excêntrica? Por que as suas mãos
devem ser deixadas penduradas para fora do caixão?”
Alexandre disse, “Quero que as pessoas saibam que mesmo eu, Alexandre o Grande,
partirei de mãos vazias. Não levarei nada comigo. Toda a minha vida tem sido um total
desperdício. Eu trabalhei duro” – e ele realmente trabalhou duro, ele lutou muito, ele era
uma pessoa realmente ambiciosa, louca pelo poder, queria ser o conquistador do mundo,
e teve algum sucesso, ele tornou-se mais ou menos o conquistador do então mundo
conhecido... Mas até mesmo ele diz, “eu estou morrendo e não posso levar nada comigo;
logo, todo o esforço foi apenas um exercício em futilidade. Deixe as pessoas saberem,
deixe-as tornarem-se conscientes, deixe-as entender a minha insensatez, a minha idiotice.
Isso pode ajudá-las a entender os seus padrões de vida, os seus estilos de vida.”
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QUEBRE AS FLEXAS DE FLORES DO DESEJO E ENTÃO, INVISÍVEL, ESCAPE
DO REI DA MORTE.
Se você puder tornar-se sem desejos, então a morte não poderá ter nenhuma influência
sobre você. É a mente desejosa que cai na rede da morte, e nós estamos cheios de desejos:
desejo por dinheiro, por poder, por prestígio, respeitabilidade – mil e um desejos. Os
desejos criam a ambição, a ambição cria a competição, a competição cria a inveja. Uma
coisa leva a outra, e seguimos caindo nessa bagunça, na desordem do mundo. É um
mundo muito muito louco, mas a causa raiz da loucura é o desejo.
Uma vez que você semeou as sementes do desejo... o desejo significa ter mais. Você tem
uma certa quantidade de dinheiro, você gostaria de ter o dobro daquilo. Desejo significa
a ânsia por mais. E ninguém pensa duas vezes que qualquer mudança quantitativa não o
satisfará. Se você não pode ficar satisfeito com dez mil rúpias, como você poderia ficar
satisfeito com vinte mil rúpias? As rúpias serão dobradas. Mas se dez mil rúpias não lhe
podem dar qualquer satisfação, a sua satisfação não pode ser dobrada; não havia nenhuma
satisfação em primeiro lugar. De fato, quando você tem dez mil rúpias você tem uma certa
quantidade de ansiedade, medo – essas ansiedades serão dobradas quando você tiver vinte
mil rúpias, triplicadas quando você tiver trinta mil rúpias, e assim por diante. Você pode
seguir multiplicando...
E qualquer coisa que você tiver, alguém sempre terá mais – é um mundo grande. Por isso
a inveja, e a inveja é a febre da alma. Exceto a meditação, não há remédio para ela. O
médico pode lhe ajudar se o seu corpo está sofrendo com febre, mas apenas um mestre
pode ajudá-lo, um Buda pode ajudá-lo, se você está sofrendo de febre da alma.
Pouquíssimas pessoas estão sofrendo de uma febre física, e quase todo mundo está
sofrendo de uma febre espiritual – a inveja.
A inveja significa que alguém tem mais do que você. E é impossível ser o primeiro em
tudo. Você pode ter a maior quantidade de dinheiro do mundo, mas você pode não ter
uma bela face. E um mendigo pode torná-lo invejoso – seu corpo, sua face, seus olhos, e
você tem inveja. Um mendigo pode tornar um imperador invejoso.
Napoleão não era muito alto – ele tinha apenas um metro e cinquenta. Não vejo nada de
errado nisso; está perfeitamente certo – eu tenho um metro e cinquenta e nunca sofri por
causa disso, porque não importa a sua altura, um metro e cinquenta ou um metro e oitenta,
os seus pés chegam igualmente a terra! Então, onde está o problema? Se a pessoa de um
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metro e cinquenta ficasse pendurada a trinta centímetros da terra, então haveria um
problema! Mas Napoleão sofreu muito. Ele estava continuamente consciente do fato que
ele não era alto. E, é claro, ele estava entre pessoas muito altas. Os soldados, os generais,
eles eram todos altos e ele muito pequeno.
Ele costumava ficar de pé sobre algo mais alto... Exatamente o mesmo é o caso do
primeiro ministro da Índia, Jawarharlal Nehru. Ele também tinha um e cinquenta – esse
um e cinquenta é alguma coisa! E o último vice-rei da Índia, Lord Mountbatten, era muito
alto – a Senhora Mountbatten era ainda maior. Ora, quando Lord Mountbatten deu-lhe o
juramento de primeiro ministro... você pode ver nas fotos, essas fotos estão disponíveis
em todos os lugares: Nehru está em pé em um degrau e Mountbatten está no chão, apenas
para parecer igual, ou até mesmo maior que Mountbatten. Nem assim ele era maior que
Mountbatten, mesmo em um degrau... um grande senso de inferioridade.
Napoleão estava continuamente autoconsciente. Um dia ele estava consertando um
relógio e sua mão não podia alcançá-lo. O relógio estava alto na parede. O seu guardacostas – e guarda-costas devem ser pessoas mais altas, mais fortes – o seu guarda-costas
disse, “Espere, sou mais alto que você, vou arrumá-lo.”
Napoleão ficou muito bravo e disse, “Estúpido! Peça perdão! Você não é mais alto que
eu, você é apenas mais alto que eu. (NT. trocadilho higher/taller) Mude a sua palavra.
Mais alto? O que isso quer dizer? Ele se ofendeu muito. E o pobre guarda-costas não quis
dizer nada para insultá-lo – ele nem estava consciente que dizer “mais alto” é ofensivo.
Ora, Napoleão tinha tudo, mas o tamanho era o problema.
É muito difícil ter tudo do mundo e ser o primeiro em tudo. É impossível! Então a inveja
persiste, continua. Alguém tem mais dinheiro que você, alguém tem mais saúde, alguém
tem mais beleza que você, alguém é mais inteligente que você... e você está
constantemente comparando. A mente desejosa continua a comparar.

Goldstein e Weinberg eram sócios e passavam por um mau momento. Um dia Goldstein,
enquanto passeava no bosque, foi surpreendido por uma fada divina que lhe disse,
“Concedo-lhe três desejos, mas lembre-se, qualquer coisa que você quiser Weinberg
ganhará em dobro.”
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Voltando para casa Goldstein ponderou, “Eu gostaria de uma mansão espaçosa.” E, antes
de entender o que estava ocorrendo, ali estava – a sua mansão. Mas, ao mesmo tempo,
ele viu Weinberg do outro lado da rua orgulhosamente observando suas duas mansões.
Goldstein reprimiu sua inveja e foi ver a sua nova casa. Conforme entrou no quarto, um
segundo desejo tomou posse dele: “Eu gostaria de uma mulher como a Sophia Loren.” E,
naquele mesmo momento, ali estava – um ser maravilhoso muito semelhante a Sophia
Loren. Mas, ao olhar pela janela do quarto, ele viu Weinberg em sua sacada com duas
mulheres maravilhosas.
“Bem,” ele suspirou e, pensando na fada divina, disse, “você pode cortar uma das minhas
bolas!”

A inveja é inveja... Se você não puder ter tudo, pelo menos você pode impedir que
qualquer um o tenha. A inveja se torna destrutiva, a inveja se torna violência. E a inveja
é a sombra do desejo. O desejo sempre compara e, por causa da comparação, há
sofrimento. As pessoas perdem as suas vidas no desejo, na inveja, na comparação, e o
precioso tempo é simplesmente perdido. Mesmo se Deus lhe conceder três desejos, você
fará o mesmo que Goldstein – porque o Judeu existe em todos. Apenas um buda não é
um Judeu; caso contrário todas as pessoas o são.
A natureza do desejo é Judia. Ela quer mais, ela está louca por mais. E aqueles que vivem
no desejo necessariamente serão vítimas da morte. Apenas a pessoa que entende a
insensatez do desejo, da ambição, da constante ânsia por mais, da inveja, da comparação,
alguém que se tornou consciente de todo esse disparate e o abandona, vai para além da
morte. Ele se torna invisível. Buda utiliza uma palavra bela. Ele diz: E ENTÃO,
INVISÍVEL, ESCAPE DO REI DA MORTE.
A morte só pode ver uma pessoa que vive com as vestes do desejo. A morte só pode ver
o desejo. Se o desejo é abandonado, você se torna invisível para a morte; a morte não lhe
pode tocar, porque sem desejo você é apenas consciência pura e nada mais. Você não está
mais identificado com o corpo ou a mente. Você simplesmente sabe de uma coisa, que
você é uma testemunha. A morte não pode lhe ver – você pode ver a morte.
Ordinariamente, a morte pode lhe ver, você não pode ver a morte – porque o desejo é
grosseiro, ele pode ser visto pela morte. A consciência é invisível, não é matéria – é pura
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energia, é luz. Você pode ver a morte, mas a morte não pode lhe ver. E ver a morte é uma
grande experiência, uma experiência hilária. Quando alguém vê a morte esse alguém
começa a gargalhar – a morte é tão impotente. O seu poder não é seu, o poder da morte
está em sua mente desejosa. Você lhe deu poder. Quanto mais você deseja, mais você tem
medo da morte. Quanto mais ambicioso você é, mais medo você sentirá. Quanto mais
você tiver, naturalmente mais ansioso você estará – a morte virá e tudo será levado.
QUEBRE AS FLEXAS DE FLORES DO DESEJO E ENTÃO, INVISÍVEL, ESCAPE
DO REI DA MORTE.
E VIAJE.
Lembre-se dessa sentença: E VIAJE.
Então a jornada real, a peregrinação começa. Antes disso você estava apenas se movendo
em círculos – os mesmos desejos: mais dinheiro, mais dinheiro, mais poder, mais poder...
círculo vicioso, sem ir a lugar algum. Uma vez que você tenha abandonado todo o desejo,
a sua consciência está livre de toda a grosseria do desejo. Agora VIAJE – agora você pode
ir até a existência infinita, você pode mover-se pela eternidade da existência. Agora, cada
vez mais mistérios se abrirão à sua frente. Agora toda a existência está disponível para
você, em sua totalidade ela é sua... agora VIAJE.

A MORTE SUPERA O HOMEM
QUE COLHE FLORES
QUANDO COM UMA MENTE DISTRAÍDA E SENTIDOS SEDENTOS
ELE BUSCA EM VÃO A ALEGRIA
NOS PRAZERES DO MUNDO.
A MORTE O CARREGA
COMO UMA ENCHENTE CARREGA UMA VILA QUE DORME.

Se você se distrair muito com os desejos, prazeres, gratificações, e se os seus sentidos
estiverem muito sedentos por excitações, se você está buscando estupidamente por
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felicidade no mundo externo, então a morte vem e lhe carrega como uma enchente carrega
uma vila que dorme.
O ser humano que está buscando felicidade no mundo externo é um ser humano que está
totalmente dormindo. Ele não está consciente do que ele está fazendo, porque a felicidade
nunca foi encontrada fora. E qualquer coisa que pareça felicidade prova, afinal, ser a fonte
da infelicidade e nada mais. O mundo externo apenas promete, mas nunca entrega os
bens. Quando você está distante, as coisas parecem muito belas. Quanto mais próximo
você chega, mais elas começam a desaparecer. Quando você as conseguiu depois de um
esforço longo e árduo, você está simplesmente perdido. Você não pode acreditar no que
aconteceu – era uma miragem.
As coisas são belas apenas à distância. Quando você as tem, elas não têm nada nelas. O
dinheiro é significante apenas para aqueles que não o tem. Aqueles que o têm, estes sabem
da sua futilidade. A fama é significante apenas para aqueles que não a tem. Aqueles que
a tem... pergunte para eles: eles estão cansados de serem famosos, eles estão totalmente
cansados de serem famosos. Eles querem ser anônimos. Eles querem ser ninguéns.
Voltaire escreveu em suas memórias que quando ele não era famoso o seu único desejo
era ser famoso; ele estava pronto para sacrificar tudo pela fama. E se você seguir buscando
uma certa coisa, você com certeza irá encontrá-la, lembre-se. Um dia ele se tornou
famoso, e então escreveu, “Eu estava tão cansado da minha fama, porque toda a
privacidade desapareceu da minha vida, todos os relacionamentos íntimos desapareceram
– Eu era tão famoso que sempre era rodeado por pessoas, em todos os lugares, onde quer
que eu fosse. Se eu fosse dar um passeio no jardim, então uma multidão seguiria. Eu era
quase como um show, um tipo de circo ambulante.”
A sua fama alcançou picos tais que ela tornou-se perigosa para sua vida. Uma vez, quando
ele estava indo da estação até a sua casa depois de uma viagem, ele chegou em casa quase
nu, todo arranhado, escorrendo sangue por várias partes – porque na França, naqueles
dias, isso era superstição, que se você pegasse um pedaço de roupa de um homem famoso
você também tornar-se-ia famoso. Então as pessoas rasgaram as suas roupas, e ao rasgálas, elas arranharam o seu corpo.
Ele chorou naquele dia e disse, “Quão tolo eu era que eu quis ser famoso. Quão belo era
quando ninguém me conhecia e eu era um homem livre. Agora eu não sou mais um
homem livre.”
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Então ele queria ser um ninguém. E também ocorreu, a fama desapareceu. Nessa vida
nada é permanente – um dia você é famoso, outro dia você é um ninguém. No dia em que
ele morreu, apenas quatro seres seguiram-no até a sua sepultura; e um desses seres era o
seu cachorro – então apenas três pessoas realmente. As pessoas esqueceram-se
completamente dele, esqueceram que ele estava vivo. Elas ficaram sabendo apenas
quando os jornais publicaram a reportagem que Voltaire havia morrido. Então as pessoas
ficaram conscientes e começaram a perguntar para as outras pessoas, “Ele ainda estava
vivo?”
Se você tem fama, você se cansa dela. Se você tem dinheiro, você não saberá o que fazer
com ele. Se você é respeitado pelas pessoas, você se torna um escravo, porque então você
terá que preencher às expectativas delas; caso contrário a sua respeitabilidade
desaparecerá. Apenas quando você não é famoso você pensa que isso é algo significante.
Quando você não é respeitado, você anseia por respeito. Quando você é respeitado, você
tem que pagar pela respeitabilidade. Quanto mais as pessoas lhe respeitam, mais de perto
elas lhe observam – se você está preenchendo as suas expectativas ou não. Toda a sua
liberdade é perdida. Mas essa é a forma que as pessoas estão vivendo.
Buda diz que isso é como uma vila que dorme – a enchente vem e inunda toda a vila, a
enchente da morte vem.
A MORTE O VENCE
QUANDO COM UMA MENTE DISTRAÍDA E OS SENTIDOS SEDENTOS
ELE COLHE FLORES.
ELE NUNCA FICARÁ SATISFEITO
COM OS PRAZERES DO MUNDO.

E ninguém nunca pode se contentar no mundo – isso é impossível. Você pode tornar-se
cada vez mais descontente, isso é tudo, porque o contentamento ocorre apenas quando
você vai para dentro. O contentamento é a sua natureza mais interior. O contentamento
não pertence às coisas. Você pode estar confortável com as coisas – uma bela casa, um
belo jardim, nenhuma preocupação com dinheiro – sim, você pode estar confortável, mas
você permanece o mesmo: confortavelmente descontente. De fato, quando você tem todos
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os confortos e não tem nada para fazer para ganhar dinheiro, vinte e quatro horas por dia,
você fica consciente do seu descontentamento, porque não lhe resta nenhuma outra
ocupação.
É por isso que as pessoas ricas são mais descontentes que as pessoas pobres. Não deveria
ser assim – logicamente não deveria ser assim – mas é dessa forma que a vida é. A vida
não segue Aristóteles e a sua lógica. As pessoas ricas vindas do Ocidente ficam muito
intrigadas quando veem os Indianos com faces contentes. Elas não podem acreditar. Essas
pessoas não têm nada – por que elas parecem contentes? E os supostos santos Indianos,
mahatmas e líderes políticos, eles seguem gabando-se para o mundo que “O nosso país é
espiritual – veja! as pessoas estão tão contentes mesmo pobres, porque elas são ricas
interiormente.”
Isso é tudo bobagem. Elas não são ricas interiormente. O contentamento que você vê nas
faces dos Indianos pobres não é o da realização interior. É simplesmente porque eles estão
tão preocupados com dinheiro, pão e manteiga, que eles não se podem dar ao luxo de
ficarem descontentes. Eles não se podem dar ao luxo de sentar-se e matutar sobre as suas
misérias. Eles são tão miseráveis que não têm tempo para se sentirem miseráveis! Eles
são tão miseráveis e nunca conheceram qualquer prazer, portanto eles não têm qualquer
padrão de comparação.
Quando uma sociedade enriquece, ela tem tempo para pensar, “O que vem agora...?” E
parece que não resta nada. Quando todas as coisas externas estão disponíveis você começa
a pensar, “O que estou fazendo aqui? Todas as coisas estão aí, mas estou tão vazio como
nunca.” A pessoa começa a voltar-se para o interior. Os mendigos parecem contentes
porque eles não têm qualquer amostra da riqueza. Mas uma pessoa rica torna-se muito
descontente. Porque a partir da sua riqueza ela se torna consciente da futilidade de todas
as riquezas. A MORTE O VENCE QUANDO COM UMA MENTE DISTRAÍDA E OS
SENTIDOS SEDENTOS ELE COLHE FLORES. ELE NUNCA FICARÁ SATISFEITO
COM OS PRAZERES DO MUNDO.
Você não pode ficar satisfeito. É impossível. Você não pode se satisfazer com as coisas;
a mente continuará pedindo mais. Quanto mais você tem, mais problemas você criará para
si próprio – porque você pode arcar com os problemas, você tem tempo. De fato, você
tem tanto tempo em suas mãos que não sabe o que fazer com ele. Você vai começar a
vadiar. Você criará mais misérias, mais ansiedades para si próprio. E, sem encontrar
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satisfação externa, você pode tornar-se tão insatisfeito que poderá começar a pensar em
cometer suicídio.
Mais pessoas cometem suicídio nos países ricos do que nos países pobres. Ou você pode
tornar-se tão insatisfeito que você pode ficar louco, você pode pirar. Mais pessoas ficam
loucas nos países ricos do que nos países pobres.
Ser rico é perigoso de todas as formas: isso pode lhe conduzir para o suicídio, pode lhe
conduzir para algum tipo de loucura – mas também é muito significante porque isso pode
lhe conduzir para a religião, para a interioridade, para dentro, isso pode tornar-se uma
revolução interior. Depende de você – as alternativas estão abertas. Uma pessoa rica
tornar-se-á necessariamente ou neurótica, suicida, ou meditadora; não há terceira
alternativa disponível para ela.
O ser humano pobre não pode ser suicida, não pode ser neurótico; ele não tem nem o pão
suficiente, o que dizer da mente? Ele está tão cansado à noite, ele não pode pensar, não
há energia para pensar... ele adormece. Pela manhã novamente a velha rotina do ganhar
pão. Todo dia ele tem que ganhar, para manter-se vivo de alguma forma, para sobreviver.
Ele não pode dar-se ao luxo de ter neuroses, ele não pode ter as luxúrias da psicanálise –
essas são luxúrias que apenas as pessoas ricas podem ter! E ele também não pode ser um
meditador. Ele irá ao templo, mas pedirá algo mundano. A sua esposa está doente, as
crianças não conseguem vaga na escola, ele está desempregado. Ele vai ao templo e pede
essas coisas. A qualidade da religião do pobre é muito pobre.
Há dois tipos de religiosidade no mundo: a religiosidade do pobre – muito mundana e
muito materialista – e a religiosidade do rico – muito espiritual, muito não-materialista.
Quando um homem rico ora, a sua oração não pode ser por dinheiro. Se ele ainda está
orando por dinheiro, ele ainda não é rico o suficiente.

Havia um santo Sufi, Farid. Um dos moradores da vila perguntou-lhe, “Farid, o grande
rei Akbar veio ver-lhe várias vezes – por que você não pede para ele abrir uma escola
para os pobres da nossa vila? Nós não temos uma escola.”
Farid disse, “Bom, então por que eu deveria esperá-lo vir? Eu irei até lá.”
Ele foi para Delhi e foi recebido – todos sabiam que Akbar o respeitava tremendamente.
Akbar estava orando em sua mesquita privada e a Farid foi-lhe dada permissão para
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entrar. Ele entrou e viu Akbar orando. Ele estava atrás de Akbar – ele podia ouvir o que
Akbar falava. Com as mãos juntas, Akbar estava terminando a sua oração, a sua namaz,
e ele dizia a Deus, “Todo Poderoso e Compassivo, derrame mais riquezas sobre mim! Dême um grande reino!”
Farid imediatamente virou as costas e caminhou para a saída. Era o fim da oração e Akbar
tornou-se consciente de que alguém veio e foi embora. Ele olhou para trás, viu Farid
descendo os degraus, correu, tocou os pés de Farid e perguntou-lhe, “Por que você veio?”
– Farid disse, “Eu vim com a ideia que você era rico, mas ouvindo a sua oração entendi
que você ainda é pobre. E se você ainda pede por dinheiro, por mais dinheiro, então não
é bom para mim pedir-lhe dinheiro, porque eu vim para pedir-lhe um pouco de dinheiro
para uma escola na minha vila. Não, não posso pedir a um homem pobre. Você próprio
precisa de mais. Vou coletar algo da vila e dar-lhe! E, em relação à escola, se você está
pedindo a Deus, eu posso pedir para ele diretamente – por que eu usaria o rei como um
meio?”
A história é reportada pelo próprio Akbar em sua autobiografia. Ele diz, “Pela primeira
vez eu me tornei consciente que, sim, ainda não sou rico o suficiente, eu ainda não estou
satisfeito com todo esse dinheiro. Ele não me deu nada e eu sigo pedindo mais, quase
completamente inconsciente! É a hora de terminar com isso. A vida voou e eu ainda estou
pedindo lixo. Eu acumulei tanto – isso não me deu nada.”

Mas quase mecanicamente as pessoas seguem pedindo. Lembre-se, a religião que nasce
quando você vive no mundo e conhece o mundo e a sua futilidade tem um aroma
completamente diferente da religião que nasce em você porque as suas necessidades
físicas não são satisfeitas.
A religião do ser humano pobre é pobre, a religião do ser humano rico é rica. E eu gostaria
de uma religião rica no mundo; por isso não sou contra a tecnologia, contra a
industrialização. Não sou contra a criação de uma sociedade afluente, sou totalmente a
favor dela, porque essa é a minha observação: que a religião atinge o seu clímax apenas
quando as pessoas estão totalmente frustradas com suas riquezas mundanas e o único
caminho para torná-las totalmente frustradas é permitindo que elas experimentem as
riquezas.
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A ABELHA COLHE O NÉCTAR DA FLOR
SEM MACULAR A SUA BELEZA OU PERFUME.
ENTÃO DEIXE O MESTRE ESTABELECER-SE, E PEREGRINE.

Buda chamava os seus monges de “mendigos,” madhukari. Madhukari significa coletar
mel como uma abelha. O bhikku, o sannyasin Budista, vai de casa em casa; ele nunca
pede apenas em uma casa porque isso seria um fardo muito grande. Então ele pede em
várias casas, apenas um pouco de uma, um pouco de outra, para que ele não seja um fardo
para ninguém. E ele nunca pede novamente na mesma casa. Isso chama-se madhukari –
como uma abelha tira o mel. A abelha vai de flor em flor, move-se de flor em flor – isso
é não-possessividade.
A ABELHA COLHE O NÉCTAR DA FLOR SEM MACULAR A SUA BELEZA OU
PERFUME. Ela tira apenas um pouco de cada flor para que a beleza não seja maculada,
o perfume não seja destruído. A flor simplesmente nunca se torna consciente da abelha;
ela chega em silêncio e parte em silêncio.
Buda diz: o ser humano de consciência vive nesse mundo como a abelha. Ele nunca
macula a beleza desse mundo, ele nunca destrói o perfume desse mundo. Ele vive
silenciosamente, move-se silenciosamente. Ele pede apenas o que é necessário. A sua
vida é simples, não é complexa. Ele não guarda para amanhã. A abelha nunca guarda para
amanhã, o hoje é suficiente por si só.
ENTÃO DEIXE O MESTRE ESTABELECER-SE, E PEREGRINE. Uma declaração
muito estranha... ESTABELECER-SE, E PEREGRINE. Estabelecer-se dentro e fora ser
um peregrino: no interior totalmente enraizado e no exterior não ficando muito tempo em
apenas um lugar, não ficando com uma pessoa por muito tempo, porque o apego surge, a
possessividade surge. Então seja apenas como uma abelha.
Outra noite eu estava lendo as memórias de um poeta. Ele diz, “Encontrei uma coisa
muito estranha: quando eu me apaixono por uma pessoa realmente bela, eu não posso
possuí-la. E se eu a possuo, imediatamente vejo que estou destruindo a beleza da pessoa.
Se fico apegado, de alguma forma estou ferindo a outra pessoa, a sua liberdade.”
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Os poetas são pessoas sensíveis; eles podem tornar-se conscientes de muitas coisas que
as pessoas ordinárias nunca tornar-se-ão conscientes. Mas é uma bela percepção, de uma
grande profundidade: se você está realmente apaixonado por uma pessoa bela você não
quer possuí-la, porque possuir é destruir. Você será como uma abelha; você vai apreciar
a companhia, apreciar a amizade, compartilhar o amor, mas você não a possuirá. Possuir
é reduzir a pessoa a uma coisa. É destruir o espírito dela, é torná-la uma mercadoria – e
isso pode ser feito apenas se você não ama. Isso só pode ser feito se o seu amor não é
nada exceto ódio mascarado de amor.
Buda diz: mova-se na vida exatamente como a abelha – apreciando, celebrando,
dançando, cantando, mas como uma abelha – de uma flor para outra flor. Tenha todas as
experiências, porque é apenas através das experiências que você se torna maduro. Mas
não seja possessivo, não fique preso em lugar algum. Permaneça fluindo como um rio –
não fique estagnado. Estabeleça-se dentro, certamente, torne-se cristalizado dentro, mas
permaneça um peregrino fora.

OLHE PARA AS SUAS PRÓPRIAS FALHAS,
O QUE VOCÊ FEZ OU DEIXOU DE FAZER.
RELEVE AS FALHAS DOS OUTROS.

A maneira ordinária dos seres humanos é relevar as próprias falhas e enfatizar,
magnificar, as falhas alheias. Esta é a maneira do ego. O ego sente-se muito bem quando
ele vê, “Todo mundo têm tantas falhas e eu não tenho nenhuma.” E o truque é: releve as
suas falhas, amplie a falhas dos outros, então, certamente, todos parecerão monstros e
você parecerá um santo.
Buda diz: inverta o processo. Se você realmente quer ser transformado, releve a falha dos
outros – isso não é da sua conta. Você não é ninguém, você não foi chamado para
interferir, você não tem direito, então por que se preocupar? Mas não releve as suas
próprias falhas, porque elas devem ser alteradas, superadas.
Quando Buda diz, OLHE PARA AS SUAS PRÓPRIAS FALHAS, O QUE VOCÊ FEZ
OU DEIXOU DE FAZER, ele não diz para você se arrepender se você fez algo de errado;
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ele também não diz para você se gabar, vangloriar-se, se você fez algo de bom. Não. Ele
simplesmente diz para você observar, para que você se lembre no futuro que nenhum erro
deve ser repetido, para que você se lembre que o bem deve ser ampliado, melhorado, e o
mal deve ser reduzido – não pelo arrependimento, mas pela lembrança.
Essa é a diferença entre a atitude Cristã e a atitude Budista. Os Cristãos se lembram de se
arrepender; por isso o Cristianismo cria a culpa. O Budismo nunca cria qualquer culpa,
não é a favor do arrependimento, é a favor da lembrança. O passado é passado; ele se foi
e se foi para sempre – não há necessidade de se preocupar com ele. Apenas lembre-se de
não repetir os mesmos erros. Seja mais consciente.

COMO UMA AMÁVEL FLOR,
BRILHANTE MAS SEM AROMA,
SÃO AS BELAS MAS VAZIAS PALAVRAS
DO SER HUMANO QUE NÃO COMPREENDE O QUE DIZ.

Aqueles que segue repetindo as escrituras mecanicamente, as suas palavras são belas, mas
vazias. Eles são como flores, amáveis, brilhantes, mas sem perfume. Eles são como flores
de papel ou plástico – não podem ter perfume, não podem ter vivacidade. A vivacidade,
o perfume é possível apenas quando você fala por si próprio, não a partir da autoridade
das escrituras; quando você fala com a sua própria autoridade, quando você fala como
uma testemunha da verdade, não como um erudito, não como um pândita, mas quando
você fala como alguém que está acordado.

COMO UMA AMÁVEL FLOR,
BRILHANTE E FRAGRANTE,
SÃO AS BELAS E VERDADEIRAS PALAVRAS
DO SER HUMANO QUE COMPREENDE O QUE DIZ.
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Lembre-se de não repetir as palavras dos outros. Experiencie e diga apenas aquilo que
você experienciou, e todas as suas palavras terão substância, peso; e as suas palavras terão
um resplendor, as suas palavras terão perfume. As suas palavras atrairão as pessoas; não
apenas atrairão – influenciarão. As suas palavras estarão repletas de grande significado,
e aqueles que estiverem prontos para ouvi-las serão transformados por elas. As suas
palavras respirarão, vivas; elas terão um coração pulsante.

COMO GUIRLANDAS TRANÇADAS DE UMA PILHA DE FLORES,
APARECEM NA SUA VIDA DE ACORDO COM AS BOAS AÇÕES.

Deixe a sua vida ser uma guirlanda – uma guirlanda de boas ações. Mas as boas ações,
de acordo com Buda, surgem apenas se você se tornar mais consciente, mais alerta, mais
atento. As boas ações não devem ser cultivadas como caráter; as boas ações devem ser
subprodutos da sua consciência maior.
O Budismo não enfatiza o caráter, mas a consciência – essa é a maior contribuição para
a humanidade e a evolução da humanidade.
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #4
Título do Capítulo: Espalhe o rumor!
4 de Julho de 1979 na Sala Buda

A primeira questão:
Questão 1
AMADO MESTRE,
TUDO PARECE SER MUITO PARADOXAL: TER QUE SER TOTAL E,
ENTRETANTO, PERMANECER UMA TESTEMUNHA, UM OBSERVADOR; TER
QUE ESTAR INUNDADO DE AMOR E, ENTRETANTO, SER SÓ. PARECE MUITO
MISTERIOSO, E ME SINTO TOTALMENTE PERDIDO E CONFUSO. ESTOU
SENDO ENGANADO?

Prem Urja, a vida é bela porque ela é paradoxal. Ela tem sal porque é paradoxal – não é
apenas doce, ela também tem sal. Se fosse apenas doce, ela tornar-se-ia muito açucarada,
com muita sacarina.
A vida tem um tremendo mistério em si porque é baseada em um paradoxo. Você está se
sentindo confuso porque você tem uma ideia fixa de como a vida deveria ser – você não
permite que a vida seja como ela deve ser. Você quer impor um certo conceito nela, uma
certa lógica nela. A confusão é sua criação própria.
Tente impor algum padrão lógico à vida e você ficará muito confuso, porque a vida não
tem nenhuma obrigação de satisfazer a sua lógica. A vida é como ela é. Você deve ouvila. Ela tem todas as cores, todo o espectro – é um arco-íris. Mas você tem uma certa ideia
que ela deveria ser apenas azul, apenas verde ou apenas vermelha – mas ela tem todas as
sete cores. Então o que você fará com as seis outras cores que não fazem parte da sua
concepção? Ou você vai ignorá-las, bloqueá-las, para que você não fique consciente
delas; reprimi-las, simplesmente evitá-las... Mas, não importa o que você faça, a vida não
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abandonará as suas cores; elas estarão lá – evitadas, rejeitadas, reprimidas, elas estarão
lá, esperando pelo momento certo de explodirem em sua consciência.
E sempre que elas explodem você ficará confuso. Você é responsável pela confusão. A
vida não é confusa de maneira alguma. A vida é misteriosa, mas nunca confusa. Porque
você não a quer misteriosa, você a quer matemática, você a quer muito inequívoca para
que você possa calculá-la e mensurá-la – daí a dificuldade. Não é criada pela vida.
Abandone as suas concepções e então olhe... então você descobrirá que a tempestade que
vem traz um silêncio consigo – que é ilógico! O silêncio que é sentido depois da
tempestade é o mais profundo. Se não houvesse tempestade o silêncio permaneceria
superficial, o silêncio permaneceria enfadonho, não teria profundidade. Depois da
tempestade... quanto maior a tempestade, mais profundo o silêncio. Ora, isso é paradoxal.
É paradoxal somente porque você quer impor uma certa lógica. A tempestade, criando
silêncio? Não se adequa à sua ideia – então você fica confuso. Mas por que a realidade
tem que adequar-se à sua ideia? A vida tem que ser percebida – não concebida. Veja qual
é o caso, não tenha respostas pré-fabricadas. Não siga na vida com preconceitos, com
uma mente preconceituosa, não tenha concepções a priori. Siga inocente, nu, siga
ignorante. Funcione a partir do estado de não-conhecimento. E então... então a vida não
é confusa. É uma tremenda alegria, é um êxtase. Então o que aparece hoje como confuso,
você se sentirá agradecido por isso, grato por isso, que seja assim, que não seja lógico.
A vida seria totalmente chata se Deus tivesse seguido Aristóteles. É um grande alívio Ele
não ser aristotélico; é um grande alívio Deus não saber nada de Aristóteles, não ter lido
os seus livros, que Ele não acredite em lógica, que acredite na dialética. Por isso esses
paradoxos.
É possível estar profundamente apaixonado e entretanto estar só. De fato, somente é
possível estar totalmente só quando se está profundamente apaixonado. A profundidade
do amor cria um oceano ao seu redor, um oceano profundo, e você se torna uma ilha,
totalmente só. Sim, o oceano segue jogando suas ondas em sua praia, mas quanto mais o
oceano rebenta com suas ondas em sua praia, mais integral você se torna, e mais
enraizado, cada vez mais centrado você fica.
O amor tem valor apenas porque ele lhe dá a solidão. Ele lhe dá o espaço suficiente para
estar a sós.
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Mas você tem uma ideia de amor; esta ideia está criando problemas – não o amor, mas a
ideia. A ideia é que, no amor, os amantes desaparecem um no outro, dissolvem-se um no
outro. Sim, existem momentos de dissolução – mas essa é a beleza da vida e de tudo o
que é existencial: que quando os amantes dissolvem-se um no outro, simultaneamente
eles se tornam muito conscientes, muito alertas. Essa dissolução não é um tipo de
embriaguez, essa dissolução não é inconsciente. Ela traz grande consciência, ela libera
uma grande consciência. Por um lado, eles são dissolvidos – por outro, pela primeira vez,
eles veem a beleza total de estarem sozinhos. Um define a solidão do outro. E eles ficam
agradecidos um com o outro. É por causa do outro que foram capazes de ver os seus
próprios seres; o outro tornou-se um espelho onde eles são refletidos. Os amantes são
espelhos um para o outro. O amor lhe torna consciente da sua face original.
Por isso parece muito contraditório, paradoxal, quando colocado dessa maneira: “O amor
traz solidão.” Você estava sempre pensando que o amor traria união. Não estou dizendo
que ele não traz união, mas a menos que você esteja sozinho você não poderá estar junto.
Quem estará junto? Duas pessoas são necessárias para estar-se junto, duas pessoas
independentes são necessárias para estar-se junto. Uma união será rica, infinitamente rica,
se duas pessoas são totalmente independentes. Se elas são dependentes uma da outra, não
é uma união – é escravidão, servidão.
Se elas são dependentes uma da outra, apegadas, possessivas, se não permitem a solidão
de cada um, se a relação não permite que cada um tenha espaço para crescer, elas são
inimigas, não amantes; elas são destrutivas uma com a outra, elas não estão se ajudando
a encontrarem suas próprias almas, os seus seres. Que tipo de amor é esse? Deve ser
apenas medo de ficar sozinho; por isso estão apegadas uma a outra. Mas o amor real não
conhece o medo. O amor real é capaz de estar sozinho, totalmente sozinho, e a partir dessa
solidão cresce uma união.
Khalil Gibran diz: dois amantes são como dois pilares de um templo – eles suportam o
mesmo teto, mas estão separados; juntos em relação a suportar o teto, mas totalmente
separados em relação ao próprio ser de cada um. Sejam pilares de um templo, suportando
o mesmo templo do amor, o mesmo teto do amor, entretanto enraizados em seus próprios
seres, sem distraírem-se do seu próprio ser. E então vocês conhecerão tanto a beleza, a
pureza, a limpeza, a saúde, a inteireza da solidão, quanto também a alegria, a dança, a
música do estar junto.
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Há uma beleza quando alguém está tocando um instrumento a sós – um flautista solo –
há uma tremenda beleza nisso. E também há beleza em uma orquestra. E o amor conhece
ambos simultaneamente: ele sabe como ser um flautista solo e ele também sabe como
estar no ritmo, em harmonia com o outro.
Não há contradição na realidade – a contradição aparece apenas porque você tem uma
certa ideia. Abandone a ideia e, então, onde está a confusão? A confusão aparece apenas
a partir das conclusões. Se você já tem uma conclusão e então a vida aparece de outra
forma, você fica confuso. Em vez de tentar consertar a vida, abandone as suas conclusões.
Nunca funcione a partir de conclusões! – é isso o que eu estou repetindo todos os dias
para vocês: não funcionem a partir de um estado de conhecimento. O conhecimento
significa conclusões, e todas as conclusões são emprestadas. A vida é tão vasta que ela
não pode ser condensada em uma conclusão. Todas as conclusões são parciais. E sempre
que a parte clama ser o todo ele cria um tipo de fanatismo, ortodoxia; ela cria uma mente
enfadonha e estúpida.
Urja, você diz, “Ter que ser total e, entretanto, permanecer uma testemunha, um
observador... parece muito paradoxal.”
Apenas parece, o paradoxo é apenas aparente; pelo contrário, ser total é ser uma
testemunha. Sempre que você está totalmente em algo, uma grande consciência é liberada
em você – você se torna uma testemunha. Repentinamente! Não é que você pratica o
testemunhar. Se você estiver totalmente... um dia, dance totalmente e veja o que eu estou
falando.
Não estou lhe dando conclusões lógicas: são indicações existenciais, pistas. Dance
totalmente! – e então você ficará surpreso. Algo novo será sentido. Quando a dança tornase total e o dançarino é quase que totalmente dissolvido na dança, haverá um novo tipo
de consciência surgindo em você. Você ficará totalmente perdido na dança: o dançarino
se foi, apenas a dança permanece. E, entretanto, você não está inconsciente, de maneira
alguma – justamente o oposto. Você está muito consciente, mais consciente do que nunca.
Mas se você começar a pensar, então o paradoxo virá. Então você não será capaz de gerir,
e você ficará muito confuso.
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Experiencie isso. Qualquer coisa que estiver sendo dita aqui é para ajudá-lo a
experienciar. Não estou entregando-lhe nenhum conhecimento, nenhuma informação –
apenas algumas dicas para que você saboreie as qualidades multidimensionais da vida.
Você diz, “Parece paradoxal... ter que estar inundado de amor e, entretanto, ser só.” Não
é paradoxal – apenas parece. Mas você parece estar muito apegado às suas conclusões;
por isso surge a ideia: “Estou sendo enganado?”
De uma forma, sim, os seus preconceitos estão lhe enganando, as suas conclusões, todo
o seu conhecimento. Estou tentando levá-lo para o mundo da inocência novamente. Estou
tentando dar-lhe um novo nascimento, para que você possa tornar-se criança novamente
– cheia de fascínio e maravilhamento.
A criança nunca vê qualquer paradoxo em lugar algum – e essa é a beleza da criança. A
criança pode ter um amor tremendo por você e dizer, “Não posso viver sem você nem
mesmo um momento,” e no próximo momento ela está brava e dizendo, “Nunca vou ver
sua face novamente.” Ela é total em ambas as suas declarações, e depois de poucos
momentos ela está novamente no seu colo com muita alegria – e isso também é total.
A criança é total a todo o momento, e a criança nunca vê qualquer contradição. Quando
ela está brava, ela está realmente brava; e quando ela está amando, ela está realmente
amando. Ela se move de um momento para o outro sem criar qualquer confusão para si
própria. Ela nunca fica confusa. Ela nunca traz esse paradoxo, porque ela ainda não
chegou às conclusões. Ela não sabe como um ser humano deve ser. Ela simplesmente
permite-se ser qualquer coisa adequada ao momento – ela flui com a vida.
Urja, você tornou-se estagnado em algum lugar. Você tem muito conhecimento e isso
está funcionando como barreira. O seu conhecimento não permite que você flua comigo
e não permitirá que você flua com o meu povo. Ele não permitirá que você flua com a
vida, não permitirá que você flua com Deus.
Deus é tanto o dia quanto a noite, verão e inverno, nascimento e morte... e você deve ser
capaz de absorver todos esses supostos paradoxos. Se você pode absorver todos esses
supostos paradoxos sem ficar confuso, a iluminação não está longe.
A iluminação é um estado em que todos os paradoxos desaparecem. Nota-se a vida como
ela é. Não se tem conclusões para comparar, nenhuma ideia para julgá-la. Então, como
você pode ficar confuso? Você não pode me confundir – é impossível – porque não tenho
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conclusões. Sem conclusões, sem conhecimento, apenas saboreando a vida como ela é. É
um mistério, não um paradoxo.

A segunda questão:
Questão 2
AMADO MESTRE,
NÃO ACREDITO EM NADA EM RELAÇÃO A ESSE MISTÉRIO. NÃO EXISTE
NADA DISSO! MEU PALPITE É QUE VOCÊ ESTÁ PROMOVENDO A SUA
COMUNIDADE

PORQUE

O

ESCRITÓRIO

DE

IMPRENSA

É

MUITO

DESLEIXADO, E NÃO TÃO INTELIGENTE COMO VOCÊ É.

Sarjano, não é uma questão de acreditar ou desacreditar – é assim. A questão da crença
surge apenas porque você não está consciente. A crença é significante e a descrença
também – quando você não está consciente da realidade. Então ou você crê ou descrê.
Não estou falando acredite no mistério que estou expressando. Também não estou falando
desacredite – estou falando: Venha comigo! É assim! Permita-me acordar-lhe, é assim.
Você diz, “Não acredito em nada em relação a esse mistério.” Ótimo. Por favor, não
acredite em nada, porque se você começa a acreditar você não será capaz de experienciar.
Não estou interessado em crentes, estou interessado em buscadores. Mas, por favor, não
comece a dar palpites também, porque um palpite é um palpite. Um palpite não ajudará.
Ele tornar-se-á uma crença – se você continuar palpitando por um longo tempo, e se você
repetir o mesmo palpite muitas vezes, ele se torna uma crença. Você cria a sua própria
crença então, e isso tornar-se-á uma barreira.
E crenças são barreiras tão sutis e as descrenças também. Lembre-se, sempre que eu disser
crença eu sempre incluo a descrença nela – porque é o outro lado da mesma moeda. A
crença e a descrença, ambas são barreiras. Uma vez que você criou um sistema de crença
ao seu redor – ou emprestado dos outros ou palpitado por você mesmo; ou emprestado da
Bíblia, Mein Kampf, Das Kapital, Bhagavadgita, ou palpitado por você mesmo, original,
não interessa – uma crença torna-se uma barreira, uma barreira invisível. E, uma vez que
a crença se estabelece, ela não permite que você veja mais nada que vá contra ela.
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Há poucos dias eu estava lendo sobre um experimento. Sarjano, medite sobre ele. Um
certo naturalista fez o seguinte experimento: um aquário foi dividido em duas metades
por uma divisória perfeitamente transparente de vidro. De um lado da divisória eles
colocaram um peixe lúcio; do outro lado colocaram alguns peixes pequenos, que podiam
ser caça para o lúcio.
O lúcio não percebeu a divisória e lançou-se sobre as suas presas, o que resultou, é claro,
apenas em um nariz machucado. O mesmo aconteceu várias vezes e sempre com o mesmo
resultado. Finalmente, vendo que todos os seus esforços terminaram tão dolorosamente,
o lúcio abandonou a caça; então, em poucos dias, quando a divisória foi removida, ele
continuou a nadar em torno do pequeno aquário sem ousar atacá-los... o mesmo não
ocorre conosco?
Agora a divisória não está mais lá – ela foi removida – mas um sistema de crença surgiu
na mente do lúcio. Agora ele acredita que há uma divisória transparente. Agora a crença
basta; ele nunca vai além da divisória que não está mais lá. Agora ele pode ir! Agora não
há nada para impedi-lo, exceto a sua crença... ele criou uma crença. E, é claro, a partir da
sua experiência, Sarjano – nem mesmo um palpite – era a experiência dele, uma
experiência repetida. Ele tentou muitas vezes e todas as vezes acabava com o nariz
machucado e dor – é claro, uma crença surgiu.
Você tem que perdoá-lo – um pobre lúcio tinha que concluir que era fútil: “Existe uma
barreira transparente, não eu não posso ir...” e ele nunca tentou novamente. Ele nunca
mais vai tentar durante toda a sua vida. Agora ele pode ir e comer os peixes, eles estão
disponíveis, mas ele irá até uma certa linha, e naquela linha ele voltará.
Essa é a situação dos seres humanos também. Um Hindu tem uma barreira à sua volta,
um Islâmico outra, um Jaina ainda outra – todas as pessoas vivem escondidas atrás de
barreiras transparentes e, por causa dessas barreiras, elas não podem ver além.
A vida é um mistério, Sarjano. E a minha comuna será apenas um experimento no viver
total, um experimento em mover-se na vida além de todas as barreiras – barreiras de
crença, barreiras de ideologias, barreiras do Catolicismo e do comunismo... em ir além
das palavras.
O ser humano não é o que ele parecer ser: ele é muito mais. Nem as flores são o que elas
parecem ser – depende de você. Quando um cientista vai até uma flor, ele vê apenas uma
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parte dela, a sua parte científica; ele tem uma barreira, uma barreira transparente. Ele
nunca vai para além dessa barreira. Ele verá a parte científica, a parte material da flor. A
rosa não é mais bela, porque a beleza não é seu conceito. Ele pesará, medirá, ele olhará
para os elementos da flor, quanta cor, quanta água, quanta terra etc. Mas ele nunca pensará
na beleza.
Quando o poeta vai até a flor, ele nunca se preocupa com o peso, medida, terra, água e
com os outros elementos que constituem a rosa. Para ele, a rosa é constituída de pura
beleza; é algo do além que desceu sobre a Terra. Ele tem um tipo diferente de visão, muito
maior do que a do cientista, muito mais significante do que a do cientista.
Mas quando um místico vai até a mesma flor, ele dança – ele dança em tremenda alegria,
porque uma rosa é Deus. Uma rosa contém todo o universo em si – todas as estrelas e
todos os sóis e todas as luas, todos os mundos possíveis e impossíveis estão contidos em
uma pequena rosa. É equivalente a Deus – nem menos nem mais – exatamente equivalente
a Deus. O místico pode orar, ele pode curvar-se.
O cientista dará risada, o poeta ficará um pouco intrigado... O cientista rirá da estupidez
do místico: “O que ele está fazendo? – orando para uma rosa, orando para uma árvore,
um rio, uma montanha? Disparate total, superstição!” Ele rejeita isso. Ele simplesmente
rejeita o mundo do místico.
O poeta ficará um pouco intrigado. Apreciar a beleza da rosa ele pode entender, mas orar
para a rosa, curvar-se para a rosa, gritando “Aleluia!” para a rosa? Isso ele não pode
entender. Isso é além da sua perspectiva. Ele se sente um pouco intrigado. Ele achará que
esse místico está um pouco louco.
O cientista pensará que o místico é supersticioso, ignorante. O poeta pensará que ele é um
pouco excêntrico, um pouco louco – porque ele está além da sua barreira, o místico está
indo além da barreira do poeta. O místico está indo além de todas as barreiras – é por isso
que ele é chamado de místico, porque ele vive no misterioso.
Sarjano, o que estou dizendo sobre a nova comuna é absolutamente verdade. E não estou
falando muito sobre ela, porque é perigoso dizer muito sobre ela. Não quero atrair o tipo
errado de pessoa. Então apenas algumas dicas para aqueles que são capazes de entender
as dicas. Estou falando em um código especial que pode ser entendido apenas por aqueles
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que estão procurando pelo misterioso e o miraculoso. Os outros serão barrados – não por
mim, pelo próprio preconceito deles, pela própria barreira transparente deles.
Você pode ver isso acontecendo aqui! As pessoas estão vindo de todo o mundo – quem
está barrando as pessoas de Puna? Elas são bem-vindas, mas elas não virão por vontade
própria – as barreiras transparentes delas são suficientes. E é bom que elas não estejam
vindo, porque elas seriam apenas um incômodo aqui. Somente umas poucas pessoas de
Puna que são capazes de entender o além, o incompreensível, que são capazes de
compreenderem algo do incompreensível virão.
Mas se você acredita nisso ou não, ouça a essa anedota:

Dois homossexuais estão conversando. O primeiro homossexual: “Você ouviu a última
descoberta científica? O sexo normal causa câncer.”
O segundo homossexual: “É mesmo?”
O primeiro homossexual: “Não, claro que não! Mas espalhe o rumor.”

Sarjano, você acreditando ou não, por favor espalhe o rumor. O rumor deve chegar aos
cantos mais longínquos da Terra. Deixe-o ser um rumor! Não se preocupe. Cabe a mim
torná-lo uma verdade ou não. Se eu encontrar as pessoas certas – e estou encontrando-as
– materializar-se-á.
Esse mistério que estou falando aqui materializar-se-á. Mas materializar-se-á apenas para
aqueles que estão prontos a arriscar todos os seus preconceitos, que estão prontos para
sacrificar todas as suas conclusões. Sarjano é uma dessas pessoas. Eu confio nele. Ele não
fez essa questão para si próprio, ele a fez para os outros – porque eu sei que ele é
perfeitamente louco. Ele não é apenas um poeta, ele está no limite de tornar-se um
místico. Ele fez essa questão para os outros, não é uma questão no coração dele. O seu
coração concorda totalmente comigo.
Você não pode esconder o seu coração de mim. No momento que você chega próximo de
mim, a única coisa que estou interessado é no seu coração. Falo com sua cabeça e tenho
que seguir olhando para o seu coração. Mesmo no primeiro encontro comigo, sei o que é
possível e impossível em relação a você.
82

Eu amei Sarjano desde o primeiro momento. Em sua cabeça ele pode ter muitas teorias,
muito conhecimento e informação – isso não é preocupação minha de maneira alguma. A
minha preocupação é que ele tem um belo coração – o coração que pode ser transformado
no coração de um místico.

A terceira questão:
Questão 3
AMADO MESTRE,
O QUE ENTENDO DE MIM MESMO É QUE TODAS AS MINHAS AÇÕES
SURGEM A PARTIR DE UM DESEJO DE COMUNICAR. MESMO O MAIS SUTIL
PENSAMENTO É UMA CONVERSAÇÃO, UMA TENTATIVA DE FAZER COM
QUE OS OUTROS EXPERIENCIEM E VERIFIQUEM A MINHA EXISTÊNCIA.
COM A REALIZAÇÃO QUE EU SOU O ÚNICO QUE PODE EXPERIENCIAR AS
MINHAS EXPERIÊNCIAS E DÁ-LAS VALIDADE, TUDO ISSO DEVERIA
DESAPARECER. É TÃO SIMPLES E ÓBVIO. POR QUE ESSA REALIZAÇÃO NÃO
ALCANÇA O MEU NÚCLEO MAIS PROFUNDO?

Prem Steven, ainda não é uma realização – ainda é informação, ainda é palpite, ainda é
pensamento; no caminho certo, certamente, na direção correta, verdade, mas ainda não é
uma realização. ‘Realização’ é uma grande palavra. É preciso utilizá-la com muita
cautela. Você pode pensar grandes pensamentos, mas eles não se tornam a sua realização
pelo pensamento. Você pode pensar sobre Deus e você pode chegar a conclusão que Deus
existe, e você pode sentir que agora não há dúvida em sua mente sobre a existência de
Deus – ainda assim não é uma realização.
Realização significa precisamente realização – ela deve tornar-se uma realidade para
você, não apenas uma ideia! Mesmo se existe uma boa ideia, ainda assim é uma ideia. A
ideia não lhe pode transformar e a ideia não pode alcançar o núcleo mais profundo do seu
ser. Ela permanece na circunferência.
Todas as ideias são periféricas – assim como todas as ondas permanecem na superfície.
A onda não pode penetrar o oceano; isso não é possível. No núcleo mais profundo não há
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ondas. Na superfície uma tempestade pode estar furiosa, mas no núcleo mais profundo, o
oceano é calmo e quieto – sempre. Apenas a superfície pode ser perturbada.
Todos os pensamentos são perturbações na circunferência do seu ser. Ideias ruins, ideias
boas, todas são periféricas. As pessoas creem que as ideias ruins são periféricas e as ideias
boas são centrais – não é assim. Boas ou ruins, não faz diferença. Uma ideia é uma ideia
e a ideia permanece periférica.
Apenas testemunhando você pode estar no centro.
Então a primeira coisa é realizar que você nunca o realizou. Uma vez que algo é realizado,
necessariamente o transformará – instantaneamente o transformará. Então a questão não
pode surgir: “É tão simples e óbvio. Por que essa realização não alcança o meu núcleo
mais profundo?” Este “por que” não seria possível. Se você realiza algo, o seu caráter
imediatamente muda. O seu caráter é a sombra da sua consciência. Uma vez que a
consciência é nova, todo o caráter torna-se novo.
Se você pergunta o porquê, se você pergunta como mudar, então a realização é apenas
uma ideia – e não confie em nenhuma ideia. As ideias enganam você, elas são grandes
enganadoras, elas são moedas falsas. Você pode seguir acumulando-as acreditando que
você está ficando rico, mas um dia você ficará exausto. O arrependimento e a miséria
serão grandes, porque todo o tempo que você ficou acumulando essas moedas falsas foi
simplesmente perdido. E ele não pode ser recuperado – ele se foi para sempre.
A segunda coisa... você diz, Steven, “O que entendo de mim mesmo é que todas as minhas
ações surgem a partir de um desejo de comunicar. Mesmo o mais sutil pensamento é uma
conversação, uma tentativa de fazer com que os outros experienciem e verifiquem a
minha existência.”
Por quê? Por que você deveria querer que os outros verifiquem a sua existência, deem
validade à sua existência? Porque você está desconfiado em relação a ela, você está em
dúvida em relação à sua existência. Você realmente não sabe que você existe; você sabe
apenas quando os outros dizem que você é. Você depende da opinião dos outros.
Se eles dizem que você é belo, você pensa que é belo. Se eles dizem que você é inteligente,
você pensa que é inteligente. Por isso, você quer impressionar as pessoas – com sua
inteligência, com sua beleza, com todos os tipos de coisas você quer impressioná-las,
porque se você pode ver algo nos olhos delas, isso torna-se válido para você.
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É por isso que você se enfurece tanto quando alguém te insulta, machuca tanto a imagem
quando alguém te chama de idiota; caso contrário, por que você se preocuparia? Não é da
sua conta. Se alguém te chama de idiota, isso é problema dele. Apenas porque alguém te
chama de idiota, você não se torna um idiota. Mas você se torna, porque você depende da
opinião dos outros.
É assim que vivemos em sociedade. Estamos continuamente tentando impressionar uns
aos outros. É por isso que vivemos como escravos, porque se você quer impressionar
outras pessoas você tem que seguir a ideia delas; apenas assim elas são impressionadas.
Você tem que ser bom da forma que elas querem que você seja bom. Se elas são
vegetarianas, você tem que ser vegetariano, então elas ficarão impressionadas – elas dirão
que você é um santo. Se elas estão vivendo um de estilo de vida, você tem que vivê-lo
também; somente então eles vão te reconhecer.
Você pode ganhar respeitabilidade apenas se você seguir as ideias das pessoas. É um
entendimento mútuo que você suporta a ideia delas para que elas se sintam bem pois as
suas ideias estão corretas; por isso elas estão certas. E então elas te suportam e te
respeitam porque você está seguindo as ideias corretas, você é uma pessoa correta. Elas
o apreciam, elas o cobrem de honras, elas o chamam de santo, um sábio... é muito
gratificante para você. É gratificante para elas porque você respeita a ideologia delas, e
elas respeitam a sua personalidade. É um arranjo mútuo. E ambos estão na ilusão. Você
está suportando a ilusão delas, elas estão suportando a sua ilusão. Vocês são sócios no
mesmo negócio alucinatório.
Por que você quer ser verificado, validado pelos outros? Se você conhece por si próprio,
se você experienciou o seu ser, a sua beleza, todas as suas alegrias, sua grandeza e sua
glória, o que importa o que os outros dizem?

Buda estava passando por uma vila e as pessoas daquela vila eram muito contra Buda.
Por que elas eram contra Buda? – porque Buda nasceu naquela vila, Buda viveu naquela
vila por muitos anos, e os moradores não podiam acreditar que um homem que nasceu
entre eles tornou-se iluminado. Era ofensivo para os seus egos!
É por isso que Jesus diz: um profeta não é respeitado, não é amado pela sua própria gente.
O próprio Jesus foi expulso do seu local de nascimento. Ele foi apenas uma vez – depois
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de iluminar-se, ele foi apenas uma vez. E as pessoas estavam tão enfurecidas pela sua
declaração, “Tornei-me realizado, sou o Filho de Deus,” que elas o levaram para as
colinas para arremessá-lo de lá. Elas queriam matá-lo. Ele teve que escapar de alguma
maneira das suas garras, das suas mãos. E ele nunca mais voltou lá.
Buda estava passando pela vila que ele tinha nascido, em algum lugar na borda da Índia
e do Nepal, e as pessoas se reuniram e começaram a insultá-lo, abusá-lo, ofendê-lo. E ele
ouviu silenciosamente por meia hora, e então disse, “Está ficando quente aqui e tenho que
chegar na outra vila, as pessoas estão esperando por mim. Não posso dar-lhes mais tempo
dessa vez. Se vocês tiverem mais coisas para me dizer, por favor esperem. Quando eu
voltar, então terei um pouco mais de tempo. Vocês podem reunirem-se, e vocês podem
comunicar qualquer coisa que quiserem comunicar. Mas dessa vez, desculpe-me. Tenho
que ir.”
Tão frio, tão calmo, e eles estavam realmente o ofendendo. Eles não conseguiam
acreditar. Eles disseram, “Não estamos falando algo para você – estamos insultando você,
estão abusando de você! Você não entende o que estamos falando?”
Buda disse, “Posso ouvir, posso entender tudo o que vocês estão falando – mas isso não
é meu problema! Se vocês estão bravos, isso é problema de vocês. Não é da minha conta
interferir na sua vida. Se vocês querem ficar bravos, se vocês estão apreciando isso,
aproveitem! Mas não vou retirar nenhum disparate de vocês.
De fato, vocês chegaram um pouco tarde. Se vocês realmente quisessem me perturbar,
vocês deveriam ter vindo há dez anos atrás. Então eu teria ficado realmente bravo com
vocês. Eu reagiria, eu bateria em vocês! Mas agora uma grande realização ocorreu e meu
ser não depende mais da opinião das pessoas. O que vocês pensam de mim mostra apenas
algo sobre vocês, não sobre mim! Eu conheço a mim mesmo; por isso eu não dependo
das opiniões de ninguém sobre mim. As pessoas que são ignorantes dos seus próprios
seres, elas dependem dos outros.”

Steven, toda essa mente de comunicação com as pessoas tentando ser verificada por elas
simplesmente mostra uma profunda escuridão interior; caso contrário, não há
necessidade. E não estou dizendo que quando um ser humano torna-se cheio de luz ele
para de comunicar-se – não. Apenas ele pode comunicar-se, porque ele tem algo para
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comunicar. O que você tem para comunicar? O que existe aí que você pode compartilhar
com as pessoas? Você é um mendigo, você está mendigando. Quando você quer ser
verificado, validado, certificado, você está mendigando. Você está dizendo para as
pessoas, “Por favor diga algo bom para mim, algo belo, então eu poderei sentir-me bem
comigo mesmo. Estou muito para baixo, estou me sentindo muito inútil – dê-me algum
valor! Faça-me sentir-me significante.” Você está mendigando, não é comunicação.
A comunicação é possível apenas quando uma música irrompeu em seu ser, quando uma
alegria surgiu, quando uma bem-aventurança foi experienciada – então você pode
compartilhar. Então não apenas a comunicação, não apenas a comunicação verbal, mas
em um nível muito mais profundo, a comunhão também começará a ocorrer. Mas quando
você não é um mendigo, você é um imperador.
Apenas os budas podem comungar e comunicar. Os outros não têm nada para dizer, nada
para dar. De fato, o que você está fazendo quando fala com as pessoas... e as pessoas estão
continuamente falando, fofocando, se não de fato, então em suas mentes – assim como
você diz que no fundo da sua mente você também está sempre falando com alguém,
alguma pessoa imaginária... Você está dizendo algo de um lado, e você está responde algo
do outro lado; uma contínua fofoca, um diálogo dentro de você.
Este é um estado de não-sanidade. Eu não o chamo de insanidade, mas não-sanidade.
Toda a humanidade existe em um estado de não-sanidade. A pessoa insana foi para além
do limite normal. A pessoa não-sana é também insana, mas dentro dos limites. Ela
permanece insana dentro, mas fora ela segue se comportando de uma maneira sana. Então
para ela eu tenho essa palavra, ‘não-sanidade’.
A sanidade acontece apenas quando você se torna totalmente silencioso para que toda a
tagarelice interior desapareça. Quando a mente não existe mais, você está são. A mente é
não-sana – normalmente insana, ou insana – ou seja, anormalmente insana. A não-mente
é sanidade. E na não-mente você entende, você realiza, não apenas o seu próprio ser mas
o ser – o próprio ser – da existência. Então você tem algo para compartilhar, comunicar,
comungar, dançar, celebrar.
Antes disso, é um esforço desesperado coletar, de alguma forma, uma imagem de si
próprio das opiniões dos outros. E a sua imagem permanecerá uma bagunça pois você
coletará opiniões de muitas fontes – elas permanecerão contraditórias.
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Uma pessoa acha que você é feio, te odeia, te repulsa; outra pessoa pensa que você é tão
belo, tão gracioso, que não há ninguém que pode ser comparado a você – você é
incomparável. Ora, o que você fará com essas duas opiniões? Você não sabe quem você
é; agora essas dois opiniões estão aí – como você pode julgar qual é a certa? Você gostaria
que a opinião correta é a que diz que você é belo; você não gosta da opinião que diz que
você é feio. Mas não é uma questão de gostar ou desgostar. Você não pode ser surdo em
relação a outra opinião, ela também está ali. Você pode reprimi-la no inconsciente, mas
ela permanecerá ali.
Você coletará opiniões dos seus pais, da sua família, seus vizinhos, das pessoas que
trabalham com você, dos professores, dos sacerdotes... milhares de opiniões clamando
dentro de si. E é assim que você criará uma imagem de próprio. Será uma bagunça. Não
terá face, não terá forma, será um caos. É isso que todos são, um caos. Nenhuma ordem
é possível, porque falta o próprio centro que pode criar a ordem.
Este centro eu chamo vigilância – meditação – AES DHAMMO SANANTANO. Essa é
a lei inexaurível, a lei última, que apenas aqueles que se tornaram vigilantes sabem quem
eles são. E quando eles sabem, então ninguém pode abalar o conhecimento deles.
Ninguém pode! Todo o mundo pode dizer uma coisa, mas se você sabe, se você realizou
a si, isso não interessa.
Todo o mundo estava dizendo que Jesus era louco. No dia em que ele foi crucificado, não
havia nenhuma pessoa... milhares reuniram-se – nenhuma pessoa ficou a favor dele.
Todas pensavam que ele estava louco.
Era costume naqueles dias que em feriados particulares um criminoso poderia ser
perdoado. Aquele dia era um feriado e três pessoas seriam crucificadas: dois ladrões e
Jesus. Pôncio Pilatos perguntou às pessoas, “Podemos perdoar uma pessoa dentre as três.
Quem vocês querem perdoar?” Ele pensava que as pessoas pediriam para que Jesus fosse
perdoado, mas elas não pediram por Jesus. Elas pediram que um ladrão fosse perdoado –
não Jesus mas um ladrão, um ladrão bem conhecido – toda a cidade o conhecia. Mas as
pessoas não puderam perdoar um homem inocente, Jesus. Por quê?
Mas Jesus não se abala. Todo o mundo pode estar contra ele; ele sabe que Deus está com
ele. Ele morre com uma mente calma e quieta, imperturbável, com uma oração em seus
lábios – uma oração que é única. As últimas palavras de Jesus foram: “Pais, perdoe-os,
porque eles não sabem o que fazem. Amém...” Perdoe-os, porque eles não sabem o que
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fazem! Eles o estão crucificando, mas o seu coração está tão cheio de compaixão por
todas aquelas pessoas.
Quando você conhece, você conhece absolutamente. Quando a realização ocorre, é tão
extremo que mesmo que todo o mundo esteja contra, isso não faz diferença de maneira
alguma. Você não precisa da validação de ninguém.

A última questão:
Questão 4
AMADO MESTRE,
POR QUE SEMPRE SENTI QUE O SEXO E O DINHEIRO ESTÃO, DE CERTA
FORMA, PROFUNDAMENTE CONECTADOS UM COM O OUTRO?

Nirmal, eles estão conectados. Dinheiro é poder, por isso ele pode ser utilizado de muitas
maneiras. O dinheiro pode comprar sexo e isso tem ocorrido ao longo dos anos. Os reis
têm mantido milhares de esposas. Neste próprio século, o século XX, há apenas trinta
anos atrás, quarenta anos, o nizam de Hyderabad tinha quinhentas esposas!
Diz-se que Krishna tinha dezesseis mil esposas. Eu pensava que isso era muito, mas
quando fiquei sabendo que o nizam de Hyderabad tinha quinhentas esposas há apenas
quarenta anos atrás, então não parece muito – apenas trinta e duas vezes mais! Parece
humanamente possível. Se você pode lidar com quinhentas, por que não com dezesseis
mil?
Todos os reis do mundo estão fazendo isso. As mulheres foram utilizadas como gado. No
palácio dos grandes reis as mulheres eram numeradas. Era difícil lembrar os nomes, então
o rei podia dizer aos seus servos, “Traga a número quatrocentos e um” – pois como
lembrar-se de quinhentos nomes? Números... assim como os soldados são numerados;
elas não têm nomes, apenas números. E isso faz muita diferença.
Os números são absolutamente matemáticos. Os números não respiram, eles não têm
nenhum coração. Os números não têm qualquer alma. Quando um soldado morre na
guerra, no quadro de notícias você lê simplesmente, “Número 15 morreu.” Ora, “Número
89

15 morreu” é uma coisa; se você disser exatamente o nome da pessoa, é uma coisa
totalmente diferente. Então ele era o marido e a esposa será uma viúva agora; ele era um
pai e as crianças ficarão órfãs agora; ele era o único suporte de seus pais velhos, agora
não haverá suporte. Uma família é devastada, a luz da família desapareceu. Mas quando
o número quinze morre, o número quinze não tem esposa, lembre-se; o número quinze
não tem filhos, o número quinze não tem pais velhos. O número quinze é apenas o número
quinze! E o número quinze é substituível – outra pessoa virá e tornar-se-á o número
quinze. Mas nenhum ser humano individual é substituível. É um truque, um truque
psicológico, dar número aos soldados. Isso ajuda... ninguém nota quaisquer números
desaparecendo; novos números seguem vindo e substituindo os velhos números.
As esposas eram numeradas, e dependia de quanto dinheiro você tinha. De fato, nos
tempos antigos, essa era a única forma de saber quão rico era um homem; era um tipo de
medição. Quantas esposas ele tem?
Ora, os Hindus, particularmente os Arya Samajis, criticam muito Hazrat Maomé por ter
nove esposas – e eles não acreditam que Krishna tinha dezesseis mil esposas. E ele não é
uma exceção, ele é a regra. Neste país, como em outros países, ao longo das eras, a mulher
foi explorada – e o meio de exploração é o dinheiro! Todo o mundo sofre com a
prostituição, ela degrada os seres humanos. E o que é uma prostituta? Ela foi reduzida a
um mecanismo, e você pode comprá-la com dinheiro.
Mas lembre-se perfeitamente bem que as suas esposas não são muito diferentes também.
Uma prostituta é como um taxi, e a sua esposa é como o seu próprio carro, é um arranjo
permanente. As pessoas pobres não podem fazer arranjos permanentes, elas têm que usar
taxis. As pessoas ricas podem fazer arranjos permanentes – elas podem ter os seus
próprios carros. E quanto mais ricas elas são, mais carros elas podem ter.
Eu sei de uma pessoa que tem trezentos e sessenta e cinco carros – um carro para cada
dia. E ele tem um carro feito de ouro maciço...
O dinheiro é poder, e poder pode comprar qualquer coisa. Então, Nirmal, você não está
errado que há alguma conexão entre sexo e dinheiro.
Mais uma coisa tem que ser entendida. A pessoa que reprime o sexo se torna cada vez
mais ambiciosa, porque o dinheiro se torna um substituto para o sexo. O dinheiro se torna
o seu amor. Veja a pessoa ambiciosa, o maníaco por dinheiro: a forma que ele toca a nota
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de cem – ele a toca como acaricia o amado; a forma que ele olha para o ouro, olhe para
os seus olhos – tão românticos. Mesmo os grandes poetas sentir-se-iam inferiores. O
dinheiro tornou-se o seu amor, a sua deusa. Na Índia, as pessoas até mesmo veneram o
dinheiro. Há um dia particular para venerar o dinheiro – dinheiro real – notas e moedas,
rúpias, eles veneram. Pessoas inteligentes fazendo tais coisas estúpidas!
O sexo pode ser desviado de várias maneiras. Ele pode tornar-se raiva se reprimido. Por
isso o soldado tem que ser privado do sexo, para que a energia do sexo se torne a sua
raiva, a sua irritação, a sua destrutibilidade, para que ele possa ser o mais violento
possível. O sexo pode ser desviado em ambição. Reprima o sexo: uma vez que o sexo é
reprimido, você tem energia disponível, você pode direcioná-la para qualquer direção.
Pode ser a busca por poder político, a busca por mais dinheiro, a busca por fama, nome,
respeitabilidade, ascetismo, etc.
O ser humano tem apenas uma energia – a energia do sexo. Não há muitas energias em
seu interior. E apenas uma energia tem sido utilizada para todos os tipos de empreitadas.
É uma energia tremendamente potencial.
As pessoas estão em busca de dinheiro na esperança que quando elas tiverem mais
dinheiro elas poderão ter mais sexo. Elas poderão ter muito mais homens belos e mulheres
belas, elas poderão ter muito mais variedade. O dinheiro lhe dá liberdade de escolha.
A pessoa que está livre da sexualidade, cuja sexualidade tornou-se um fenômeno
transformado, também está livre do dinheiro, também está livre da ambição, também está
livre do desejo de ser famoso. Imediatamente todas essas coisas desaparecem da sua vida.
No momento em que a energia do sexo começa a elevar-se, no momento em que a energia
do sexo começa a tornar-se amor, oração, meditação, então todas as manifestações
inferiores desaparecem.
Mas o sexo e o dinheiro estão profundamente associados. A sua ideia, Nirmal, tem alguma
verdade em si.

Um encarquilhado cliente de um prostíbulo ouve gritos no andar de cima:
“Não! Não desse jeito! Quero do meu jeito, da forma que fazemos no Brooklyn. Então
saia! Faça do meu jeito ou esqueça!”
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A madame sobe as escadas e irrompe na porta da garota. “O que está acontecendo com
você, Zelda?” ela diz. “Dê-lhe à maneira dele.”
Ela sai, a garota deita, e o homem faz amor com ela de uma maneira perfeitamente
rotineira. Ela se senta, veste o roupão, acende um cigarro e diz, “Essa é a sua maneira,
Hymie, né?”
“Sim,” ele diz orgulhosamente da cama.
“É assim que você faz no Brooklyn?”
“Com certeza!”
“Então qual a diferença?”
“No Brooklyn é grátis.”

As pessoas podem ser tão obcecadas por dinheiro quanto são obcecadas por sexo. A
obsessão pode ser alterada na direção do dinheiro. Mas o dinheiro lhe dá poder de compra
e você pode comprar qualquer coisa. Você não pode comprar amor, é claro, mas você
pode comprar o sexo. O sexo é uma mercadoria, o amor não é.
Você não pode comprar uma oração, mas você pode comprar os sacerdotes. Os sacerdotes
são mercadorias – a oração não é uma mercadoria. E aquilo que pode ser comprado é
ordinário, mundano. Aquilo que não pode ser comprado é sagrado. Lembre-se: o sagrado
está além do dinheiro, o mundano está sempre no alcance do poder do dinheiro.
E o sexo é a coisa mais mundana do mundo.

Um homem entra em uma moderna casa noturna e bordel de Chicago gerenciada pelo
crime organizado, que está tentando melhorar a imagem da casa. O bordel toma vários
andares de um hotel arranha-céu e ele é recebido por uma bela e jovem recepcionista em
um uniforme sexy, que o acomoda em uma mesa de entrevistas de madeira teca e
pergunta-o quanto dinheiro ele quer gastar. Ela explica que o preço parte de cinco dólares
até mil dólares, dependendo da qualidade e do número de meninas. Tudo é mostrado em
uma televisão. Os preços mais caros são para os andares mais baixos, com tetos mais
amplos, espelhos sobre as camas, três ou quatro garotas na cama com o cliente ao mesmo
92

tempo etc. Os preços mais baixos são para deleites menores, terminando com cinco
dólares por uma “uma mãe negra com narinas grandes,” conforme a bela e jovem
recepcionista explica.
O cliente pensa. “Vocês não tem nada mais barato que cinco?” ele finalmente pergunta.
“Claro,” disse a recepcionista. “Sétimo andar – o jardim no teto. Um dólar a dose. Selfservice.”

O dinheiro é certamente associado com o sexo, porque o sexo pode ser comprado. E
qualquer coisa que possa ser comprada é parte do mundo do dinheiro.
Lembre-se de uma coisa: a sua vida permanecerá vazia se você conhecer apenas as coisas
que podem ser compradas, se você conhecer apenas as coisas que podem ser vendidas. A
sua vida permanecerá totalmente fútil se você se familiarizar apenas com mercadorias.
Torne-se familiarizado com as coisas que não podem ser compradas e não podem ser
vendidas – então, pela primeira vez, as suas asas começam a crescer, você começa a pairar
alto.

Um grande rei, Bimbisara, foi até Mahavira. Ele tinha ouvido falar que Mahavira tinha
atingido dhyana – meditação, samadhi. Na terminologia Jaina ela é chamada samayik – o
estado último de oração ou meditação. Bimbisara tinha tudo desse mundo. Ele se
preocupou: “O que é esse samayik? O que é esse samadhi?” Ele não podia descansar,
porque agora, pela primeira vez, ele estava consciente de que havia uma coisa que ele não
tinha – e ele não era um homem que permanecia contente sem ter qualquer coisa que
parecia chique.
Ele viajou até as montanhas, encontrou Mahavira e falou, “Quanto você quer pelo seu
samayik? Eu vim para comprá-lo. Posso dar-lhe qualquer coisa que desejar, mas dê-me
esse samayik, esse samadhi, essa meditação – o que é isso? Onde ela está? Primeiro deixeme olhar para ela!”
Mahavira ficou surpreso com toda a estupidez do rei, mas ele era um homem muito
respeitoso, suave, gracioso. Ele disse, “Você não precisava viajar tanto. Na sua própria
capital eu tenho um seguidor que alcançou o mesmo estado, e ele é tão pobre que pode
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ser que queira vendê-lo. Eu não quero vendê-lo, porque não preciso de dinheiro algum.
Como você pode ver estou nu, não preciso de nenhuma roupa, estou totalmente satisfeito
– não tenho nenhuma necessidade, então o que eu faria com o seu dinheiro? Mesmo se
você me der todo o seu reino eu não irei aceitá-lo. Eu tenho o meu próprio reino – que
renunciei. Eu tive tudo o que você tem!”
E Bimbisara sabia que Mahavira tinha tido tudo e renunciara, então era difícil persuadilo a vender. Certamente o dinheiro não significava nada para ele. Então ele disse, “Certo,
quem é esse homem? Dê-me seu endereço.”
E Mahavira disse-lhe, “Ele é muito pobre, vive na parte mais pobre da sua cidade. Talvez
você nunca tenha visitado essa parte. Este é o endereço... vá e pergunte para ele. Ele é seu
súdito, ele pode vendê-lo para você, e ele está passando necessidade. Ele tem uma esposa,
crianças, uma grande família e é realmente pobre.”
Era uma piada. Bimbisara retornou feliz, foi diretamente até as partes pobres da capital
onde ele nunca havia ido. As pessoas não podiam acreditar – a sua charrete dourada e
milhares de soldados seguindo-o.
Eles pararam na frente da cabana do pobre homem. O pobre homem veio, tocou os pés
do rei e disse, “O que posso fazer? Ordene-me.”
O rei disse, “Vim para comprar a coisa chamada samadhi, meditação, e estou pronto para
pagar qualquer preço que você pedir.”
O pobre homem começou a chorar, as lágrimas desciam por suas bochechas, e ele falou,
“Desculpe-me. Posso dar-lhe a minha vida, posso morrer por você agora, posso cortar a
minha cabeça – mas como eu poderia dar-lhe o meu samadhi? Não é vendável, não é
comprável – não é uma mercadoria de forma alguma. É um estado de consciência.
Mahavira deve ter feito uma piada com você.”

A menos que você conheça algo que não possa ser vendido e não possa ser comprado, a
menos que você conheça algo que está além do dinheiro, você não conheceu a vida real.
O sexo não está além do dinheiro – o amor está. Transforme o seu sexo em amor, e
transforme o seu amor em oração – então, um dia, mesmo os reis como Bimbisara podem
sentir inveja de você. Torne-se um Mahavira, um Buda, um Cristo, um Zaratustra, um
Lao Tsé. Somente assim você viveu, somente assim você conheceu os mistérios da vida!
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O dinheiro e o sexo são os mais baixos, e as pessoas estão vivendo apenas no mundo do
dinheiro e do sexo – e elas pensam que estão vivendo. Elas não estão vivendo, estão
apenas vegetando, estão apenas morrendo. Isso não é vida. A vida tem muito mais reinos
a serem revelados, um tesouro infinito que não é desse mundo. Nem o sexo pode lhe dar,
nem o dinheiro. Mas você pode alcançá-lo.
Você pode usar a sua energia sexual para alcançá-lo, e você pode usar o poder do seu
dinheiro para alcançá-lo. É claro, ele não pode ser alcançado pelo dinheiro ou pelo sexo,
mas você pode utilizar a sua energia sexual, o poder do seu dinheiro, de uma maneira tão
habilidosa que você cria um espaço no qual o além pode descer.
Não sou contra o sexo, não sou contra o dinheiro, lembre-se. Lembre-se sempre! Mas eu
certamente quero ajudá-lo a ir além deles – estou certamente a favor de ir além.
Use tudo como um degrau. Não evite nada. Se você tem dinheiro, você pode meditar mais
facilmente do que uma pessoa pobre. Você pode ter mais tempo para si próprio. Você
pode ter um pequeno templo em sua casa; você pode ter um jardim, roseiras, onde a
meditação será mais fácil. Você pode permitir-se alguns feriados nas montanhas, você
pode isolar-se e viver sem preocupação. Se você tem dinheiro, utilize-o em algo que o
dinheiro não pode comprar, em algo que o dinheiro pode criar um espaço.
A energia sexual é um desperdício se permanecer apenas confinada ao sexo, mas ela pode
tornar-se uma grande bênção se transformar a sua qualidade: o sexo não pelo sexo – utilize
o sexo como uma comunhão do amor. Utilize o sexo como um encontro de duas almas,
não apenas de dois corpos. Utilize o sexo como uma dança meditativa das energias de
duas pessoas. E a dança é muito mais rica quando o homem e a mulher estão dançando
juntos – e o sexo é o máximo da dança: duas energias encontrando-se, fundindo-se,
dançando, celebrando.
Mas utilize-o como um degrau, como um trampolim. E quando você alcança o clímax do
seu orgasmo sexual, torne-se consciente do que está ocorrendo, e você ficará surpreso –
o tempo desapareceu, a mente desapareceu, o ego desapareceu. Por um momento há um
silêncio total. Este silêncio é a coisa real!
Este silêncio pode ser alcançado por outros meios, também, e com menos desperdício de
energia. Este silêncio, esta não-mente, este não-tempo, pode ser alcançado pela
meditação. De fato, se uma pessoa vai conscientemente para sua experiência sexual, ela
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necessariamente tornar-se-á uma meditadora mais cedo ou mais tarde. A sua consciência
da experiência sexual fará com que ela se torne consciente que o mesmo pode ocorrer
sem qualquer sexualidade envolvida. O mesmo pode ocorrer apenas sentando-se
silenciosamente consigo mesmo, sem fazer nada. A mente pode ser abandonada, o tempo
pode ser abandonado, e no momento em que você abandona a mente, o tempo e o ego,
você é orgástico.
O orgasmo sexual é muito momentâneo e qualquer coisa momentânea traz frustração na
sequência, traz miséria e infelicidade, tristeza e arrependimento. Mas a qualidade de ser
orgástico pode tornar-se uma continuidade em você, um contínuo – ela pode tornar-se o
seu próprio aroma. Mas é possível apenas através da meditação, não somente através do
sexo.
Use o sexo, use o dinheiro, use o corpo, use o mundo, mas temos que alcançar Deus.
Deixe Deus permanecer sempre como a meta.
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #5
Título do Capítulo: Na lixeira à beira do caminho
5 de Julho de 1979 na Sala Buda

O PERFUME DO SÂNDALO,
DO RODODENDRO OU DO JASMIM,
NÃO PODE VIAJAR CONTRA O VENTO.

MAS A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE
VIAJA ATÉ MESMO CONTRA O VENTO,
ATÉ O FIM DO MUNDO.

QUÃO MAIS FINA É
A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE
DO QUE A FRAGRÂNCIA DO SÂNDALO, RODODENDRO,
DO LÓTUS AZUL, OU DO JASMIM!

A FRAGRÂNCIA DO SÂNDALO OU DO RODODENDRO
NÃO VIAJA PARA LONGE.
MAS A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE
ELEVA-SE AOS CÉUS.

O DESEJO NUNCA CRUZA O CAMINHO DOS
SERES HUMANOS VIRTUOSOS E VIGILANTES.
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O BRILHO DELES OS LIBERTA.

QUÃO DOCEMENTE O LÓTUS CRESCE
NA LIXEIRA À BEIRA DO CAMINHO.
A SUA FRAGRÂNCIA PURA ENCANTA O CORAÇÃO.

SIGA OS ACORDADOS
E ENTRE OS CEGOS
A LUZ DA SUA SABEDORIA
RESPLANDECERÁ PURAMENTE.

O ser humano não é um ser, mas apenas um vir-a-ser. O ser humano é um processo, uma
possibilidade, uma potencialidade. O ser humano ainda não é atual. O ser humano deve
ser, ainda tem que chegar. O ser humano não nasce como uma essência, mas apenas como
uma existência... um grande espaço onde muito pode ocorrer, ou nada pode ocorrer – tudo
depende de você.
O ser humano tem que criar a si mesmo. Ele não é pré-fabricado, não é óbvio. E a criação
tem que ser autocriação – ninguém pode construí-lo. Você não é uma coisa, uma
mercadoria; você não pode ser produzido ou manufaturado. Você tem que se autocriar,
deve acordar por si próprio, ninguém pode acordá-lo.
Essa é a grandeza do ser humano, a sua glória, que ele é o único ser na Terra que não é
um ser, mas uma liberdade de ser. Todos os outros seres já estão fixados, padronizados.
Eles trazem um desígnio, e eles simplesmente seguem o desígnio. O papagaio tornar-seá um papagaio, o cão tornar-se-á um cão, o leão um leão; não há questão do leão tornarse-á outra coisa. Mas com o ser humano é relevante perguntar se ele realmente é um ser
humano.
Todo leão é realmente um leão, e todo elefante é um elefante também, mas o ser humano
é uma interrogação. Um ser humano pode ser um ser humano, pode não ser. Um ser
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humano pode cair abaixo dos animais, ou pode elevar-se acima dos deuses. Este estado
último, acima dos deuses, é a budidade – o despertar, o despertar último, a realização do
seu potencial em sua totalidade.
O buda está acima dos deuses. Essa foi uma das razões que os Hindus não puderam
perdoar Gautama o Buda, porque ele diz que o buda está acima dos deuses. Os deuses
também estão dormindo; é claro, os seus sonhos são belos, os seus sonhos não são
pesadelos, eles vivem no paraíso. As suas vidas são de prazer apenas. O paraíso não é
nada além de puro hedonismo, a própria ideia é hedonista. O inferno é o oposto. O inferno
é dor, o paraíso é prazer; o inferno é um pesadelo, o paraíso um sonho doce. Mas sonhos
são sonhos; doces ou amargos, não importa.
Os deuses também estão dormindo e sonhando belos sonhos. O buda está acordado, não
sonha mais. As escrituras Budistas dizem: No dia em que Sidarta Gautama tornou-se um
buda, os deuses vieram do céu para venerá-lo, para lavar os seus pés. Os Hindus não
puderam perdoar essa ideia, porque para eles os deuses no céu – Indra e os outros deuses
– são os supremos. E veja a arrogância dos Budistas que dizem que os deuses vieram do
céu para lavar os pés de um ser humano.
O Budismo elevou a humanidade ao seu mais alto pináculo. Nenhuma outra religião fez
isso. O ser humano torna-se o centro da existência. Os deuses não são o centro da
existência de acordo com Buda, mas o homem que tornou-se iluminado. A periferia
consiste naqueles que estão dormindo e cegos, e o centro consiste naqueles que têm olhos,
que estão acordados. Os deuses são simplesmente abandonados; eles não são mais
relevantes. O que Nietzsche fez depois de dois mil anos, Buda já havia feito.
Um grande poeta, Chandidas, ficou muito impressionado com Gautama o Buda – e quem
não ficaria impressionado com esse homem? Ele disse: SABAR UPAR MANUS
SATYA, TAHAR UPAR NAHIN – a verdade do ser humano é a mais alta verdade, não
há outra verdade mais alta do que esta. Mas permita-me relembrá-lo novamente: quando
Buda fala sobre o ser humano, ele fala sobre o ser realizado, não sobre você – você está
apenas no caminho, você está sempre no processo. Você é uma semente.
Uma semente pode ter quatro possibilidades. A semente pode tornar-se uma semente para
sempre, fechada, sem janelas, em dissonância com a existência, morta, porque vida
significa comunhão com a existência. A semente está morta, ela ainda não se comunicou
com a Terra, com o céu, com o ar, com o vento, com o sol, com as estrelas. Ela ainda não
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fez nenhuma tentativa de ter um diálogo com tudo o que existe. Ela está totalmente a sós,
contida, encapsulada em si, cercada por uma Muralha da China. A semente vive em seu
próprio túmulo.
A primeira possibilidade é que a semente permaneça uma semente. O que é muito
lamentável – um ser humano pode permanecer simplesmente uma semente. Com todo o
potencial à sua disposição, com todas as bênçãos prontas para se derramarem sobre você,
você pode nunca abrir as suas portas.
A segunda possibilidade é que a semente seja suficientemente corajosa, mergulhe fundo
no solo, morra como um ego, abandone a sua armadura, comece uma comunhão com a
existência, transforme-se em uma com a Terra. Uma grande coragem é necessária, quem
sabe? Esta morte pode ser a última, pode ser que não haja um novo nascimento. Qual é a
garantia? Não há garantia; é uma aposta. Apenas poucos seres humanos tem a coragem
necessária para apostar, para arriscar.
Ser um sannyasin é o início da aposta. Você está arriscando a sua vida, você está
arriscando o seu ego. Você está arriscando porque você está abandonando todas as suas
seguranças, todos os seus arranjos de segurança. Você está abrindo as janelas... ninguém
sabe quem entrará – o amigo ou o inimigo? Quem sabe? Você está se tornando vulnerável.
É isso o que Buda ensinou por toda a sua vida. Quarenta e dois anos continuamente,
transformando as sementes em plantas – esta foi a sua obra – transformar seres humanos
ordinários em sannyasins.
Um sannyasin é a planta, um broto – suave, delicado. A semente nunca está em perigo,
lembre-se. Que perigo pode existir para a semente? Ela está absolutamente protegida.
Mas a planta está sempre em perigo, a planta é muito suave. A semente é como uma pedra,
dura, escondida por trás de uma crosta dura. Mas a planta tem que passar por mil e um
perigos. Este é o segundo estágio: a semente dissolvendo-se no solo, o ser humano
desaparecendo como um ego, desaparecendo como uma personalidade, tornando-se uma
planta.
A terceira possibilidade, que é ainda mais rara, porque nem todas as plantas alcançarão à
altura para desabrochar em flor, mil e uma flores... Pouquíssimos seres humanos
atingiram o segundo nível, e muito poucos daqueles que atingiram o segundo nível
atingiram o terceiro, o estágio da flor. Por que eles não podem atingir o terceiro nível, o
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estágio da flor? Por causa da ambição, por causa da avareza, elas não estão prontas para
compartilhar... por causa do estado de falta de amor.
A coragem é necessária para tornar-se uma planta, e o amor é necessário para tornar-se
uma flor. Uma flor significa que a árvore está abrindo o seu coração, liberando o seu
perfume, dando a sua alma, vertendo o seu ser na existência. A semente pode tornar-se
uma planta embora seja difícil abandonar a armadura, porém de uma forma é simples. A
semente coletará cada vez mais, acumulará cada vez mais; a semente apenas retira do
solo. Somente a árvore retira da água, do ar, do sol; a sua ambição não é perturbada, pelo
contrário, a sua ambição é satisfeita. Ela segue tornando-se cada vez maior. Mas chega
um momento que você retirou tanto que agora você tem que compartilhar. Você se
beneficiou tanto, agora você tem que servir. Deus lhe deu tanto, agora você tem que
agradecer, ser grato – e a única forma de ser grato é derramar os seus tesouros, dá-los de
volta à existência, ser tão abundante quanto a existência tem sido para você. Então a
árvore cresce em flores, floresce.
E o quarto estágio é o da fragrância. A flor ainda é grosseira, ainda é material, mas a
fragrância é sutil, é quase algo imaterial. Você não pode vê-la, é invisível. Você pode
apenas cheirá-la, não pode apanhá-la, não pode segurá-la. Um entendimento muito
sensível é necessário para ter um diálogo com a fragrância. E além da fragrância não há
nada. A fragrância desaparece no universo, torna-se uma com ele.
Esses são os quatro estágios da semente, e esses são os quatro estágios do ser humano
também. Não permaneça uma semente. Acumule coragem – coragem de abandonar o ego,
coragem de abandonar as seguranças, coragem de ser vulnerável. Mas então não
permaneça uma árvore, porque uma árvore sem flores é pobre. Uma árvore sem flores é
vazia, uma árvore sem flores está perdendo algo muito essencial. Ela não tem beleza –
sem amor não há beleza. E é apenas através das flores que a árvore mostra o seu amor.
Ela retirou muito do sol e da lua e da terra; agora é o tempo do doar!
A vida sempre alcança um equilíbrio. Você retirou tanto, agora dê. Torne-se uma flor!
Apenas quando você se torna uma flor existe a possibilidade de desaparecer como uma
fragrância. Mas então também, lembre-se, não permaneça uma flor fechada, não
permaneça um broto; caso contrário a fragrância não será liberada. E a menos que a sua
fragrância seja liberada, você não é livre, você está na servidão.
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Esta servidão Buda chama de samsara – o mundo. E ele chama a liberdade, a liberdade
da fragrância, de nirvana: cessação total, desaparecimento, dissolução. A parte desaparece
no todo, a gota de orvalho escorrega no oceano e torna-se o oceano. O dia que você
desaparece e se torna o oceano é o dia que, por um lado, você não existe mais, e, por
outro, você existe pela primeira vez – você atingiu o ser.
Este ser é divino. Este ser, esta experiência cristalizada, oceânica, é liberação, salvação,
moksha, kaivalya, nirvana. Você pode utilizar a palavra que você quiser, mas todas elas
significam o mesmo: liberdade absoluta da alma, sem limites, sem limitações.
Os sutras:

O PERFUME DO SÂNDALO,
DO RODODENDRO OU DO JASMIM,
NÃO PODE VIAJAR CONTRA O VENTO.

Obviamente! A fragrância do sândalo, do rododendro ou do jasmim é parte do mundo
material. Ela pode viajar apenas a favor do vento, não contra o vento. Ela tem que seguir
as leis da matéria. Ela é matéria. Porque tem que seguir as leis da matéria ela não é
realmente livre – é livre apenas em um sentido relativo. A fragrância é mais livre que a
flor, a flor é mais livre que a árvore, a árvore é mais livre do que a semente. Mas essas
liberdades são apenas relativas, não absolutas.
E Buda diz, lembre-se: o alvo é a liberdade absoluta, transcendência de todas as leis. É
apenas na transcendência de todas as leis que você se torna parte da lei última: AES
DHAMMO SANANTANO. É apenas transcendendo todas as limitações da matéria
grosseira que você será capaz de tornar-se infinito como o céu.
A menos que você se torne universal você não atingiu o seu potencial. Você foi feito para
tornar-se universal, você tornou-se uma pessoa pequena, confinada, quase como se você
vivesse em uma cela de prisão, sombria e lúgubre, sem portas, sem janelas, uma existência
feia, cercada por todos os tipos de patologias – ego, ambição, raiva, luxúria, inveja,
possessividade. Esses são seus companheiros. Qual fragrância você experienciou na vida?

102

Você ainda não conheceu o amor sem luxúria. Você ainda não conheceu qualquer estado
que em não existe nenhuma limitação. Você está atado a certas leis muito grosseiras.
Você é parte da gravitação, você ainda não conheceu nada da graça. Você pode ir cada
vez mais para baixo, porque essas leis da gravitação seguem puxando-lhe para baixo.
Você não sabe como elevar-se, como pairar às alturas. Você não sabe nada sobre a
levitação.
Na ciência, eles não falam da levitação, eles falam apenas da gravitação, da atração para
baixo. Mas esse é um fenômeno simples de entender, que na natureza tudo é balanceado
pelo seu oposto polar. Se existe uma atração para baixo, a gravitação, então deve existir
uma atração para cima para balanceá-la – isso é levitação. Em uma linguagem mais
poética ela é chamada de graça.
Há duas leis: a lei da gravitação, a lei mundana, grosseira, material; e a lei da graça, a lei
divina, o que buda chama de lei divina – AES DHAMMO SANANTANO – a lei eterna,
inexaurível, divina, que lhe atrai para cima.
O PERFUME DO SÂNDALO, DO RODODENDRO OU DO JASMIM, NÃO PODE
VIAJAR CONTRA O VENTO.
O perfume tem uma certa limitação absoluta, ele pode viajar apenas a favor do vento. Ele
não pode ter a sua própria vontade, não é realmente livre. A menos que você possa existir
em total liberdade, algo está faltando. Se você tem que seguir as leis, então você é um
prisioneiro. As leis podem lhe dar alguma corda, mas você ainda é um prisioneiro.
É assim que as coisas são: se lhe é dado corda o suficiente, você esquece da prisão. Por
exemplo, as assim chamadas nações – Índia, Paquistão, Japão, Alemanha – essas são
todas grandes prisões, mas elas são tão grandes que você não pode ver os limites da sua
própria prisão. Atravesse os limites da sua nação e você verá que você era um prisioneiro.
Mas a prisão é suficientemente grande; você pode mover-se na prisão para qualquer lugar
que você queira. Mas mova-se para fora da prisão, tente entrar em outra prisão, e então
você verá a limitação.
Essas são prisões feitas pelos seres humanos; suficientemente grandes para que possam
lhe dar um falso sentimento de liberdade, mas não há liberdade. A menos que todas as
nações desapareçam do mundo, a Terra permanecerá uma escrava, a humanidade
permanecerá em prisões, pequenas e grandes. Mas não faz diferença se uma prisão é
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muito grande e você não pode ver o muro que a circunda... Os muros podem ser muito
sutis – passaportes e vistos – os muros podem ser muito sutis, você pode não vê-los, mas
eles estão ali. Você não é livre para mover-se.
Quase todas as constituições do mundo dizem que a liberdade de movimento é direito de
nascença de todo o ser humano, mas isso está apenas escrito nos livros, não é verdade.
Você não pode se mover livremente. Se você quiser ir para a Rússia, impossível; se você
quiser entrar na China, impossível.
As nações tornaram-se grandes prisões e os seus presidentes e primeiros-ministros não
são nada além de carcereiros. Aqueles que falam sobre liberdade são apenas policiais.
Eles dizem que estão lhe guardando para sua própria segurança, mas, de fato, eles são
agentes penitenciários observando para que você não escape.

Ouvi dizer:
Um velho Russo estava morrendo, e ele ouviu uma batida na porta. Ele perguntou, “Quem
está aí?” E uma voz assustadora respondeu, “A morte.”
O velho Russo disse, “Obrigado Deus! Eu pensei que era a polícia secreta.”

E há prisões dentro de prisões como as caixas chinesas – caixas dentro de caixas – a Índia
é uma grande prisão; então existem os Hindus, os Islâmicos, Cristãos e Sikhs, Jainas e
Budistas – ora, essas são pequenas prisões. O Cristão pode ir para a igreja, ele não pode
ir ao templo; o Hindu pode ir ao templo, ele não pode ir à igreja. Ele foi ensinado e
condicionado que a igreja não é um lugar religioso; ao Cristão foi dito que a igreja é o
único lugar certo para ir – todas as outras religiões são falsas e todas as outras religiões
fazem-no extraviar-se. A menos que você seja um Cristão você não pode ser salvo. E
então dentro da Cristandade existem os Católicos e os Protestantes, e então entre os
Protestantes e os Católicos há sub-seitas cada vez menores. E as prisões tornam-se cada
vez menores.
Então há prisões políticas: alguém é comunista, outro é socialista, ainda outro é
capitalista... e assim por diante. E você ainda não está satisfeito: então você cria Rotarys
Clubes, Lions Clubes... A sua sede em ser um prisioneiro é tal que você não pode ser
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simplesmente um ser humano. Você tem que ser um Rotariano e você declara
orgulhosamente, “Eu sou um Rotariano,” “Eu sou um Leão.” Você não está satisfeito em
ser simplesmente um ser humano, você tem que ser um Leão. E então há confinamentos
cada vez menores.
Em vez de sair dessas celas de prisão, você segue decorando-as, tornamo-las cada vez
mais confortáveis. Estamos vivendo sob a lei da gravitação, estamos vivendo como
prisioneiros. Não podemos ir contra o vento – a nossa vida é grosseira. Buda diz: tenha
consciência disso: o que você está fazendo com a sua vida? Reconsidere, medite sobre
ela, o que você fez consigo mesmo.

MAS A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE
VIAJA ATÉ MESMO CONTRA O VENTO,
ATÉ O FIM DO MUNDO.

Buda diz: mas há um florescimento do seu ser interior, que é muito mais belo do que o
sândalo, que o rododendro ou o jasmim. A sua beleza é a sua absoluta liberdade. Ela pode
ir contra o vento. O ser humano realmente virtuoso vive em liberdade; ele não segue
nenhum mandamento, não segue nenhuma escritura, não segue a ninguém mais, apenas
a sua própria luz interior. Ele vive de acordo com seu coração – ele é um rebelde.
Mas Buda está falando sobre a fragrância da virtude real. Ele não está falando sobre a
suposta retidão, não está falando sobre as supostas “pessoas de caráter,” os seus supostos
santos e mahatmas – ele não está falando sobre eles. Eles não são pessoas livres. De fato,
a fragrância do sândalo, rododendro ou jasmim é muito mais livre do que os seus supostos
santos. Estes vivem de acordo com as leis dos homens. A fragrância da rosa, a fragrância
do sândalo, a fragrância das outras flores pelo menos seguem as leis da natureza. Mas os
seus santos, as suas supostas pessoas virtuosas, elas seguem leis criadas pelos homens –
leis feitas por pessoas cegas, leis criadas por pessoas ignorantes, por pessoas que ainda
não estão despertas, que não sabem nada de vigilância.
Quem faz as suas leis? Quem faz as suas Constituições? Quem é responsável por
administrar a sociedade, arranjá-la e geri-la? Pessoas tão cegas quanto você, talvez mais
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instruídas, talvez mais informadas. Mas não faz diferença se um cego é mais informado
sobre a luz ou menos informado sobre a luz – um homem cego é um homem cego.
Somente observe os seus santos e você ficará surpreso! – eles vivem em uma servidão
muito mais profunda do que as pessoas ordinárias.
Um monge Jaina queria vir ver-me. Ele enviou uma mensagem dizendo que ansiou verme por muitos anos e que agora ele estaria na cidade e queria ver-me. Mas os seus
seguidores não permitiram, os Jainas não deixaram que ele viesse para essa comuna. Ora,
que tipo de santo é esse homem cujo seguidores decidem para onde ele deve ir e onde ele
não deve ir? Mas há um arranjo mútuo: os seguidores chamam-lhe de santo, veneram-lhe,
então ele concedia, fazia concessões. Ele tinha que seguir os seguidores.
Os seus supostos santos e líderes são seguidores de seus próprios seguidores. É um mundo
tão estúpido, tão ridículo, toda essa situação. À primeira vista parece que o santo é o fator
decisivo; ele aconselha às pessoas a seguirem-no. Mas, se você olhar um pouco mais
profundamente, você ficará surpreso – o santo está seguindo os seus próprios seguidores.
De fato, eles decidem. E eles têm o poder decisivo porque podem venerá-lo e insultá-lo.
Eles podem venerá-lo se você os segue, se você seguir de acordo com suas ideias,
preconceitos que carregam em suas mentes; caso contrário você não é mais um santo.
Eles podem degradá-lo – eles têm o poder de elevá-lo até a santidade ou de degradá-lo
como um pecador. Se você quer ser um santo você tem que seguir todos os tipos de
estupidez. Você pode saber lá no fundo que isso é estúpido.
Enviei-lhe uma mensagem dizendo, “Isso é estúpido, ridículo! Por que você deveria pedir
para os seus seguidores? Quem é o seguidor, você ou eles? Por que você deveria pedir
para eles?”
Ele disse, “Você está certo, mas eu dependo deles. Na minha idade não posso deixá-los
porque nunca trabalhei na minha vida. Eu dependo deles para a minha alimentação, para
as minhas roupas, dependo deles para tudo.”
Agora você vê o arranjo. Isso é chamado espiritualidade, e o arranjo é financeiro!
Um ser humano realmente virtuoso é certamente livre, e é tão livre que ele pode ir contra
o vento, ele pode ir contra toda a sociedade, ele pode ir contra todo o passado, ele pode ir
contra todas as convenções. De fato, ele vai contra – porque ao ir contra todas as
convenções e o passado morto ele assevera a sua liberdade.
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É por causa disso que estou sendo condenado por todo esse país e, agora, vagarosamente,
por todo o mundo. A única razão é que eles queriam que eu fosse com o vento, eles
queriam que eu fosse convencional, ortodoxo. Eles estavam prontos para venerar-me, eles
vieram várias vezes até mim dizendo que se eu pudesse simplesmente seguir a religião
tradicional eles me adorariam como um santo. Eu disse, “Não estou interessado em ser
adorado ou em ser um santo. Eu quero apenas ser eu mesmo. E não vou me comprometer
com ninguém, quem quer que seja. O comprometimento não é o meu caminho.”
Porque estou indo contra os ventos eles ficam ofendidos. Mas se você é virtuoso... e o
que é a virtude? Não é algum caráter cultivado de fora. A virtude é a fragrância da
meditação, a virtude é a fragrância da flor da meditação; por isso, digo que não é
moralidade, não é moralista.

Ouvi dizer:
A meretriz da cidade de Jerusalém estava sendo apedrejada. Quando Jesus disse, “Quem
dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra,” uma velha senhora luta com uma
pedra enorme, joga-a sobre a cabeça da meretriz da cidade e a finaliza.
Jesus olha para baixo e diz, “Sabe, mãe, às vezes você me irrita.”

O justo, o moralista e o puritano estão sempre prontos... de fato, toda sua alegria é como
condenar, como enviar cada vez mais pessoas para o inferno, como crucificar as pessoas,
como matar e destruir. Eles estão prontos para sofrerem, estão prontos para serem
masoquistas, estão prontos para passarem por todos os tipos de austeridades tolas, apenas
para desfrutarem do sentimento de superioridade, o sentimento de serem mais sagrados
que você, o sentimento de “Vocês todos são pecadores e eu sou um santo.”
O santo real tem uma qualidade totalmente diferente. Ele não é moralista; ele sabe como
perdoar, porque ele sabe que Deus o perdoou muito. Ele conhece as limitações humanas,
porque ele próprio sofreu com essas limitações humanas. Ele pode perdoar. Ele é
compreensível.
O moralista nunca é compreensível, ele nunca perdoa; ele não pode perdoar porque foi
muito duro consigo mesmo. Ele alcançou o seu suposto caráter com tanta dificuldade que
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a única alegria, o único prazer que pode ter é o de ser mais sagrado que você. Como ele
pode perdoar? Se perdoasse, então não poderia desfrutar da viagem egoica que ele se
encontra.
O asceta é a pessoa mais egoísta do mundo. A pessoa virtuosa não é um asceta.
Diz-se do próprio Buda:
Por seis anos, depois de deixar o seu palácio, Buda viveu em grandes austeridades – este
era o caminho tradicional da busca pela verdade. Ele torturou o seu corpo, jejuou, contase que jejuou tanto que ficou extremamente fino, apenas ossos; você poderia contar suas
costelas. Ele tornou-se tão fino que o seu estômago tocava sua coluna – não sobrava nada
entre o estômago e a coluna. Ele ficou tão fraco que não podia cruzar um pequeno rio, o
Niranjana. Estive no local apenas para vê-lo. O Niranjana é um rio bem pequeno, e não
era a estação chuvosa, mas ele não podia cruzar, ele não podia nadar o rio. Ele devia estar
totalmente fraco.
Naquele dia uma grande revelação ocorreu-lhe: “Eu estou fazendo toda essa violência
desnecessária comigo mesmo.” Ele tinha cinco seguidores; todos eles eram ascetas e
tornaram-se seguidores do Buda porque ele estava muito mais longe que eles. Naquela
noite Buda decidiu, “É estúpido torturar o corpo, e como você pode alcançar a alma ao
torturar o corpo? Parece não haver relação lógica.” E ele viu, “Se eu não posso nem cruzar
o rio, o pobre rio Niranjana, como eu poderia cruzar este grande oceano do mundo? O
corpo precisa de alimento, o corpo precisa de sustento, o corpo precisa de força, para que
eu possa meditar, para que eu possa contemplar, para que eu possa inquirir com animação,
entusiasmo, energia.” Ele decidiu abandonar todas as austeridades. Os seus cinco
discípulos imediatamente abandonaram-no. Eles disseram, “Gautama decaiu de seu
estado sagrado, ele não é mais um santo.” Eles o deixaram imediatamente; eles não
estavam com ele. Eles estavam com ele somente por causa de seu estilo de vida
masoquista – eles próprios deviam ser masoquistas.
E Gautama o Buda iluminou-se no próximo dia. Abandonando todas as austeridades,
abandonando todos os conflitos interiores desnecessários, aquela guerra civil, ele ficou
tão quieto, tão silencioso, que na próxima manhã ele pôde ver, ele tornou-se perceptivo.
Em seu silêncio todos os tumultos foram dissolvidos, todas as trepidações foram
dissolvidas. No início da manhã, ao nascer do sol, ele começou a nascer no interior do
seu ser. Ele despertou, tornou-se um buda.
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A virtude vem do silêncio, da meditação, do relaxamento – não do esforço, não da tensão,
não do conflito. Ele saiu em busca dos seus velhos seguidores para transmitir-lhes a
mensagem: “Não se torturem mais. Isso não tem nada a ver com santidade. Isso não tem
nada a ver com religião.”
A meditação tem que ocorrer antes, então o caráter vem como uma sombra dela. E se a
meditação não ocorre, então o seu caráter é apenas uma hipocrisia e nada mais. Os seus
santos são grandes hipócritas; eles falam uma coisa e pensam em outra, talvez o exato
oposto. Eles fazem uma coisa, mas eles querem fazer exatamente o oposto. Na superfície
eles mostram uma coisa, mas no fundo eles são o exato contrário.

Uma garota confessa que ela deixou o seu namorado colocar a mão em seu joelho. “E
isso é tudo o que ele fez?” perguntou o sacerdote.
“Não. Ele deslizou o seu dedo debaixo do elástico da minha calcinha também.”
“E então?”
“E então ele abriu minha penugem e a começou a excitar meu brinquedinho.”
“E então? E então?
“E então a minha mãe entrou no quarto.”
“Ah! Merda!” disse o sacerdote.

Esses sacerdotes, esses santos, eles são muito mais feios do que você é, muito mais feios
do que você poderia ser, porque eles são muito mais desunidos, divididos. Eles
reprimiram tanto que as suas partes conscientes e inconscientes caíram. Eles pregam uma
coisa e praticam outra. Na porta da frente você encontrará uma pessoa, na porta de trás
você encontrará uma pessoa totalmente diferente. Você não será nem capaz de reconhecêlo – eles usam máscaras. Essas não são pessoas virtuosas. Buda não está falando sobre
virtude, ele está falando de dhyana – meditação. Esta é a sua contribuição básica ao
mundo. A sua abordagem mais fundamental é que primeiro você tem que iluminar-se no
centro, então a sua circunferência será cheia de luz – por conta própria, não vice-versa.
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O sacerdote disse-lhe para primeiro praticar o caráter e, então, o seu centro alterar-se-á.
Isso é um disparate. O centro nunca pode seguir a circunferência, porque o centro é muito
mais importante, muito mais básico – é o centro, ele não pode seguir a circunferência.
Mas a circunferência sempre segue o centro. Transforme o centro primeiro, e não se
preocupe com a circunferência. Essa é também a minha insistência, aqui eu concordo
absolutamente com Buda. A meditação primeiro e, então, todo o resto seguirá por conta
própria.
Jesus diz: busque primeiro o reino de Deus e tudo o mais lhe será fornecido.
O que Jesus diz com “reino de Deus” Buda diz com “meditação.” As palavras de Buda
são muito mais científicas do que as de Jesus. Jesus é muito mais poético do que Buda;
Jesus fala mais em parábolas do que Buda. Buda fala de forma precisa, lógica,
matemática. Ele é um homem que não quer falar nada de uma forma que pode ser
interpretado de muitas maneiras. Ele não quer utilizar a poesia, porque a poesia é vaga,
pode ter muitas interpretações. Ele fala como um matemático, ele fala como um lógico,
para que cada palavra tenha um significado fixo e uma conotação fixa.
... A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE VIAJA ATÉ MESMO CONTRA O VENTO, ATÉ
O FIM DO MUNDO.

QUÃO MAIS FINA É
A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE
DO QUE A FRAGRÂNCIA DO SÂNDALO, RODODENDRO,
DO LÓTUS AZUL, OU DO JASMIM!

A fragrância de um lótus azul ou do sândalo é fina, sutil, mas comparada com a fragrância
da virtude ela é muito grosseira. A virtude realmente tem uma fragrância e ela viaja aos
cantos mais longínquos do mundo.
Como vocês vieram até mim? De muitas partes do mundo vocês viajaram, às vezes sem
nem mesmo saber exatamente o porquê; mas algo os puxou, alguma força desconhecida
moveu o seu coração, algo foi sentido no núcleo mais profundo dos seus seres. Às vezes
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vocês vieram até contra a própria vontade. A sua mente dizia, “Não vá! Não há
necessidade de ir a lugar algum.” Ainda assim você veio. Você deve ter sentido um
perfume – um perfume que não tem nada a ver com o visível. É um fenômeno invisível.
Muitas outras pessoas chegarão em breve. A fragrância está atingindo-as,
necessariamente as atingirá. Qualquer pessoa em qualquer lugar que está realmente em
busca da verdade terá que vir. É irresistível, deve ocorrer. É assim que sempre ocorreu ao
longo das eras. Milhares de pessoas viajaram até Buda, milhares de pessoas viajaram até
Mahavira, Lao Tsé, Zaratustra – por nenhuma razão, porque tudo o que elas falavam
estava disponível nas escrituras.
O que estou falando aqui você pode ler no Bhagavadgita, na Bíblia, no Alcorão, no
Dhammapada, o que estou falando você pode encontrar facilmente nos Upanishads, no
Tao Te Ching – mas você não encontrará a fragrância. Essas escrituras são flores – velhas,
mortas, secas. Você pode manter uma rosa em sua Bíblia; em breve ela secará, a
fragrância acabará, ela será apenas um cadáver, uma lembrança da flor real. Assim são as
escrituras. Elas têm que nascerem novamente em outro buda; caso contrário não podem
respirar.
É por isso que estou falando sobre o Dhammapada, sobre o Gita, sobre a Bíblia – para
fazê-las respirar novamente. Posso soprar a vida nelas. Posso compartilhar a minha
fragrância com elas, posso verter minha fragrância nelas. Por isso, o Cristão que é
realmente um Cristão, não apenas por condicionamento social, mas por causa de um
grande amor por Cristo, ele encontrará Cristo novamente vivo em minhas palavras. Ou,
se alguém é Budista, verá nas minhas palavras Buda falando novamente – na linguagem
do século XX, com pessoas do século XX.
QUÃO MAIS FINA É A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE DO QUE A FRAGRÂNCIA
DO SÂNDALO, RODODENDRO, DO LÓTUS AZUL, OU DO JASMIM! É tão fina
que pode viajar contra o vento, ela pode viajar contra todas as leis. Ela pode ir contra a
gravitação, pode elevar-se, pode alcançar os céus mais longínquos.

A FRAGRÂNCIA DO SÂNDALO OU DO RODODENDRO
NÃO VIAJA PARA LONGE.
MAS A FRAGRÂNCIA DA VIRTUDE
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ELEVA-SE AOS CÉUS.

A fragrância das flores não pode viajar muito longe. É momentânea, é finita; ela pode ir
até um ponto e então ela desaparece. Mas a fragrância da budidade pode viajar aos
próprios confins do mundo porque ela é infinita, e é algo além do tempo, além do espaço.
De fato, até mesmo quando o corpo de um buda se for, a fragrância continua a viajar.
Aqueles que são realmente perceptivos, sensíveis, podem senti-la até mesmo quando um
buda se foi há séculos. É possível ser contemporâneo de Buda agora, ter uma comunhão
com Jesus agora. A flor não existe mais, mas a fragrância tornou-se uma parte do universo
– as árvores a tem, os ventos a tem, as nuvens a tem. Agora Jesus não está no corpo físico,
mas Jesus tornou-se universal. Se você souber como beber do universal, se você souber
como contatar o universal, você ficará surpreso: todos os budas tornam-se vivos porque
eles são todos contemporâneos, o tempo não faz diferença.
Este é todo o meu esforço aqui: fazê-los contemporâneos de Jesus, de Buda, de Zaratustra,
de Lao Tsé. Se vocês puderem ser contemporâneos dessas almas iluminadas, qual é o
ponto de permanecer contemporâneo do mundo ordinário e seus cidadãos ordinários, os
assim chamados seres humanos, que não têm nada de humanidade neles, que não se
tornaram ainda seres, que são apenas ocos, vazios, sem sentido? Qual é o ponto de viver
na vizinhança de células vazias quando você pode ser um vizinho de Gautama o Buda?
Sim, isso é possível – é possível ao transcender tempo e espaço. E na meditação você
transcende ambos. Em meditação você não sabe onde você está, você não sabe o tempo,
você não conhece o espaço. Em meditação, tempo e espaço desaparecem ambos – você
simplesmente é.
Naquele momento, quando você simplesmente é, Buda está justamente do seu lado; você
é cercado pelos budas de todas as eras. Você está vivendo pela primeira vez uma vida que
vale a pena ser vivida, uma vida de significância: quando você pode dar as mãos aos
budas e krishnas, quando você pode dançar com Krishna e cantar com Meera e sentar-se
com Kabir. É possível – porque apenas as flores desapareceram, mas a fragrância é eterna.
Ela não pode desaparecer.
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E então todas as escrituras tornam-se vivas para você. Então, lendo a Bíblia, você não
estão apenas lendo um livro – então Moisés fala com você. Abraão fala com você, Jesus
fala com você, face a face:

O DESEJO NUNCA CRUZA O CAMINHO DOS
SERES HUMANOS VIRTUOSOS E VIGILANTES.
O BRILHANTISMO DELES OS LIBERTA.

O desejo significa ambição por mais e mais. Desejo significa descontentamento,
descontentamento com o que é, descontentamento com o presente; por isso você busca
contentamento em suas esperanças de futuro. O hoje é vazio; você pode viver apenas ao
esperar pelo amanhã. O amanhã pode trazer algo... embora muitos amanhãs tenham vindo
e ido e o esperado nunca ocorrer, você segue com esperança. Apenas a morte virá.
Os desejos nunca são realizados. Na própria natureza das coisas eles não podem ser
realizados. A pessoa desperta olha para a mente desejosa e ri. A mente desejosa é a mente
mais estúpida, porque o desejo é algo que não pode ser realizado na própria natureza das
coisas. Assim como você não pode obter óleo através da areia – você pode seguir
trabalhando na areia, mas você não vai retirar óleo dela, o óleo não existe na areia, é
impossível – exatamente como isso, o desejo é apenas uma fraude.
O desejo mantém-lhe ocupado – obviamente, este é todo o seu propósito – ele mantémlhe ocupado, mantém-lhe esperando, continua a prometer-lhe. O desejo é um político: ele
segue prometendo-lhe, “Espere – apenas mais cinco anos e tudo ficará absolutamente
certo. Apenas mais cinco anos e o mundo tornar-se-á um paraíso.” E os políticos têm dito
isso por milhares de anos. E olhe para a não-inteligente humanidade: ela segue
acreditando nos políticos. A humanidade troca os políticos; quando ela se cansa de um,
ela começa a ouvir outro. Mas essa não é uma mudança de maneira alguma. Um político
é substituído por outro; por isso as democracias vivem como sistemas de dois partidos.
Um partido permanece no poder por cinco anos; de acordo com as promessas você vive
esperando, então você se frustra – nada acontece. As coisas estão piores do que estavam
antes. Mas, nesse momento, o outro partido que não está no poder começa a prometer
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para você. E a estupidez é tal que você começa a acreditar no outro partido. Você leva o
outro partido ao poder; por cinco anos eles vão enganá-lo. Nessa altura, o primeiro partido
que o enganou antes torna-se novamente confiável; outra vez ele ganhou crédito,
novamente ele critica o partido governante e novamente ele ganhou respeito a seus olhos.
E novamente ele mexeu com a sua mente esperançosa. E a memória das pessoas é muito
curta; por isso os políticos seguem enganando.
O desejo é um político. Um desejo mantém-lhe ocupado por muitos anos; então, com a
frustração em suas mãos, você está cansado dele, exaurido dele, você o abandona – mas
imediatamente você entra em outro desejo. Outro político está lhe aguardando. Você está
buscando dinheiro; então, cansado, você esquece totalmente do dinheiro e você começa
a correr atrás de poder ou fama.
O desejo é tão astuto que pode até mesmo tomar a forma da religião, ele pode tornar-se
religioso. Ele está pronto para ter qualquer máscara. Ele pode começar a pensar no céu e
nos prazeres do céu. Ele pode lhe dar a ideia que essa vida não é possível, mas que na
próxima vida você estará no paraíso, e no paraíso todos os tipos de realizações... árvores
que realizam sonhos. Você apenas se senta debaixo de uma árvore, você deseja e o desejo
é realizado. O que você vai desejar? Os seus desejos serão estúpidos porque eles sairão
da sua mente. Quais prazeres você buscará no paraíso? Pense por um dia que você chegou
às portas do paraíso: agora, o que você quer? Você começará a pedir um hotel, um cinema,
uma mulher, um homem... o que mais? As mesmas coisas! E as mesmas frustrações
seguirão.
O DESEJO NUNCA CRUZA O CAMINHO DOS SERES HUMANOS VIRTUOSOS E
VIGILANTES. Buda diz: chamo de virtuoso aquele que se tornou totalmente consciente
da enganação do desejo e, por isso, o desejo nunca cruza a sua mente. Sua mente
permanece sem desejo. A única maneira de ser sem desejo é estar desperto, vigilante. A
vigilância cria uma luz em você, e, naquela luz, a escuridão do desejo não pode entrar.
O BRILHO DELES OS LIBERTA. E quando você está desperto há uma luminosidade
em seu ser; uma grande inteligência surge em você. O homem ordinário vive na estupidez;
o homem ordinário vive de forma muito tola. No momento em que você se torna afinado
com sua música interior, no momento em que você se torna afinado com a meditação,
uma grande inteligência é liberada. Nesta inteligência é impossível você ser enganado
pelo desejo. Nesta inteligência pela primeira vez você começa a entender as coisas como
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elas são, você deixa de entender mal. Ordinariamente todo o seu entendimento não é nada
além de mal entendimento. Você pode pensar que você é muito inteligente, mas apenas
as pessoas estúpidas pensam que elas são inteligentes. A inteligência ela própria é muito
inconsciente sobre si mesma. Ela funciona, funciona perfeitamente, mas não cria a
autoconsciência, não traz ideia de ego, nenhuma superioridade. É muito humildade, muito
simples.
Mas assim como o ser humano ordinário existe, ele segue entendendo mal. Você lê a
Bíblia e você entende mal. Mesmo aqueles discípulos mais próximos de Jesus nunca o
entenderam. Digo repetidas vezes que Jesus foi um dos mestres menos afortunados que
já andaram sobre a Terra – não apenas porque ele foi crucificado e teve apenas três anos
para trabalhar, mas porque ele tinha um grupo muito estúpido de seguidores.
No dia em que Jesus seria pego e tornou-se absolutamente certo que ele seria traído por
um dos seus discípulos, Judas, ele perguntou a seus outros onze apóstolos, “Vocês têm
algo para perguntar-me?” E você sabe o que eles perguntaram? Eles perguntaram coisas
tolas. Jesus deve ter chorado. Ele pode ter orado lá no fundo do seu coração, conforme
ele fez novamente na cruz: “Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão
perguntando.”
O que eles estavam perguntando? Coisas do tipo, “Mestre, agora você está partindo,
algumas coisas ficaram claras. No mundo de Deus, no reino de Deus, que você falou
muitas vezes, você certamente será a mão direita de Deus; então, quem será a sua mão
direita? Entre nós quem deve ser o segundo, o terceiro e o quarto? Qual será a hierarquia?”
Veja a questão! O mestre será crucificado amanhã e essa pessoas tolas estão preocupadas
com a hierarquia, quem será o mais alto. Eles estão prontos para conceder a Jesus, “Ok,
isso aceitamos, que você será o segundo depois de Deus, mas quem será o terceiro, o
quarto e o quinto? Que isso fique decidido claramente, porque agora você está partindo e
podemos não nos ver novamente em breve, então tudo tem que estar certo!”
A mente desejosa, a mente ambiciosa – eles não entenderam Jesus de maneira alguma.
Diz-se que Jesus ajoelhou-se e orou e as lágrimas rolavam de suas bochechas. Ninguém
sabe o que ele orou, mas ele devia estar orando: “Perdoe essas pessoas, elas não sabem o
que estão perguntando.” E ele devia estar chorando porque esse foi o trabalho de toda a
sua vida, essas pessoas. E ele falou para eles não desejarem, não serem ambiciosos. Ele
dizia-lhes, “Aqueles que são os primeiros nesse mundo serão os últimos no meu reino de
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Deus e aqueles que são os últimos serão os primeiros.” Mas eles não entenderam que
Jesus estava falando para eles não serem ambiciosos.

Há alguns dias Premgeet enviou-me uma pequena anedota sobre a má-interpretação:
A enfermeira frenética corre atrás de um paciente que grita no corredor da enfermaria,
carregando uma bacia. Ela foi parada pelo cirurgião que disse, “Enfermeira! Enfermeira!
Eu disse para você furar-lhe o furúnculo. (NT. trocadilho: prick his boil e não boil his
prick)

Entendeu? Ela estava fervendo o pênis dele! Mas é isso exatamente o que está
acontecendo – a mente da multidão não pode entender. A má interpretação é inevitável
porque a mente das massas é surda. Enquanto você está falando com as pessoas elas não
estão realmente ouvindo, elas fingem estar ouvindo. Mil e um pensamentos estão
cruzando através das mentes delas; elas não estão realmente ali, elas sempre estão em
outro lugar. Quando elas estão em Puna, elas estão em Pequim; quando elas estão em
Pequim elas estão em Puna. Pessoas estranhas! Em qualquer lugar que elas estiverem
você pode ter certeza que elas não estão; elas podem estar em qualquer lugar do mundo.
Como elas podem entender?
E elas ouvem apenas as palavras, elas nunca ouvem o significado – porque o significado
pode ser ouvido apenas pelo coração. As palavras podem ser ouvidas pela cabeça. Ora,
elas não sabem como ouvir pelo coração. Ouvir pelo coração é o significado de ser um
discípulo; ouvir pelo coração quer dizer com amor, confiança, em profunda simpatia, e
finalmente em profunda empatia. Ouvir pelo coração significa ouvir como se você se
tornasse um com o que lhe está sendo dito – quando o discípulo se torna tão afinado com
o mestre que mesmo antes das palavras serem declaradas ele as ouve, e não apenas as
palavras, mas o significado, a fragrância que é carregada pelas palavras. Mas é muito
invisível. A cabeça é grosseira.
O invisível pode ser pego apenas na rede do coração.
As pessoas até seguem, mas então, também, elas seguem a partir da má-interpretação.
Apenas tornar-se um seguidor não mudará nada em sua vida. Não é uma questão de seguir
alguém: é uma questão de entender alguém que está desperto. Por isso não os chamarei
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de meus seguidores, mas meus amigos. Se vocês podem ser meus amigos, se vocês podem
amar profundamente e confiar aqui na minha presença, se vocês podem estar presentes à
minha presença, se vocês podem encarar um ao outro e espelhar um ao outro, coisas
tremendamente importantes começarão a acontecer naturalmente – porque o seu coração
entenderá, e quando o coração entender, imediatamente a transformação ocorre.
Quando a cabeça entende, então ela pergunta, “Como? Sim, está certo; agora, como pode
ser feito?” Lembre-se dessa diferença: na cabeça, o conhecimento e a ação são duas coisas
diferentes; no coração, o conhecimento é ação.
Sócrates diz: o conhecimento é virtude – e ele não foi entendido ao longo das eras. Nem
mesmo os seus próprios discípulos, Platão e Aristóteles entenderam-no corretamente.
Quando ele diz que o conhecimento é virtude ele quer dizer que há uma maneira de ouvir
e entender na qual no momento que você entende algo isso não poderia ser outra coisa.
Quando você vê que isso é uma porta, então você não pode tentar sair pela parede, você
terá que sair pela porta. Ver significa agir, ver traz a ação.
Se quando eu digo para vocês, “Esta é a porta. Sempre que você quiser sair, por favor saia
por essa porta, porque vocês já machucaram muito suas cabeças tentando sair pela
parede,” vocês dizem, “Sim, senhor, entendemos perfeitamente bem, mas como sair pela
porta?” a sua questão mostrará que o coração não escutou, apenas a cabeça. A cabeça
sempre pergunta “Como?”
A cabeça sempre faz questões que parecem ser muito pertinentes à primeira vista, mas
que são absolutamente ridículas. O coração nunca pergunta – ele ouve e age. O ouvir e a
ação são um só no coração; o amor sabe e age de acordo. Ele nunca pergunta “Como?” O
coração tem uma inteligência própria. A cabeça é intelectual, o coração é inteligência.

QUÃO DOCEMENTE O LÓTUS CRESCE
NA LIXEIRA À BEIRA DO CAMINHO.
A SUA FRAGRÂNCIA PURA ENCANTA O CORAÇÃO.

Lembre-se sempre porque você esquecerá sempre que é uma questão do coração. Se o
coração se encanta por algo, então você pode estar certo que a sua vida está crescendo,
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expandindo; que a sua consciência está se tornando mais clara, a sua inteligência está
sendo liberta da sua servidão.
QUÃO DOCEMENTE O LÓTUS CRESCE NA LIXEIRA À BEIRA DO CAMINHO.
A palavra para lótus que Buda utiliza é pankaj; é uma das palavras mais belas. Pankaj
significa aquilo que nasce da lama, a partir da lama suja. O lótus é um dos fenômenos
mais miraculosos da existência; por isso no Oriente ele se tornou o símbolo da
transformação espiritual. Buda está sentado no lótus, Vishnu está em pé em um lótus. Por
que um lótus? – Porque o lótus tem uma significância muito simbólica: ela nasce da lama
suja. É um símbolo de transformação, é uma metamorfose. A lama é suja, talvez até cheire
mal; o lótus tem fragrância e nasceu da lama suja.
Buda está dizendo: exatamente da mesma forma, a vida ordinária é uma lama fedorenta
– mas a possibilidade de tornar-se um lótus está escondida ali. A lama pode ser
transformada, você pode tornar-se um lótus. O sexo pode ser transformado e pode tornarse samadhi. A raiva pode ser transformada e tornar-se compaixão. O ódio pode ser
transformado e tornar-se amor. Tudo o que você tem que parece negativo agora,
enlameado, pode ser transformado. A sua mente barulhenta pode ser esvaziada e
transformada, ela pode tornar-se música celestial.

SIGA OS ACORDADOS
E ENTRE OS CEGOS
A LUZ DA SUA SABEDORIA
RESPLANDECERÁ PURAMENTE.

Mas o único caminho possível para fora da sujeira é estar afinado com alguém que já está
acordado. Você está dormindo; apenas alguém que está acordado pode te sacudir para
fora do seu sono, pode ajudar você a sair dele.
Gurdjieff dizia: se você está em uma prisão, apenas alguém que está fora da prisão pode
conseguir, pode arranjar para que você escape da prisão; caso contrário é impossível.
Você não está somente em uma prisão – você foi hipnotizado e falaram-lhe que isso não
é uma prisão, que isso é a sua casa. Você não está apenas em uma prisão – você acredita
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que é sua casa e você está decorando-a. Toda a sua vida não é nada além de decorar a sua
prisão e você está competindo com outros prisioneiros que estão decorando as suas celas
sombrias.
Apenas alguém que está livre, que saiu da prisão e não está mais na prisão, pode conseguir
acordá-lo, pode fazer com que você tenha consciência da realidade. Ele pode desipnotizálo, ele pode ajudá-lo a sair do condicionamento, e ele pode inventar métodos e meios para
que você escape da prisão. Ele pode subornar o carcereiro; ele pode trazer uma escada
próxima ao muro, ele pode jogar uma corda lá dentro. Ele pode fazer um buraco na parede
do lado de fora... mil e uma possibilidades.
Mas a única esperança para você é estar em profundo contato com alguém que está
desperto. O desperto é chamado de mestre – satguru. Se você puder encontrar um mestre,
não perca a oportunidade – entregue-se, relaxe em seu ser, absorva a sua vigilância,
permita que a fragrância dele esteja ao seu redor. E não está longe o dia em que você
também acordará, você também será um buda.
Lembre-se sempre que a menos que você seja um buda, a sua vida é um desperdício.
Apenas ao ser um buda a vida de alguém tem graça, beleza, inteligência, significância,
benção.
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #6
Título do Capítulo: É isso
6 de Julho de 1979 na Sala Buda

A primeira questão:
Questão 1
AMADO MESTRE,
VOCÊ SEMPRE APONTOU QUE A MAIORIA DAS COISAS E ESTADOS SÃO
DUAS EXTREMIDADES DE UM ESTADO, OPOSTOS POLARES, ENTÃO O ÓDIO
É A OUTRA PONTA DO AMOR. ISSO QUER DIZER QUE É TÃO FÁCIL ODIAR
QUANTO AMAR? O AMOR É TÃO BELO. O ÓDIO É TÃO FEIO, E,
ENTRETANTO, ELE TAMBÉM OCORRE.

Zareen, o amor é um estado natural de consciência. E não é nem fácil nem difícil. Estas
palavras não se aplicam ao amor de maneira alguma. Não é um esforço; por isso, ele não
pode ser nem fácil nem difícil. É como a respiração! É como a batida de seu coração, é
como o sangue circulando em seu corpo.
O amor é seu próprio ser... mas este amor tornou-se quase impossível. A sociedade não o
permite. A sociedade lhe condiciona de tal maneira que o amor torna-se impossível e o
ódio se torna a única coisa possível. Então o ódio é fácil e o amor não é apenas difícil,
mas impossível. O ser humano foi distorcido. O ser humano não pode ser reduzido à
servidão se ele não for distorcido em primeiro lugar. O político e o sacerdote estão em
uma profunda conspiração ao longo das eras. Eles têm reduzido a humanidade a uma
multidão de escravos. Eles estão destruindo toda a possibilidade de rebelião no ser
humano – e o amor é rebelião, porque o amor ouve apenas ao coração e não liga nem um
pouco para nada mais.
O amor é perigoso porque ele lhe torna um indivíduo, e o estado e a igreja não querem
indivíduos, de maneira alguma. Eles não querem seres humanos – eles querem ovelhas.
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Eles querem pessoas que apenas pareçam seres humanos, mas cujas almas tenham sido
tão esmagadas, tão profundamente danificadas, que pareçam quase irreparáveis.
E o melhor caminho para destruir o ser humano é destruir a sua espontaneidade no amor.
Se o ser humano ama, não podem existir nações; as nações existem no ódio. Os Indianos
odeiam os Paquistaneses e os Paquistaneses odeiam os Indianos – somente então esses
dois países podem existir. Se o amor aparece as fronteiras desaparecem. Se o amor
aparece, então quem será um Cristão e quem será um Judeu? Se o amor aparece as
religiões desaparecem.
Se o amor aparece, quem irá ao templo? Para quê? É por causa da falta de amor que você
está buscando por Deus. Deus não é nada além de um substituto para a sua falta de amor.
Porque você não está em bem-aventurança, porque você não está pacífico, porque você
não está extático, por isso você está procurando por Deus – caso contrário, quem liga?
Quem se importa? Se a sua vida é uma dança, Deus já foi alcançado. O coração que ama
está pleno de Deus. Não há necessidade de qualquer busca, não há necessidade de
nenhuma oração, não há necessidade de ir a qualquer templo, a qualquer sacerdote.
Por isso o sacerdote e o político são os inimigos da humanidade. E eles estão em uma
conspiração, porque o político quer governar o corpo e o sacerdote quer governar a alma.
E o segredo é o mesmo: destrua o amor. Então o ser humano não é nada além de uma
lacuna, um vazio, uma existência sem significado. Então você pode fazer qualquer coisa
que queira com a humanidade e ninguém se rebelará, ninguém terá a coragem de rebelarse. O amor dá coragem e o amor leva todo o medo embora – e os opressores dependem
do seu medo. Eles criam o medo em você, mil e um tipos de medos. Você está cercado
por medos, toda a sua psicologia está cheia de medos. No fundo você está tremendo.
Apenas na superfície você mantém uma certa fachada; por outro lado, no seu interior há
várias camadas de medo.
Um ser humano cheio de medo só pode odiar – o ódio é o resultado natural do medo. Um
ser humano cheio de medo está também cheio de raiva, e um ser humano cheio de medo
é mais contra a vida do que a favor da vida. A morte parece ser um estado tranquilo para
o ser humano cheio de medo. O ser humano cheio de medo é suicida, ele é negativo em
relação à vida. A vida parece ser perigosa para ele, porque viver significa que você terá
que amar – como você pode viver? Assim como o corpo precisa da respiração para viver,
a alma precisa de amor para viver. E o amor é totalmente envenenado.
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Ao envenenar a energia do seu amor eles criaram uma cisão em você, eles criaram um
inimigo dentro de você, eles dividiram-no em dois. Eles criaram uma guerra civil e você
está sempre em conflito. E em conflito a sua energia é dissipada; por isso a sua vida não
tem entusiasmo, contentamento. Ela não está transbordando de energia, ela é embotada,
insípida, desinteligente.
O amor aguça a inteligência, o medo a embota. Quem quer que você seja inteligente? Não
as pessoas que estão no poder. Como eles poderiam querer que você seja inteligente? –
porque se você for inteligente você começará a ver toda a estratégia, os jogos deles. Eles
querem que você seja estúpido e medíocre. Eles certamente querem que você seja
eficiente no que diz respeito ao trabalho, mas não inteligente; por isso a humanidade vive
no nível mais baixo, no mínimo do seu potencial.
Os pesquisadores dizem que o ser humano ordinário usa apenas cinco por cento da sua
inteligência potencial em toda a sua vida. O ser humano ordinário, apenas cinco por cento
– e os extraordinários? E um Albert Einstein, um Mozart, um Beethoven? Os
pesquisadores dizem que mesmo aqueles que são muito talentosos não usam mais de dez
por cento. E aqueles que chamamos de gênios, eles usam apenas quinze por cento.
Pense em um mundo onde todos estão usando cem por cento do seu potencial... então os
deuses teriam inveja da Terra, então os deuses gostariam de nascer na Terra. Então a Terra
seria o paraíso, um super-paraíso. Agora ela é um inferno.
Zareen, você diz que deve ser mais fácil amar do que odiar. Se o ser humano for deixado
sozinho, sem ser envenenado, então o amor será simples, muito simples. Não haverá
problema. Ele será apenas como a água correndo para baixo, ou o vapor elevando-se,
árvores florescendo, pássaros cantando. Ele será tão natural e espontâneo!
Mas o ser humano não é deixado a sós. Conforme a criança nasce, os opressores estão
prontos para pularem por cima dela, esmagando a sua energia, distorcendo-a tanto,
distorcendo-a tão profundamente que a pessoa nunca ficará consciente que está vivendo
uma vida falsa, uma pseudo-vida, que não está vivendo como deveria viver, como ela
nasceu para viver; que está vivendo algo sintético, plástico, que isso não é a alma real. É
por isso que milhões de pessoas estão na miséria – porque elas sentem, em algum lugar,
que foram distraídas, que elas não são elas próprias, que algo está basicamente errado...
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O amor é simples se à criança for permitido crescer, se ela for ajudada a crescer, de
maneira natural – da maneira de dhamma. Se a criança é ajudada a estar em harmonia
com a natureza e em harmonia consigo mesma, se a criança é apoiada de todas as formas,
nutrida, encorajada a ser natural e a ser ela própria, uma luz para si própria, então o amor
é simples. Ela será somente amor!
O ódio será quase impossível, porque antes que você possa odiar outrem, primeiro você
tem que criar o veneno dentro de si. Você pode dar algo para alguém apenas se você o
tiver. Antes que você possa ferir alguém, você tem que ferir a si próprio. O outro pode
não se machucar, dependerá do outro. Mas uma coisa é absolutamente certa: que antes de
odiar você tem que passar por um longo sofrimento e miséria. O outro pode não aceitar o
seu ódio, pode rejeitá-lo. O outro pode ser um buda – ele pode simplesmente rir dele. Ele
pode perdoá-lo, ele pode não reagir. Você pode não ser capaz de feri-lo se ele não está
pronto para reagir. Se você não pode perturbá-lo, o que você pode fazer? Você se sentirá
impotente na frente dele.
Então não é necessariamente assim, que o outro será ferido. Mas uma coisa é
absolutamente certa, que se você odeia alguém, primeiro você tem que ferir a sua própria
alma de muitas maneiras; você tem que estar muito cheio de veneno para você poder jogar
o veneno nos outros.
O ódio é antinatural. O amor é um estado saudável; o ódio é doença. Assim como a doença
ele é antinatural. Ele ocorre apenas quando você se perde da natureza, quando você não
está mais em harmonia com a existência, está em desarmonia com o seu ser, com o seu
núcleo mais profundo; então você está doente, psicologicamente, espiritualmente doente.
O ódio é apenas um símbolo da doença e o amor um símbolo da saúde, integridade e
santidade.
Zareen, o amor deve ser uma das coisas mais naturais, mas ele não o é. Pelo contrário, ele
tornou-se a coisa mais difícil – uma coisa quase impossível. O ódio tornou-se fácil; você
é treinado, você é preparado para o ódio. Ser um Hindu é estar cheio de ódio pelos
Islâmicos, pelos Cristãos, pelos Judeus; ser um Cristão é estar cheio de ódio pelas outras
religiões. Ser um nacionalista é estar cheio de ódio em relação às outras nações.
Você só sabe uma forma de amar: isto é, odiar os outros. Você só pode mostrar o seu
amor pelo seu país se você odiar os outros países e você só pode mostrar o seu amor pela
sua igreja se você odiar as outras igrejas. Você é uma bagunça!
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Essas supostas religiões seguem falando sobre amor e tudo o que elas fazem no mundo é
criar cada vez mais ódio. Os Cristãos falam sobre amor e eles têm criado guerras,
crusadas. Os Islâmicos falam sobre amor e eles têm criado jihads – guerras religiosas. Os
Hindus falam sobre amor, mas você pode olhar em suas escrituras – elas estão cheias de
ódio, ódio pelas outras religiões. Você pode estudar o supost grande livro de Dayanand,
Satyarth Prakash e você encontrará ódio em cada página, em cada sentença. E esses livros
teoricamente são espirituais.
E aceitamos todo esse disparate! E aceitamos sem nenhuma resistência, porque fomos
condicionados a aceitar essas coisas, fomos ensinados que as coisas são assim. E então
você segue renegando a sua natureza.

Outro dia eu estava lendo uma piada:
Uma mulher estava confessando – ela era freira – ela estava confessando para a madre
superiora, chorando, as lágrimas rolando; ela parecia tremendamente perturbada. E ela
estava dizendo, “Cometi um pecado – algo imperdoável. Esse homem entrou em meu
quarto ontem à noite e eu estava sozinha. E ele fez amor comigo, com o revólver
apontado. Ele me deu apenas duas alternativas: ‘Ou morra ou faça amor comigo’ Estou
arruinada!” ela dizia. “Toda a minha vida foi arruinada!”
A madre superiora disse, “Não fique tão transtornada, não se preocupe tanto – a
compaixão de Deus é infinita. Diz-se nas escrituras que um ser humano pode fazer
qualquer coisa se é uma questão de sobrevivência – exceto cuspir na Bíblia. Um ser
humano pode fazer qualquer coisa se é uma questão de sobrevivência, e era uma questão
de sobrevivência para você. Então não se preocupe – você está perdoada!”
Mas a mulher permaneceu perturbada e começou a chorar novamente e disse, “Não. Isso
não ajuda!”
A madre superiora disse, “Por que não ajuda?”
E a freira olhou para cima e disse, “Porque eu gostei.”

Você pode evitar a natureza mas não pode destruí-la. Ela permanece em algum lugar nos
recessos mais profundos do seu ser, viva. E essa é a única esperança.
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O amor foi envenenado, mas não destruído. O veneno pode ser jogado fora, fora do seu
sistema – você pode ser purificado. Você pode vomitar tudo o que a sociedade forçou em
você. Você pode abandonar todas as suas crenças e todos os seus condicionamentos –
você pode ser livre. A sociedade não pode mantê-lo escravo para sempre se você decidir
ser livre.
Isso é sannyas.
Zareen, é a hora – torne-se um sannyasin agora. É a hora de abandonar todos os antigos
padrões e começar uma nova forma de vida, uma forma natural de vida, uma forma de
vida não-repressiva, uma vida não de renúncia, mas de celebração.
Ordinariamente, se você olhar para os seres humanos, o amor é impossível, apenas o ódio
é possível. Mas o espaço que estou criando aqui é totalmente diferente: aqui o amor é a
única possibilidade. O ódio tornar-se cada vez mais impossível. O ódio é o oposto polar
do amor – no sentido que a doença é o oposto polar da saúde. Mas você não precisa
escolher a doença.
A doença tem algumas vantagens que a saúde não pode ter; não se apegue a essas
vantagens. O ódio também tem algumas vantagens que o amor não pode ter. E você tem
que ser muito vigilante. A pessoa doente tem a simpatia de todo mundo; ninguém a fere,
todos permanecem cuidadosos com o que dizem para ela, que está tão doente. Ela
permanece o foco, o centro de todos – da família, dos amigos – ela torna-se a pessoa
central. Ela tornar-se importante. Ora, se ela se apega muito a essa importância, a essa
gratificação do ego, ela nunca vai querer ficar saudável novamente. Ela própria vai
apegar-se à doença. E os psicólogos dizem que há muitas pessoas que estão apegadas à
doença por causa das vantagens que a doença traz. E elas investiram tanto em suas
doenças, por tanto tempo, que se esqueceram completamente que estão se apegando a
essas doenças. Elas temem ser saudáveis e tornarem-se novamente ninguéns.
Você ensina isso também. Quando uma criança pequena fica doente, toda a família é tão
atenciosa. Isso é absolutamente incientífico. Quando uma criança está doente, cuide do
seu corpo, mas não dê muita atenção. É perigoso, porque se a doença e a sua atenção
tornam-se associadas... o que acontecerá se ocorrer muitas vezes. Sempre que a criança
está doente ela se torna o centro de toda a família: o pai vem e senta-se do seu lado e
pergunta sobre sua saúde, e o doutor vem, e os vizinhos começam a vir, os amigos
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perguntam e as pessoas trazem presentes... Agora ela pode tornar-se muito apegada a tudo
isso; esse cenário pode nutrir tanto o seu ego que ela pode não querer ficar boa de novo.
E se isso acontecer, então é impossível ser saudável. Nenhum medicamento pode ajudar
agora. A pessoa tornou-se decisivamente comprometida com a doença. E é isso o que
acontece com muitas pessoas – a maioria.
Quando você odeia, o seu ego é satisfeito. O ego pode existir apenas se você odeia, porque
no odiar você se sente superior, no ódio você se torna separado, no ódio você se torna
definido, no ódio você alcança uma certa identidade. No amor o ego tem que desaparecer.
No amor você não está mais separado – o amor lhe ajuda a dissolver-se com os outros. É
um encontro e uma fusão.
Se você está muito apegado ao ego, então o ódio é fácil e o amor é o mais difícil. Esteja
alerta, vigilante: o ódio é a sombra do ego, e o amor necessita de grande coragem.
Coragem é necessária porque é necessário o sacrifício do ego. Apenas aqueles que estão
prontos para tornarem-se ninguéns são capazes de amar. Apenas aqueles que estão
prontos para tornarem-se nada, totalmente vazios de si próprios, são capazes de receber
do além o presente do amor.
Se você está vigilante, Zareen, o amor tornar-se-á muito simples e o ódio tornar-se-á
impossível. E no dia em que o ódio tornar-se impossível e o amor tornar-se natural, você
chegou em casa. Então não há lugar algum para ir – Deus foi alcançado.
Ser absolutamente natural é tudo o que se entende por encontrar Deus.

A segunda questão:
Questão 2
AMADO MESTRE,
O QUE É?

Prabhati, há dois tipos de coisas na existência: uma, aquilo que pode ser explicado; e a
outra, aquilo que pode ser apenas experienciado. As coisas que podem ser explicadas são
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mundanas, ordinárias, não tem nenhum valor intrínseco nelas. E as coisas que não podem
ser explicadas são realmente significantes, elas têm valor intrínseco.
Por exemplo, o sexo pode ser explicado, o amor não pode ser explicado. Por isso, o sexo
tornou-se uma mercadoria – pode ser vendido, pode ser comprado. O amor não é uma
mercadoria; você não pode vendê-lo, você não pode comprá-lo – não há formas. O sexo
pode ser explicado porque é parte da fisiologia. O amor não pode ser explicado – é parte
do seu mistério interior.
A menos que a sua sexualidade se eleve e alcance o amor ela é mundana, ela não tem
nada de sagrada em si. Quando o seu sexo torna-se amor, então ele entra em uma
dimensão totalmente diferente – a dimensão do misterioso e miraculoso. Agora ele se
torna religioso, sagrado, não é mais profano.
E há um estágio ainda maior de amor – chamo-o oração – que é absolutamente
inexplicável, que é absolutamente inefável. Nada pode ser dito sobre.
Quando um discípulo perguntou a Jesus, “O que é a oração?” Jesus ajoelhou-se e começou
a orar. O que mais você pode fazer? A oração não pode ser explicada, nada pode ser dito
sobre ela, mas ela pode ser mostrada. O que você pode dizer sobre a morte, o que você
pode falar sobre a vida? Qualquer coisa que você disser ficará aquém; não poderia pairar
às alturas da vida e da morte. Ambas são experiências.
O que você pode dizer sobre a beleza? Mesmo se o lago está cheio de belos lótus e é noite
de lua cheia, e tudo é uma bênção, alguém pode perguntar, “O que é a beleza?” O que
você pode dizer? Você pode mostrar! Você pode dizer, “É isso!” Mas a pessoa dirá,
“Estou pedindo uma definição.”
Rabindranath, um dos maiores poetas desse país, estava vivendo em uma pequena casa
flutuante. Ele costumava viver meses naquela casa-barco; ele amava viver naquela casabarco. Era noite de lua cheia e ele estava lendo em seu quarto, uma pequena cabine,
apenas com a luz de uma vela, e ele estava lendo sobre estética – o que é a beleza? E a
lua cheia lá fora, e o cuco cantando em uma orla distante, e a lua refletindo por todo o
lago, e todo o lago estava prateado...! Era uma noite tremendamente silenciosa, ninguém
em volta, apenas o cuco chamando. De vez em quando um pássaro voava sobre o barco,
ou um peixe saltava no lago – e aqueles sons aprofundavam ainda mais o silêncio. E ele
ponderava nos grandes livros de estética o que era a beleza.
127

Cansado, exausto, no meio da noite, ele apagou a vela... e ele ficou chocado, surpreso.
Conforme ele apagou a vela, os raios da lua entraram pela janela, pela porta, na cabine.
Aquela luz tênue da vela estava mantendo a lua fora. De repente, ele escutou o cuco
chamando em uma orla distante. De repente, ele ficou consciente do tremendo silêncio, a
profundidade do silêncio em torno do barco. Um peixe pulou e ele saiu... Ele nunca tinha
visto uma noite tão bela. Algumas nuvens brancas flutuavam no céu e a lua, o lago, o
cuco chamando... ele foi transportado para outro mundo.
Ele escreveu em seu diário, “Eu sou tolo! Estive buscando nos livros o que é a beleza, e
a beleza estava do lado de fora da minha porta, batendo na minha porta! Eu estava
procurando a beleza, buscando a beleza com uma pequena vela, e a pequena vela estava
mantendo a luz da lua lá fora.” Ele escreveu em seu diário, “Parece que meu pequeno eu
tem mantido Deus fora – o pequeno ego, como uma tênue luz de vela, mantendo a luz de
Deus lá fora. E ele está esperando lá fora. Tudo o que preciso fazer é fechar os livros,
apagar a lâmpada e sair – e ver!”
Prabhati, você me pergunta, “O que é?”
Isso... talidade... neste momento você está cercado pelo que é. Está dentro e fora de você.
O gorjeio dos pássaros... e esse silêncio... e você me pergunta o que é?
Não é uma questão que possa ser respondida. É uma questão perigosa também, perigosa
no sentido que você pode encontrar algumas pessoas tolas que a respondam, e então você
pode apegar-se à resposta. Alguém dirá, “Deus é,” e você se apegará a esta resposta. E
então outra questão surgirá: “O que é Deus?” E agora você está pronto para cair em uma
regressão infinita.

Um homem que certa vez fez um favor a Deus recebeu como recompensa a promessa de
uma resposta a uma questão, qualquer questão. Mas Deus o advertiu que algumas coisas
só poderiam ser experienciadas e não explicadas. Conforme ele ponderava e começava a
fazer a sua única questão cósmica, Deus o avisou novamente sobre a experiência em
oposição às explicações.
O homem não podia mais conter a sua questão e desejou saber, “O que há depois da
morte?” e Deus o assassinou no mesmo local.
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O que mais Deus poderia fazer? Ele o assassinou no mesmo local, imediatamente o
matou, porque se você quer conhecer o que há depois da morte, você tem que morrer!
Seja muito cuidadoso. A você podem ser dadas explicações sobre coisas que pertencem
ao mundo, ao mundo objetivo. Pois isso você deve perguntar ao cientista; ele sabe, isso é
da sua alçada. Não pergunte ao místico sobre as coisas que podem ser explicadas; isso
não é da sua alçada. A sua alçada é com as coisas que podem ser experienciadas.
Não me pergunte qualquer questão que não pode ser explicada. Esteja em minha presença,
sinta a minha presença, esteja aberto e vulnerável. Estamos aqui para experimentar
alguma coisa. Todas as explicações sobre os mistérios da vida minimizam e desprezam
esses mistérios.
O significado básico, raiz, da palavra ‘explicação’ é ‘aplainar uma coisa’ – mas aplainar
uma coisa é destruí-la. Se alguém pode responder, “O que é Deus? O que é o amor? O
que é a oração? O que é?” esse alguém aplainou uma experiência bela, tremendamente
bela, uma experiência incrível, em palavras feias. Todas as palavras são inadequadas.
Seja e conheça! Fique em silêncio e conheça! Você está aqui não para aprender mais
palavras; você está aqui para aprofundar-se no silêncio. Utilize as minhas palavras como
pistas na direção de uma existência sem palavras.
É isso! O que você está perguntando? Sinta esse momento... em sua totalidade, em toda
a sua dimensionalidade, e uma grande beleza descerá, uma grande beatitude, uma grande
bênção o cercará; uma graça, um êxtase muito silencioso começará a nascer em você.
Você se sentir-se-á embriagado de existência.
Esteja embriagado de existência – esta é a única forma de conhecê-la.

A terceira questão:
Questão 3
AMADO MESTRE,
QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE A CIENTOLOGIA?
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Aida, ela é fantástica... quero dizer, um disparate, total disparate! Esteja consciente dessas
coisas estúpidas. Elas movem-se no mundo em nome da ciência porque a ciência tem
crédito, então qualquer tipo de estupidez pode fingir-se científica. E as pessoas são muito
impressionadas pelas palavras: ‘cientologia’. As pessoas ficam muito impressionadas por
bugigangas brilhantes, instrumentos... O ser humano está tão inconsciente e tão
inconsciente de si próprio que se torna vítima de qualquer coisa! Você só precisa propagálas, anunciá-las – e o nosso século tem a mídia mais eficiente para anunciar, propagar as
coisas.
A cientologia não é nada além de um tipo de hipnose – ela pode hipnotizar você. E a
religião real é o oposto: é desipnose. Você já está hipnotizado, você não precisa de mais
qualquer cientologia. Você precisa de um processo de desipnose, você precisa de
descondicionamento, você precisa sair de todos os tipos de ideologias. A cientologia é
uma ideologia. Ela fala nos termos da ciência e a ciência tem um grande apelo. A ciência
é a superstição moderna.
O ser humano moderno é imediatamente impressionado se você traz a ciência. Então
qualquer coisa e tudo tem que ser provado cientificamente. E existem charlatões que
provam até Deus cientificamente e que estão tentando medir estados de meditação – como
se a meditação pudesse ser mensurada. Qualquer coisa que você pode mensurar será
mente; a não-mente não pode ser mensurada. Todas as suas ondas alfas, etc. não ajudarão.
Elas podem ir até uma certa extensão na mente. Mas a meditação começa apenas onde a
mente termina.
A mente é mensurável, porque a mente é uma máquina. Mas a não-mente é imensurável,
ela não tem limites. Então toda a tolice da mensuração... e as pessoas ficam muito
impressionadas. Elas estão sentadas em frente de bugigangas muito brilhantes – dá uma
impressão de ciência – fios ligados à cabeça, nas mãos, assim como um cardiograma. Elas
estão tentando entender o silêncio interior. É impossível! Qualquer coisa que você consiga
gravar é mente. Todas as ondas são da mente.
A meditação é sem ondas porque é sem pensamentos. A meditação não pode ser
registrada; não há cardiograma, não há máquina que pode registrá-la. Ela é muito elusiva,
muito subjetiva, não pode ser reduzida a um objeto. Mas porque a mente Ocidental é
muito objetiva, é treinada na ciência, agora há charlatões que estão lucrando com essa
atração e esse treinamento.
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A cientologia é uma dessas religiões falsas. A religião real não tem necessidade de
quaisquer dessas coisas. E a cientologia está destruindo a mente de muitas pessoas.
O ser humano moderno está em uma situação especial: as religiões antigas perderam o
seu domínio, a sua credibilidade, e uma nova religião ainda não chegou – há um lapso. E
o ser humano não pode viver sem religião, é impossível; a religião é uma necessidade.
Então, se o verdadeiro não está disponível, o falso torna-se prevalente, o falso torna-se
um substituto. A cientologia é uma religião falsa, e há várias como a cientologia.
A religião real consiste em tornar-se totalmente silencioso, incondicionado,
desipnotizado. É ir além da mente, além da ideologia; é ir além da escritura e além do
conhecimento. É simplesmente cair em sua própria interioridade, tornando-se totalmente
silencioso, não conhecendo nada, e funcionando a partir de um estado de não
conhecimento, a partir da inocência. Quando você funciona a partir da inocência, as suas
ações têm uma beleza própria. Isso é virtude – AES DHAMMO SANANTANO.

A quarta questão:
Questão 4
AMADO MESTRE,
A PSICANÁLISE NÃO PODE RESOLVER MUITOS PROBLEMAS? A RELIGIÃO É
REALMENTE NECESSÁRIA?

Neelima, a psicanálise é uma coisa superficial – útil, mas muito superficial. Ela analisa
apenas os resmungos superficiais da sua mente. É muito melhor que a cientologia,
certamente, porque pelo menos ela analisa a verdadeira realidade. Ela lida com a sua
mente. Ela tenta penetrar em seu inconsciente, na parte reprimida da sua mente. Ela pode
te ajudar, mas não pode resolver todos os seus problemas porque o seu alcance é muito
limitado. Por isso Freud não poderia satisfazer plenamente, ele tocou uma parte da sua
mente. Adler tocou outra parte da sua mente – ele também não poderia satisfazer
plenamente. Jung tocou ainda outra parte da sua mente – ele também não poderia
satisfazer plenamente, porque partes são partes e o problema pertence ao todo.
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Assagioli vai um pouco mais fundo do que os três. Ele abandona a psicanálise e começa
a chamar o seu esforço de “psicossíntese.” Isso é um pouco melhor – ele sintetiza. Freud
é um fanático; ele reivindica a verdade, a única verdade, toda a verdade. E qualquer um
que estivesse contra ela estaria contra a verdade. Não pode haver outra possibilidade –
esse é o único caminho. O fanático sempre clama, “Este é o único caminho.” O fanático
não permite a riqueza da vida, a sua variedade.
E assim também Adler. Todos eles foram basicamente discípulos de Freud, embora
rejeitassem o seu conhecimento. Mas eles nunca puderam rejeitam o seu fanatismo
básico. Eles rejeitaram o que ele disse, mas nunca puderam rejeitar a impressão que ele
deixou em seus seres.
Jung também era um seguidor, um discípulo, em seguida rebelou-se contra Freud. Mas
mesmo em sua rebelião ele permaneceu, no fundo, a mesma pessoa – a mesma ênfase no
reivindicar o todo, de conhecer o todo.
Assagioli é muito melhor, porque ele diz que tudo o que essas três pessoas estão falando
faz sentido, mas elas são parciais – elas têm que ser sintetizadas. Uma abordagem sintética
que combina todos os esforços é necessária. Mas Assagioli comete um erro muito
fundamental. Você pode dissecar um corpo humano para saber o que existe em seu
interior; uma vez que você o dissecou você não encontrará nenhuma alma – essa não é a
forma de se encontrar a alma. Você encontrará mãos e pernas, cabeça, olhos, coração e
rins, encontrará mil coisas, você pode fazer uma longa lista... mas você não encontrará a
alma. E naturalmente você concluirá que a alma não existe.
E isso foi feito por Freud, Adler e Jung. Então veio Assagioli. Ele disse, “Isso não está
certo. A dissecação não é o caminho, a análise não é o caminho – tentarei a síntese.” Então
ele uniu todas as partes novamente, costurou-as juntas; fez um bom trabalho de costura,
mas ainda assim o ser humano não está vivo, a alma não está lá. Uma vez que a alma saiu,
apenas ao unir o corpo você não pode trazê-la de volta. Então é um cadáver – melhor que
Freud, Adler e Jung, porque eles são como os homens cegos proverbiais, os cinco cegos
que vão ver o elefante. Cada um reivindicava, “A minha experiência do elefante é o
elefante.” Aquele que tocou a perna do elefante dizia que o elefante não é nada além de
um pilar... e assim por diante. Freud, Jung e Adler são todos cegos, sentindo as partes do
elefante. E o elefante da vida é realmente imenso, enorme.
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Ora, o que Assagioli fez foi coletar as opiniões dos cinco homens cegos, colocá-las todas
juntas e dizer, “Essa é a coisa correta. Eu fiz a síntese, esta é a verdade.” Esta não é a
forma de encontrar a verdade. Ao colocar a opinião de cinco homens cegos juntas, você
não chega no elefante real.
Para ver o elefante real olhos são necessários. A psicanálise é cega, e assim também o é
a psicossíntese – um pouco mais sábia, mas cega da mesma maneira. Elas não podem
resolver os problemas humanos porque o problema humano básico não é psicológico, mas
espiritual, não é psicológico, mas existencial. O ser humano não é apenas o corpo; caso
contrário o fisiologista resolveria todos os seus próprios problemas. E o ser humano não
é apenas uma psique; caso contrário o psicólogo resolveria todos os seus próprios
problemas. O ser humano é muito mais: o ser humano é uma unidade orgânica – corpo,
mente, alma... esses três mais algo misterioso: o quarto. Os místicos na Índia chamaramno apenas de quarto – turiya. Eles não o nomeiam porque nenhum nome pode ser dado a
ele.
Corpo, mente, alma, esses três são nomeáveis. O corpo está disponível para a observação
objetiva. A mente está disponível tanto para a observação objetiva quanto subjetiva –
você pode observá-la de fora como comportamento e de dentro como ideias, pensamento,
imaginação, memória, instinto, sentimento e assim por diante. A alma está disponível
apenas como uma experiência subjetiva. E para além desses três está um quarto que
mantém todos juntos: turiya – o quarto, inominável. Este quarto foi chamado de Deus, o
quarto foi chamado de nirvana, o quarto foi chamado de iluminação.
O problema humano é complexo. Se ele fosse apenas o corpo, as coisas seriam simples;
a ciência resolveria tudo. Se ele fosse apenas a mente, a psicologia seria suficiente. Mas
é um fenômeno muito complexo, quadridimensional. E a menos que você conheça o
quarto, a menos que você entre no quarto, você não conhece o ser humano em sua
totalidade. E sem conhecê-lo em sua totalidade, o problema não pode ser resolvido.
A psicanálise pode te dar uma abordagem filosófica, mas não uma transformação
existencial.
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Durante os últimos dias da convenção psiquiátrica, um dos doutores presentes na palestra
de encerramento percebeu uma atraente mulher Ph.D. sendo tratada grosseiramente pelo
homem sentado ao seu lado.
“Ele está te incomodando?” o cortês observador perguntou à mulher.
“Por que eu me incomodaria?” ela replicou. “O problema é dele.”

A psicanálise, a psiquiatria, a psicologia pode lhe dar uma abordagem filosófica em
relação à vida. Elas podem dar-lhe a qualidade de manter-se distante dos problemas da
vida, mas os problemas não são resolvidos. E o psiquiatra não resolveu nem mesmo os
seus próprios problemas – como ele pode ajudar os outros a resolver os deles?
Mesmo Sigmund Freud não é um buda, está cheio de problemas – de fato, ele tem mais
problemas do que os seres humanos comuns. Ele tinha muito medo da morte, um medo
terrível da morte – tanto que mesmo a palavra ‘morte’ não era pronunciada na sua frente
pelos seus discípulos, porque uma vez ou outra, apenas ao ouvir a palavra ‘morte’ ele
desmaiava. Apenas a palavra ‘morte’ era suficiente! Ele desmaiava, ficava inconsciente,
ele caía da sua cadeira.
Freud trouxe o sexo à luz. Ele fez um grande trabalho: ele destruiu um tabu, um tabu que
permaneceu por séculos. O sexo era um assunto tabu, que não deveria ser falado. Ele o
trouxe à luz. Ele fez um grande trabalho pioneiro – ele deve ser respeitado por isso. Mas
a morte era um tabu para ele; ele não podia nem ouvir a palavra. Parece haver uma
conexão.
Esta é a minha observação: que houve dois tipos de sociedade no mundo – uma sociedade
que torna o sexo tabu, então ela não tem medo da morte; e a outra sociedade que abandona
o tabu contra o sexo, então imediatamente o tabu torna-se o medo da morte. Ainda não
fomos capazes de criar uma sociedade na qual nem o sexo nem a morte sejam tabus.
Os meus sannyasins devem fazer isso.
Por que isso ocorre?
Por exemplo, na Índia, o sexo é tabu – você não pode falar sobre isso – mas a morte não
é um tabu. Você pode falar sobre isso; de fato, todos os professores religiosos falam sobre
a morte. Eles fazem as pessoas temerem muito a morte, falando repetidas vezes sobre ela.
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Eles criam tanto medo nas pessoas que a partir do medo as pessoas tornam-se religiosas.
Todas as escrituras Indianas estão cheias de descrições da morte. A morte parece ser o
assunto mais falado na Índia – não o sexo. O sexo é tabu. O sexo é vida, e se você escolheu
a morte você não pode escolher o sexo – e vice-versa.
Freud fez um grande serviço à humanidade; ele trouxe o sexo dos cantos escuros da alma
para o mundo aberto. Mas imediatamente a morte tornou-se tabu; ele próprio ficou com
medo da morte. Eles são opostos polares, e o ser humano total será capaz de entender
ambos.
E o ser humano total, o ser humano inteiro é a minha definição de ser humano sagrado.
Ele será capaz de falar sobre sexo, observar, analisar, dissecar, de entrar nisso, meditar –
e ele será capaz de fazer o mesmo com a morte. Porque você não é nem sexo nem morte:
você é a testemunha de ambos. Você não é nem vida nem morte: você é uma testemunha
de ambas. Este testemunhar trará você para a quarta – turiya. E apenas quando você entrar
na quarta todos os problemas desaparecem, dissolvem-se. Antes disso os problemas
permanecem.
Você pode tornar-se muito especialista na análise de problemas – isso não ajudará.

Uma bela mulher visita um psicanalista. “Tire suas roupas,” diz o psicanalista assim que
ela entra.
“Mas realmente eu...”
“Estou te dizendo para tirar as suas roupas,” insiste o psicanalista, sem dar tempo para
que ela respondesse.
“Mas, doutor, eu vim porque eu tenho um problema e pensei...”
“Não pense. Tire as suas roupas e não desperdice meu tempo,” insistiu o doutor ainda
mais rudemente.
A embaraçada e pasma mulher tira as suas roupas e imediatamente o psicanalista pula
sobre ela.
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Depois de meia hora, o doutor, fechando o zíper das suas calças, olha para a mulher que
ainda não entende o que está acontecendo e diz mais calmamente, “Bem, agora que eu
resolvi o meu problema, vamos ver se posso resolver o seu.”

Apenas um buda pode ajudá-lo a resolver os seus problemas – alguém que não tem
problemas próprios.
A religião não pode ser abandonada, nunca pode ser abandonada. A religião não é algo
superficial e acidental: é uma necessidade intrínseca, absolutamente necessária.
Neelima, você me pergunta, “Os psicanalistas não podem solucionar os problemas
humanos?” Não. Eles podem ajudá-la a entender um pouco mais os seus problemas, e ao
entender os seus problemas você pode controlar a sua vida de certa forma, até um certo
ponto. A psicanálise pode ajudá-la a tornar-se um pouco mais normal do que você é; ela
pode reduzir a sua anormalidade acalorada, excitada, a um espaço mais calmo e mais frio
– isso é tudo. Ela pode reduzir um pouco a sua temperatura, mas não pode resolver. Ela
pode apenas ajudar, a psicanálise pode consolar.

Ouvi falar de um homem que fumava três cigarros de uma vez – essa era a sua obsessão.
Ora, era muito embaraçoso; as pessoas olhavam para ele, o que ele estava fazendo, e ele
sentia-se muito acanhado e envergonhado. Mas era impossível, ele não podia fazer nada,
ele tinha que fazer aquilo; caso contrário ficaria muito insatisfeito.
Ele tentou todos os caminhos possíveis, tudo o que lhe sugerido. Nada ajudava.
Então alguém sugeriu, “Vá a um psicanalista.”
Depois de um ano de psicanálise e milhares de dólares gastos, um amigo lhe perguntou,
“A psicanálise te ajudou?”
Ele disse, “Certamente!”
Mas o homem não podia acreditar, porque ele viu que o amigo ainda fumava os três
cigarros. Então perguntou, “Mas você ainda está fumando três cigarros, então não entendo
como a psicanálise te ajudou.”
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Ele disse, “Agora eu não tenho mais vergonha! O meu psicanalista ajudou-me a entender
que isso é normal. O que há de errado nisso? Algumas pessoas fumam um, ouvi falar de
uma pessoa que fuma dois, eu fumo três! A diferença é apenas de quantidade – e o que
há de errado em fumar três cigarros? Por um ano o meu psicanalista disse
persistentemente que não há nada de errado nisso; agora eu não me sinto envergonhado.
De fato, sou a única pessoa no mundo que fuma três cigarros simultaneamente! Agora
sinto-me muito superior.”

A psicanálise pode lhe dar muitas consolações. Ela pode ajudar-te a racionalizar, pode
ajudar-te a normalizar, pode ajudar-te a não se sentir envergonhada – mas ela não resolve.
Ela não pode resolver. Os problemas nunca são resolvidos se você permanece no mesmo
plano de existência. Isso é algo muito fundamental a ser entendido.
Se você quer resolver um problema você tem que elevar-se a um plano acima. Ele não
pode ser resolvido no mesmo plano. No momento em que você alcança um plano mais
alto, os problemas de um plano mais baixo simplesmente desaparecem. Esse é o caminho
da religião: ajudá-lo a ir cada vez mais alto. No momento que você alcançar o quarto
estado, turiya, todos os problemas desaparecem, dissolvem-se, perdem significado. Não
é que você encontrou as soluções, não, de maneira alguma – a religião não está interessada
nas soluções. Nenhuma solução pode resolver um problema; uma solução pode ajudá-lo
a resolver um problema, mas ela vai criar outro. A própria solução pode tornar-se o
problema. Você pode ficar muito apegado e dependente da solução...
Acontece quase todos os dias da sua vida: você está doente, você toma um certo remédio,
ele ajuda, e então você se torna dependente do remédio; então você fica viciado, então
você não pode abandonar o remédio. Ora, o remédio tem os seus próprios efeitos
colaterais – agora eles começam a torturar você. Agora você precisa de outros remédios...
e assim por diante. Não há fim para isso.
Nenhuma solução pode realmente tornar-se uma solução. A religião tem uma abordagem
totalmente diferente. Ela não dá uma solução, ela simplesmente te ajuda a elevar o nível
da sua consciência. A religião eleva a consciência. Ela eleva você a um plano mais alto
do que o problema, ela lhe dá uma visão de olho de pássaro. Agora você está no topo de
uma colina olhando para o vale... e os problemas do vale são simplesmente
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insignificantes. Eles não têm qualquer significância para o ser humano que está no topo
ensolarado. Eles simplesmente perderam toda a relevância.

A quinta questão:
Questão 5
AMADO MESTRE,
ESTOU HÁ NOVE MESES AQUI E ESTOU DANDO A LUZ À MINHA PRIMEIRA
QUESTÃO.
HOJE NA PALESTRA VOCÊ DISSE, “O SEXO É CANSATIVO...” PARA MIM, O
SEXO É A EXPLOSÃO MAIS DOCE DE MÚSICA, COR, LUZ, TRANSBORDANDO
E IRROMPENDO TODAS AS CÉLULAS DO MEU SER. É DESATAR A REDE DA
MINHA PELE, FUNDIR-SE COM AMOR NOS BRAÇOS DE DEUS, ESTAR
ESQUISITAMENTE PERDIDO, FORA DO TEMPO, FORA DA MENTE – SER
DEUS. E AQUELAS PALAVRAS NÃO DIZIAM ISSO. SÃO ESSAS EXPERIÊNCIAS
QUE ME TROUXERAM ATÉ VOCÊ. EU NEM MESMO TENHO UM VISLUMBRE
DA “ESTUPIDEZ DO SEXO.” O SEXO É A MINHA FONTE DO MAIS PROFUNDO
RELAXAMENTO E ENERGIA ILIMITADA, ASSIM COMO DA MAIOR BEMAVENTURANÇA: O OPOSTO DO CANSAÇO. OS HOMENS ACHAM O SEXO
MAIS CANSATIVO DO QUE AS MULHERES, OU EU APENAS TENHO QUE
PERCORRER UM LONGO CAMINHO PARA ABANDONÁ-LO? OU O QUÊ?
POR FAVOR COMENTE.

Apurna, a sua experiência é perfeitamente válida, mas sendo um êxtase tão grande, uma
excitação tão grande, por quanto tempo você poderá repeti-la? Mais cedo ou mais tarde
chega um momento que ele se torna repetitivo, o mesmo, e então começará a perder a sua
alegria. Neste momento ele tornar-se-á cansativo.
A sua experiência é perfeitamente válida, mas muito limitada. A vida é muito mais. Ela
começa no sexo, mas não termina nele. Estou perfeitamente feliz que você esteja
apreciando o seu sexo – aprecie o máximo possível enquanto ele durar. E, quanto mais
você apreciá-lo, mais cedo você se cansará dele.
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Mas não é necessário preocupar-se com isso. Eu estava respondendo a questão de outra
pessoa, que está cansada do sexo. Ela viveu todas essas alegrias, brincou com todos esses
brinquedos. Você está dando grandes nomes para esses brinquedos – eles são todos
ursinhos de pelúcia. Você pode chamar o seu ursinho de “Deus,” e nada está errado...
Quando uma criança está carregando o seu ursinho e chamando-o de “Deus” e não pode
dormir sem ele, isso é muito relaxante, e se você tirar o ursinho ela fica muito tensa!
Mesmo ursinhos sujos...a criança o carrega. Os pais ficam até envergonhados porque se
eles viajarem em um feriado a criança carregará o seu ursinho – sujo, fedorento... mas a
criança não pode viver sem ele. É sua própria vida. Mas um dia, tomara, ela se cansará
dele e o jogará em uma esquina e se esquecerá dele para sempre.
É realmente difícil responder às suas questões, porque a questão de uma pessoa é
relevante apenas para ela, e a resposta que dou é relevante apenas para ela. Pode não ser
a sua experiência.
Um dia eu disse que a homossexualidade é uma perversão. Imediatamente algumas cartas
chegaram – muito zangadas, porque existem alguns homossexuais aqui. E eles disseram,
“O que você está falando? Viemos aqui apenas porque pensávamos que você aceitava
tudo, que você não rejeitava, não condenava nada.” Eu não condenei. Mas a questão e a
resposta eram para uma pessoa particular. Você não precisa ficar preocupado com isso;
ela pode não ser relevante para você.
Para um homossexual a homossexualidade é religião – a sua religião – ele não acredita
na heterossexualidade. Ele pensa que os heterossexuais são um pouco pervertidos, ou, no
mínimo, muito ortodoxos, pessoas antiquadas... não deveriam existir mais, não são mais
contemporâneas – que absurdo elas estão falando?
Para o heterossexual, o homossexual parece ser muito pervertido, animalesco, até mesmo
abaixo dos animais. E para o homossexual, o heterossexual é animalesco, porque a
homossexualidade é uma invenção humana, dos humanos superiores. Os animais não são
homossexuais – pelo menos não em seu estado selvagem. Nos zoológicos às vezes, sim,
mas ali eles tornaram-se afetados pelos seres humanos, eles aprenderam com os seres
humanos. Mas na selva eles não são homossexuais.
Então a homossexualidade é algo especial que os humanos descobriram. É um fenômeno
determinante. Assim como Aristóteles disse que o ser humano é um ser racional, o
homossexual diz que o ser humano é um ser homossexual – apenas o ser humano tem a
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capacidade de elevar-se a tais alturas. A heterossexualidade é apenas ordinária: os cães
praticam-na e... não é nada especial! Ninguém pode vangloriar-se dela.

Dois camelos aproximam-se vagarosamente um do outro em um deserto, os seus
condutores identicamente vestidos com bermudas e capacetes topi. Eles param e os
condutores falam – com um sotaque exageradamente britânico:
“Inglês?”
“É claro.”
“Assuntos Exteriores?”
“Fotografia de Cinema.”
“Oxford?”
“Cambridge.”
“Homossexual?”
“Certamente não!”
“Pena!”
E os dois camelos continuam os seus caminhos separadamente no deserto.

Eu tenho que falar para muitos tipos de pessoas – os camelos estão ali. Então, se não é a
sua questão, não se preocupe com a resposta, esqueça-a. Ela diz respeito a outra pessoa,
que é mais madura que você...

A última questão:
Questão 6
AMADO MESTRE,
QUAIS SERÃO AS SUAS ÚLTIMAS PALAVRAS PARA O MUNDO?
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Relembro-me de uma história que George Gurdjieff costumava contar para seus
discípulos mais próximos. A história é sobre um grande mestre do passado, um buda, que
tinha um autointitulado braço-direito que foi um fiel seguidor por muitos anos. Quando o
mestre estava em seu quarto no leito de morte, todos os seguidores silenciosamente
esperavam na porta sem saber o que fazer e incapazes de acreditar que seu mítico mestre
estava realmente morrendo.
Finalmente, através da angustiante quietude, a voz do mestre foi fracamente ouvida
chamando o nome do braço direito, e todos os seguidores olharam para este atentamente
conforme ele chegava até a porta do mestre. Ao alcançar a maçaneta ele vislumbrou as
faces dos companheiros ao seu redor e imaginou a inveja e o respeito deles por si, pois
era o único a ser chamado ao lado do mestre durante os seus momentos finais. Ele já
imaginava como vagarosamente emergiria do quarto, depois da morte do mestre, como a
nova cabeça do sistema, um verdadeiro Pedro a Rocha.
Silenciosamente ele entrou no quarto escuro e vagarosamente ajoelhou-se ao lado da
cama. O velho mestre acenou para que ele chegasse mais perto, e ele inclinou-se com seu
ouvindo esperançoso até a boca do velho homem, e o mestre sussurrou, “Vá se foder.”

Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #7
Título do Capítulo: A colher saboreia a sopa?
7 de Julho de 1979 na Sala Buda

QUÃO LONGA É A NOITE PARA A SENTINELA,
QUÃO LONGA É A ESTRADA PARA O EXAURIDO VIAJANTE,
QUÃO LONGA É A PERAMBULAÇÃO DE MUITAS VIDAS
PARA O TOLO QUE ERRA O CAMINHO.

SE O VIAJANTE NÃO PODE ENCONTRAR
UM MESTRE OU AMIGO PARA IR CONSIGO,
É MELHOR VIAJAR SOZINHO
DO QUE NA COMPANHIA DE UM TOLO.

“OS MEUS FILHOS, A MINHA RIQUEZA!”
ASSIM O TOLO CRIA PROBLEMAS PARA SI PRÓPRIO.
MAS COMO ELE TERIA FILHOS OU RIQUEZA?
ELE NÃO É NEM MESTRE DE SI PRÓPRIO.

O TOLO QUE SE SABE TOLO
É MUITO MAIS SÁBIO.
O TOLO QUE SE PENSA SÁBIO
É UM TOLO REALMENTE.
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A COLHER SABOREIA A SOPA?
UM TOLO PODE VIVER TODA A SUA VIDA
NA COMPANHIA DE UM MESTRE
E AINDA ASSIM ERRAR O CAMINHO.

A LÍNGUA SABOREIA A SOPA.
SE VOCÊ ESTÁ ACORDADO NA PRESENÇA DE UM MESTRE
ESSE MOMENTO MOSTRAR-TE-Á O CAMINHO.

O TOLO É SEU PRÓPRIO INIMIGO.
O DANO QUE FAZ É A SUA DESTRUIÇÃO.
QUÃO AMARGAMENTE ELE SOFRE!

POR QUE FAZER ALGO QUE VOCÊ SE ARREPENDERÁ?
PARA QUE TRAZER LÁGRIMAS PARA SI PRÓPRIO?
FAÇA APENAS AQUILO QUE VOCÊ NÃO SE ARREPENDERÁ,
E PREENCHA-SE DE ALEGRIA.

O ser humano é uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Permanecer confinado
no conhecido é ser um tolo. Seguir em busca do desconhecido é o início da sabedoria.
Tornar-se um com o desconhecido é tornar-se o desperto, o buda.
Lembre-se sempre que o ser humano ainda não é um ser – ele está a caminho, é um
viajante, um peregrino. Ele ainda não está em casa, ele está procurando a casa. Aquele
que pensa estar em casa é um tolo, porque a busca para, então a procura não está mais ali.
E, no momento em que você para de buscar e procurar você se torna uma poça estagnada
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de energia, você começa a feder. Então você morre apenas, então você não vive de
maneira alguma.
A vida é um fluxo, a vida está no permanecer um rio – porque apenas o rio alcançará o
oceano. Se você se tornar uma poça estagnada então você não irá a lugar algum. Então
você não está realmente vivo. O tolo não vive, apenas finge viver. Ele não conhece,
apenas finge conhecer. Ele não ama, apenas finge amar. O tolo é uma pretensão.
O sábio vive, ama, o sábio indaga. O sábio está pronto, sempre pronto, para viajar rumo
aos mares inexplorados. O sábio é aventureiro. O tolo tem medo.
Quando Buda usa a palavra ‘tolo’ você tem que lembrar todos os significados da palavra.
Não é o significado ordinário que Buda dá a palavra ‘tolo’. Para ele, tolo significa alguém
que vive na mente e não sabe nada da não-mente; alguém que vive na informação,
conhecimento, mas que não conhece nada que surge em seu próprio ser.
Por “o tolo” Buda denota aquele que conhece bem as escrituras, mas que não saboreou
um único momento de verdade. Pode ser um grande erudito, muito culto – de fato, os
tolos são eruditos; eles têm que ser porque é a única forma de esconder a sua tolice. Os
tolos são pessoas muito eruditas; eles têm que ser, porque é apenas através do aprendizado
de palavras, teorias, filosofias, que eles podem esconder a sua ignorância interior, que
podem esconder o seu vazio, que podem crer que também sabem.
Se você quer encontrar os tolos, vá as universidades, vá as academias. Ali você os
encontrará – em sua total ignorância, mas fingindo saber. Eles certamente sabem o que
os outros disseram, mas isso não é o conhecimento real. Um homem cego pode coletar
toda a informação que existe sobre a luz, porém permanecerá cego. Ele pode falar sobre
a luz, pode escrever tratados sobre a luz; ele pode ser muito hábil na conjetura, em fabricar
teorias, mas ainda assim permanece cego e não sabe nada da luz. Mas a informação que
ele coleta pode não apenas enganar os outros, ele pode enganar a si mesmo também. Ele
pode pensar que sabe, que não é mais cego.
Quando Buda usa a palavra ‘tolo’ ele não quer dizer simplesmente ignorante, porque se
a pessoa ignorante tiver consciência que é ignorante, ela não é mais tola. E é mais possível
que a pessoa ignorante esteja consciente da sua ignorância do que as supostas pessoas
cultas. Os seus egos estão tão inchados; é muito difícil elas verem – vai contra o
investimento delas. Elas devotaram suas vidas ao conhecimento, e agora, reconhecer o
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fato que todo este conhecimento é insignificante, fútil, porque elas não saborearam a
verdade elas próprias, é difícil, é duro.
A pessoa ignorante pode lembrar-se que ela é ignorante – ela não tem nada a perder; mas
a pessoa culta não pode reconhecer que é ignorante – ela tem muito a perder. A pessoa
instruída é realmente tola. A pessoa ignorante é inocente; ela sabe que não sabe, e, porque
sabe que não sabe, porque é ignorante, ela está no limiar da sabedoria. Porque ela sabe
que não sabe, ela pode inquirir, e sua investigação será pura, sem preconceitos. Ela
inquirirá sem quaisquer conclusões. Ela inquirirá sem ser Cristã, Islâmica ou Hindu. Ela
simplesmente buscará como um buscador. A sua busca não vai sair de respostas prontas,
a sua busca sairá de seu próprio coração. A sua busca não será um subproduto do
conhecimento, a sua busca será existencial. Ela busca porque é uma questão de vida ou
morte para si. Ela busca porque realmente quer saber. Ela sabe que não sabe – é por isso
que busca. A sua busca tem uma beleza própria. Ela não é tola, é simplesmente ignorante.
O tolo real é aquele que pensa que sabe sem saber de maneira alguma.
Sócrates estava tentando fazer a mesma coisa em Atenas: ele estava tentando tornar esses
tolos instruídos conscientes que todo o conhecimento deles era falso, que eles eram
realmente tolos, fingidores, hipócritas. Naturalmente, todos os professores, todos os
filósofos e todos os supostos pensadores... e Atenas estava cheia deles. Atenas era a
capital do conhecimento naqueles dias. Assim como hoje as pessoas olham para Oxford
e Cambridge, as pessoas olhavam para Atenas. Ela estava cheia de tolos instruídos, e
Sócrates estava tentando trazê-los para a Terra, estava destruindo o conhecimento deles,
estava colocando questões – simples por um lado, mas difíceis de serem respondidas por
aqueles que apenas adquiriram o conhecimento dos outros.
Atenas ficou muito irritada com Sócrates. Eles envenenaram este homem. Sócrates é um
dos maiores seres humanos que já andaram sobre a Terra; e o que ele fez apenas algumas
poucas pessoas fizeram. O seu método é um método básico. O método Socrático de
investigação é tal que expõe os tolos como tolos. Expor um tolo como tolo é perigoso, é
claro, porque ele se vingará. Sócrates foi envenenado, Jesus foi crucificado, Buda foi
condenado. No dia em que Buda morreu, o Budismo foi colocado para fora do país,
expulso do país. Os estudiosos, os pânditas, os brâmanes, não podiam permitir que o
Budismo permanecesse. Era muito desconfortável para eles. É um ataque básico aos
brâmanes, os tolos instruídos, e naturalmente eles ficaram ofendidos. Eles não puderam
encarar Buda, eles não puderam encontrá-lo. Eles esperaram pela oportunidade de
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maneira astuciosa: quando Buda morreu, então eles começaram a lutar contra os
seguidores. Quando a luz se foi, então era momento das corujas, os tolos instruídos,
reinarem novamente sobre o país. E eles reinaram desde aquele tempo até agora – eles
ainda estão no poder. Os mesmos tolos!
O mundo sofreu muito. O ser humano poderia ter se tornado a glória da Terra, mas, por
causa desses tolos... e porque são poderosos eles podem causar dano, e porque são
poderosos eles podem destruir qualquer possibilidade, qualquer oportunidade de evolução
humana. O ser humano moveu-se em círculos, e esses tolos não quiseram que o ser
humano se tornasse sábio, porque se o ser humano tornar-se sábio esses tolos não
existirão. Eles não estarão mais no poder – religioso, político, social, financeiro, todo o
poder deles acabará. Eles podem permanecer no poder apenas se seguirem destruindo
todas as possibilidades de os seres humanos terem sabedoria.
O meu esforço aqui é criar uma investigação Socrática novamente, fazer novamente as
questões fundamentais que Buda colocou.
Na nova comuna teremos sete círculos concêntricos de pessoas. O primeiro, o círculo
mais superficial, consistirá naqueles que vêm apenas por curiosidade infantil, ou por
preconceitos já acumulados, que são, no fundo, antagonistas – os jornalistas, etc.
Eles poderão ver apenas a parte superficial da comuna – não é que as coisas serão
escondidas, mas por causa da sua abordagem eles não serão capazes de ver nada além do
superficial. Eles verão apenas as vestes. Aqui, também, o mesmo continua ocorrendo.
Eles chegam e veem apenas o superficial.
Há poucos dias eu estava lendo o relato de um jornalista; ele esteve aqui por cinco dias.
Ele escreveu, “por cinco dias,” como se fosse muito tempo de estadia, como se ele
estivesse aqui por cinco vidas! Porque ficou aqui por cinco dias ele tornou-se uma
autoridade. Agora ele sabe o que está acontecendo aqui porque viu as pessoas meditando.
Como você pode ver as pessoas meditando? Ou você pode meditar ou não, mas você não
pode ver as pessoas meditando. Sim, você pode observar os gestos físicos das pessoas, os
movimentos, a dança, ou o sentar-se silencioso delas sob as árvores, mas você não pode
ver a meditação! Você pode ver a postura física do meditador, mas você não pode ver a
sua experiência interior. Para isso você tem que meditar, você tem que tornar-se um
participante.
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E a condição básica para ser um participante é que você tem que abandonar essa ideia de
ser um observador. Mesmo se você participa, se você dançar com os meditadores, com
essa ideia que você está participando apenas para ver o que ocorre, então nada ocorrerá.
E, é claro, você chegará à conclusão que isso é tudo uma besteira – nada ocorre. E você
sentir-se-á perfeitamente bem em seu interior que nada ocorreu, porque você até
participou e nada ocorreu.
Aquele homem escreveu que ele estava no darshan e muito estava ocorrendo com os
sannyasins – ocorria tanto que, depois de um contato energético profundo comigo, eles
não eram capazes nem de voltar para os seus lugares – eles tinham que ser carregados. E
então ele menciona, “Mas nada aconteceu comigo.” Esta é uma prova suficiente que tudo
o que estava ocorrendo era hipnose, ou as pessoas estavam fingindo somente porque o
jornalista estava ali, ou era um show arranjado, alguma coisa criada – porque nada ocorreu
com ele.
O jornalista escreve novamente, “As pessoas que vão lá, elas deixam as suas mentes onde
elas deixam os seus sapatos – mas eu não pude fazer isso. É claro”, ele diz, “se eu deixasse
a minha mente para trás, então eu também ficaria impressionado.” Mas ele pensa que a
mente dele tem algum valor – como poderia deixá-la para trás? Ele sente-se muito hábil
porque não deixou a sua mente para trás.
A mente é a barreira, não a ponte. Na nova comuna, o primeiro círculo concêntrico será
para aqueles que vêm como jornalistas – pessoas preconceituosas, que já sabem que
sabem. Em resumo, para os tolos.
O segundo círculo concêntrico será para aqueles que são buscadores – sem preconceitos,
nem Hindus, nem Islâmicos, nem Cristãos, que chegam sem qualquer conclusão, que
chegam com uma mente aberta. Eles serão capazes de ver um pouco mais profundo. Algo
do misterioso tocará os seus corações. Eles cruzarão a barreira da mente. Eles ficarão
conscientes que algo de imensa importância está ocorrendo – o que é exatamente eles não
serão capazes de descobrir imediatamente, mas ficarão vagamente conscientes que algo
de valor está ocorrendo. Eles podem não ser suficientemente corajosos para participar; a
busca deles pode ser mais intelectual do que existencial, eles podem não ser capazes de
tornarem-se parte, mas ficarão conscientes – é claro, de uma forma muito vaga e confusa,
mas certamente conscientes – que algo a mais está ocorrendo do que aquilo que aparenta.
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O terceiro círculo será para os simpatizantes, aqueles que estão em profunda simpatia,
que estão prontos para mover-se um pouco com a comuna, que estão prontos para dançar,
cantar e participar, que não são apenas buscadores, mas estão prontos para mudarem a si
próprios se a busca assim requerer. Eles vão ficar mais claramente conscientes dos reinos
mais profundos.
O quarto círculo será o da empatia. Simpatia quer dizer que alguém está amigável, alguém
não está antagonista. Empatia quer dizer que alguém não está apenas amigável; há o
sentimento de um tipo de unidade, unicidade. Empatia significa sentir com a comuna,
com as pessoas, com o que está ocorrendo. É um encontro, uma fusão, um dissolver-se,
tornar-se um.
O quinto círculo será para os iniciados, os sannyasins – alguém que não está apenas
sentindo em seu coração, mas que está pronto para comprometer-se, para envolver-se.
Alguém que está pronto para arriscar. Alguém que está pronto para comprometer-se,
porque sente um amor grande, um amor louco – louco, amor louco – surgindo em si. O
sannyasin, o iniciado.
E o sexto será para aqueles que começaram a alcançar – os adeptos. Aqueles cujas
jornadas estão se aproximando do fim, que não são mais sannyasins apenas, mas estão
tornando-se siddhas, cujas jornadas estão se aproximando do ponto final, cada vez mais
próximas das suas conclusões. A casa não está longe, apenas mais alguns passos. De certa
forma, eles já alcançaram.
E o sétimo círculo compreenderá os arhatas e bodhisattvas. Os arhatas são aqueles
sannyasins que alcançam mas não estão interessados em ajudar os outros a chegar. O
Budismo tem um nome especial para eles: arhata – o viajante solitário que alcança e,
então, desaparece no todo. E os boddhisattvas são aqueles que alcançaram mas sentem
uma grande compaixão por aqueles que ainda não alcançaram. O bodhisattva é um arhata
com compaixão. Eles seguram-se, seguem olhando para trás chamando aqueles que ainda
tropeçam no escuro. Ele é um ajudante, um servo da humanidade.
Há dois tipos de pessoas. Uma que está tranquila apenas quando está sozinha; ela sentese um pouco desconfortável em um relacionamento, sente-se um pouco perturbada,
distraída, em um relacionamento. Este tipo de pessoa torna-se um arhata. Quando ela
alcança, ela termina com tudo. Agora ela não olha para trás.
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O bodhisattva é o segundo tipo de pessoa: alguém que sente-se tranquilo em um
relacionamento, de fato, muito mais confortável quando está em relação do que quando
está sozinho. Ele se inclina mais na direção do amor. O arhata inclina-se mais na direção
da meditação. O caminho do arhata é o da meditação pura, e o caminho do bodhisattva é
do amor puro. O amor puro contém a meditação, e a meditação pura contém o amor –
mas a meditação pura contém o amor apenas como um aroma, um perfume; não é a força
central nela. E o amor puro contém a meditação como um perfume; não é o centro dele.
Esses dois tipos existem no mundo. O segundo tipo – o seguidor do caminho do amor –
torna-se um bodhisattva. O sétimo círculo consistirá de arhatas e bodhisattvas.
Ora, o sétimo círculo estará consciente de todos os seis outros círculos e o sexto círculo
estará consciente dos outros cinco círculos – o mais alto estará consciente do mais baixo,
mas o mais baixo não estará consciente do mais alto. O primeiro círculo não estará
consciente de nada além do primeiro círculo. Eles verão as construções, o hotel, a piscina,
o shopping center, a tecelagem, a cerâmica e a carpintaria. Eles verão as árvores, toda a
paisagem... eles verão todas essas coisas. Eles verão milhares de sannyasins e darão de
ombros: “O que estas pessoas estão fazendo aqui?” Eles ficarão um pouco intrigados,
porque eles não pensavam que tantas pessoas loucas poderiam ser encontradas em um
único lugar: “Todos estão hipnotizados!” Eles encontrarão explicações. Eles seguirão
completamente satisfeitos, pensando conhecer a comuna. Eles não estarão conscientes
dos círculos superiores – o mais baixo não pode estar consciente do mais alto. Essa é uma
das leis mais fundamentais da vida – AES DHAMMO SANANTANO – apenas o mais
alto conhece o mais baixo, porque ele passou pelo menor.
Quando você está de pé em um pico ensolarado, você conhece tudo o que está embaixo
no vale. As pessoas do vale podem não estar conscientes de você de maneira alguma, não
é possível para elas. O vale tem as suas próprias ocupações, os seus próprios problemas.
O vale está preocupado com a sua própria escuridão.
O tolo pode vir até um mestre, porém permanece sem ser beneficiado porque vê apenas
o externo. Ele não será capaz de ver o essencial, não será capaz de ver o núcleo. O tolo
vem até aqui também, mas ele ouve apenas as palavras – e ele segue interpretando essas
palavras de acordo com as suas próprias ideias. Ele segue perfeitamente satisfeito achando
saber o que está acontecendo.
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Há muitos tolos que não vêm até aqui – eles não sentem a necessidade. Eles simplesmente
dependem do relato de outros tolos. Isso é suficiente. Apenas um tolo pode convencer
milhares de tolos, porque a linguagem deles é a mesma, os preconceitos deles são os
mesmos, as suas concepções são as mesmas... não há problema! Um tolo viu e todos os
outros tolos são convencidos. Um tolo relatou nos jornais e todos os outros tolos leramno de manhã cedo, e são convencidos.

Os sutras:
QUÃO LONGA É A NOITE PARA A SENTINELA,
QUÃO LONGA É A ESTRADA PARA O EXAURIDO VIAJANTE,
QUÃO LONGA É A PERAMBULAÇÃO DE MUITAS VIDAS
PARA O TOLO QUE ERRA O CAMINHO.

A noite é muito longa para a sentinela – por quê? Ela não pode relaxar, ela tem que
manter-se, de alguma forma, acordada. É uma luta. Ela tem que manter-se acordada contra
a natureza, porque a noite é feita para relaxar, descansar e dormir. Ela está lutando contra
a natureza – portanto ela é tola. O tolo segue lutando contra a natureza. Ele tenta nadar
contra a correnteza; assim, a sua miséria é longa, desnecessariamente longa. Ele a
multiplica por mil porque não pode desconsiderar, não pode relaxar.
A primeira indicação da mente tola é que ela não pode relaxar, está sempre tensa, está
sempre em guarda, sempre com medo.
QUÃO LONGA É A NOITE PARA A SENTINELA... Não é tão longa para aqueles que
estão descansando, relaxando e estão em um sono profundo. A noite passa rápido! Em
um momento você estava acordado, então você dorme... e no próximo momento você está
acordado, é manhã. Você não pode acreditar que a noite voou tão depressa. Se você está
realmente sossegado... quanto mais você descansa, mais rápida a noite voa. Se o seu
descanso é total, o tempo desaparece. Isso é algo a ser entendido.
O tempo é um fenômeno psicológico. Não estou falando do tempo que você vê no relógio,
estou falando do tempo psicológico. Quando você está feliz, relaxado, pacífico, o tempo
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voa rápido. Quando você está na dor, na miséria, na angústia, o tempo passa muito
vagarosamente; parece eterno.
Você já se sentou à noite aos pés de um ser humano que está morrendo? Parece que a
manhã nunca virá. A noite parece tão longa... é a mesma noite. Na mesma noite você pode
sentar-se com seu amado e ela voa tão rápida que você não pode acreditar – porque você
estava feliz, relaxado, apreciando e movendo-se com a natureza, sem lutar. O amor
significa entregar-se, o amor significa relaxamento.
Albert Einstein foi perguntado repetidas vezes, “O que é a teoria da relatividade?” É uma
teoria complicada e não pode explicada facilmente para pessoas que desconhecem a
matemática superior. De fato, diz-se que apenas doze pessoas na Terra entendiam
exatamente o que Einstein quis dizer pela teoria da relatividade. Como explicá-la para um
leigo?
Então ele criou essa bela explicação. Ele diria, “Sente-se em um fogão quente e um
segundo parece quase como a eternidade, eterno – está tão quente, é tão doloroso. E então
você segura a mão do seu amado e senta-se ao seu lado nas margens de um rio em uma
noite de lua cheia e as horas passam como momentos.” É isso, ele costumava dizer, a
teoria da relatividade.
Tudo depende de você, de seu estado psicológico. O tempo não é um fenômeno físico,
material; é psicológico. Por isso, em meditação profunda o tempo desaparece totalmente.
E isso não é algo novo, os místicos sabiam disso ao longo das eras. Eles disseram, todos
os místicos de todos os países, que o tempo para quando a meditação realmente ocorre.
Jesus foi perguntado, “Você fala tanto do reino de Deus – o que haverá de tão especial
nele, algo que não conhecemos de maneira alguma? Diga-nos algo sobre o reino de Deus
que será absolutamente especial.”
E vocês sabem o que ele falou? Uma resposta muito estranha – ele disse, “Não haverá
mais tempo.”
Sim, no reino de Deus não pode haver mais tempo, porque o tempo existe apenas na
proporção da dor, angústia, ansiedade. Se toda a ansiedade, toda a dor, todos os pesadelos
desaparecerem, o tempo desaparece. O tempo é um fenômeno da mente: se não houver
mente, não haverá tempo. E você também sabe disso. Esta relatividade você já sentiu.
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Vivek estava falando há alguns dias, e muitas vezes ela falou, que o tempo voa tão rápido
aqui que ela não consegue acreditar que está aqui há sete anos. Parece que faz sete dias
que ela chegou.
E, ainda assim, estamos no meio do mundo! Uma vez que você se moveu para longe do
mundo, uma vez que você tenha o seu pequeno mundo, uma vez que baixamos todas as
pontes, o tempo começa a desaparecer. O meu esforço é dar-lhe uma amostra da
intemporalidade. Uma vez que você a saboreou, então você pode voltar ao mundo e ela
permanecerá com você. A coisa mais importante é saboreá-lo pelo menos uma vez – o
não-tempo – e, de repente, você é transportado para o outro mundo.
Este mundo consiste de tempo e espaço. É assim que Albert Einstein o definiu: espaçotempo. Ele faz um mundo de dois, porque ele diz que o tempo nada é nada exceto a quarta
dimensão do espaço. Então este mundo consiste de espaço e tempo, e na meditação você
desaparece de ambos, ou ambos desaparecem do seu ser. Você não sabe onde está. Você
é, certamente, mais do que sempre foi; você está totalmente ali, porém não há espaço
confinando-o nem tempo definindo-o. Uma pura existência. Uma vez provada, toda a
tolice desaparece.
O tolo vive no tempo, o homem sábio vive na intemporalidade.
O tolo vive na mente, o homem sábio vive na não-mente.
QUÃO LONGA É A NOITE PARA A SENTINELA, QUÃO LONGA É A ESTRADA
PARA O EXAURIDO VIAJANTE... Apenas olhe para as faces das pessoas – quão
cansadas, exauridas, totalmente frustradas elas parecem. E não parecem somente, elas
são. A alma delas está cansada, todo o seu ser tornou-se um tipo de enfado. Elas estão se
arrastando – sem alegria, sem dança em seus passos, nenhuma música em seus corações,
sem gratidão, sem agradecimento por serem... pelo contrário, muitas queixas.
Um dos personagens do livro Os Irmãos Karamazov de Dostoievsky diz, “Eu gostaria de
devolver essa vida a Deus se eu o encontrasse. Não quero viver mais. A vida é de uma
angústia tamanha!” Ele queria devolver o ingresso. Como ele poderia ser agradecido?
Pense: se você encontrar Deus um dia, o que você dirá a ele? Será difícil dizer até “Olá!”
Você estará tão bravo com ele, totalmente aborrecido, irritado, que este é o homem que o
criou, este é o homem que criou o mundo! É simplesmente por isso que Deus segue
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escondendo-se; caso contrário as pessoas seriam obrigadas a matá-lo. Elas não o
deixariam vivo; ele tem que se esconder, apenas para sobreviver.
QUÃO LONGA É A ESTRADA PARA O EXAURIDO VIAJANTE, QUÃO LONGA
É A PERAMBULAÇÃO DE MUITAS VIDAS PARA O TOLO QUE ERRA O
CAMINHO. E o tolo está predestinado a errar o caminho. Por quê? Porque ele pensa que
já conhece o caminho, porque ele pensa que está no caminho. Todos os outros estão
errados, ele está certo. Ele acredita que se todos o seguirem, tudo estaria certo no mundo.
Ele é um fanático. Ele tem a Bíblia, o Alcorão, os Vedas – o que mais é necessário? Ele
conhece todos os belos dogmas de todas as religiões – o que mais é necessário? Ele
conhece o caminho!
Mas quando Buda usa a palavra ‘caminho’, ele quer dizer dhamma – AES DHAMMO
SANANTANO. Ele quer dizer o caminho que o tira do ego, o caminho que o tira da sua
mente, o caminho que o tira das suas identidades, o caminho que o torna uma vacuidade
absoluta... o caminho que o ajuda a dissolver-se no todo.
Ele não está falando sobre religiões, não está falando sobre supostas técnicas,
dispositivos, métodos. Quando usa a palavra ‘caminho’, ele quer dizer exatamente o que
Lao Tsé quer dizer por ‘tao’. Tao significa exatamente “o caminho” – o caminho para
que? O caminho para além de si próprio, o caminho que te leva para fora de seu
confinamento, do seu estado de encarceramento, para o aberto.
QUÃO LONGA É A PERAMBULAÇÃO DE MUITAS VIDAS... E é realmente uma
perambulação muito longa – não de um dia ou uma vida, mas de muitas vidas, de milhões
de vidas. E se as pessoas estão cansadas não é surpreendente. Se os olhos delas parecem
cheios de areia, não é surpreendente. Se as suas almas estão cobertas por várias camadas
de poeira, não é surpreendente. Se elas não refletem mais, se os seus espelhos estão
perdidos, não é um acidente – é entendível, embora imperdoável, porque ninguém mais é
responsável por essa situação além delas próprias. Se você decidir você pode abandonar
todas as camadas de poeira nesse próprio momento, e, no momento em que você
abandona toda a poeira dos seus pensamentos, você está no caminho. Você é o caminho!
Jesus diz, “Eu sou o caminho, a verdade, a porta.” Os Cristãos seguem interpretando-o
como se Jesus fosse o caminho; não é verdade, isso é falsificar totalmente Jesus. Quando
Jesus diz, “Eu sou o caminho,” ele está dizendo, “Qualquer um que puder dizer ‘eu sou’,
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ali estará o caminho.” Ele não está falando de Jesus, o filho de José e Maria; ele está
falando sobre essa “individualidade. [NT. I-amness.]”
Em profunda meditação silenciosa, no momento em que você cruzar com essa
individualidade, você estará no caminho. Não é uma questão de ser um Cristão. Não é o
que os Cristãos seguem falando para todo o mundo, “A menos que você venha até Jesus,
você não encontrará o caminho para Deus.” Isso é puro disparate! – porque Buda
descobriu sem ser Cristão, e Maomé encontrou sem ser um Cristão, e Mahavira
encontrou, Krishna encontrou, Lao Tsé encontrou... eu encontrei sem ser um Cristão. Isso
é um disparate.
Mas o que Jesus realmente significa é verdade.
Moisés perguntou a Deus quando o encontrou... uma bela estória; lembre-se que é uma
estória, não uma história. A história é uma coisa muito ordinária; a história consiste de
Tamerlão, Genghis Khan, Adolf Hitler, Joseph Stalin e Mao Tsé-Tung – a história é muito
ordinária. Ela consiste de tudo o que é feio. Não é história, é uma parábola, uma metáfora,
de uma tremenda poesia e beleza.
Diz-se que quando Moisés encontrou Deus ele perguntou, “Quem é você?” E os relatos
dizem que Deus disse, “Sou o que sou.”
É isso o que Jesus quer dizer quando diz, “Sou o caminho.”
Se você pode sentir o seu próprio ser, a sua própria “identidade”, você encontrará o
caminho. O tolo não pode encontrá-lo. Ele segue repetindo... vivendo os mesmos desejos,
os mesmos pensamentos estúpidos, as mesmas memórias. O tolo é repetitivo; ele repete
apenas o que conhece – ele nunca se empenha para ir além do seu conhecimento. E a
verdade é desconhecida.
Somente observe a sua mente e você será capaz de entender o que estou tentando
expressar para você. A sua mente é repetitiva! Ela diz, “Ontem a comida estava muito
boa, vamos ao mesmo hotel novamente... ontem aquele homem foi muito amigável,
vamos encontrá-lo novamente.” Ela quer repetir os ontens e não permite que o hoje tenha
o seu próprio ser. Ela também não permite que o amanhã tenha o seu próprio ser; também
para os amanhãs ela tem planos para repetir exatamente o que foi conhecido no passado.
E o que você conheceu no passado com exceção da miséria? Mas você tornou-se familiar
com a miséria e segue repetindo-a.
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O tolo é repetitivo: o sábio vive cada momento como um momento novo.

Todos os soldados do regimento Americano na Coréia colocam um dólar cada e sorteiam
quem ganha o dinheiro resultante para ser gasto em uma noite no melhor bordel do
Oriente.
Hymie Kaplowitz, o terror do Brooklyn, naturalmente ganha e, em seu retorno do lendário
bordel, descreve aos seus companheiros de beliches o que aconteceu: as cortinas douradas
suspensas, a música oriental sensual, a comida exótica afrodisíaca servida
antecipadamente por garotas nuas de doze anos, etc., terminando todas as passagens com
“... nada como o Brooklyn!”
Finalmente descreve a mulher mais bela que já viu descendo vagarosamente a escada
ornamentada, vestindo apenas uma tiara na forma de pagode arrastando véus de renda
brancos, levando-o escada acima pela mão para sua cama perfumada “... nada como o
Brooklyn!”
“E então?” todos os outros soldados perguntam febrilmente.
“E então?” responde Hymie. “Ó, então foi exatamente como no Brooklyn.”

A mente do tolo segue repetitivamente fazendo a mesma coisa. A mente do tolo é um
círculo vicioso – ela se move em círculos. O ser humano sábio não é repetitivo de maneira
alguma. Ele vive todos os momentos como novos, ele nasce novamente a cada momento.
Ele morre para o passado a cada momento e nasce novamente.
Toda a vida do ser humano sábio é um processo de renascimento. O ser humano sábio
não nasce uma vez, ele nasce a todo momento. O velho nunca toma possa dele. Mas o
tolo nasce apenas uma vez e então segue repetindo.
Se você seguir repetindo você errará o caminho, porque a sua identidade, o seu ser, é
absolutamente fresco e sempre jovem. Nunca fica velho. A mente envelhece, o corpo
envelhece, mas o ser não conhece nada do tempo – como ele poderia envelhecer? Ele está
sempre jovem, sempre juvenil. Ele é tão fresco quanto as gotas de orvalho no sol da
manhã, tão fresco quanto as pétalas do lótus no lago.
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SE O VIAJANTE NÃO PODE ENCONTRAR
UM MESTRE OU AMIGO PARA IR CONSIGO,
É MELHOR VIAJAR SOZINHO
DO QUE NA COMPANHIA DE UM TOLO.

A melhor coisa é encontrar um mestre, porque o mestre é o maior amigo possível; por
isso Buda diz MESTRE OU AMIGO.
SE O VIAJANTE NÃO PODE ENCONTRAR UM MESTRE OU AMIGO PARA IR
CONSIGO, É MELHOR VIAJAR SOZINHO DO QUE NA COMPANHIA DE UM
TOLO. Mas evite os tolos. E é isso o que você nunca faz. Você coleciona tolos ao seu
redor. Há algum segredo nisso: quando você está cercado de tolos, você parece superior.
É muito gratificante para o ego; por isso ninguém quer viver com alguém que é superior.
As pessoas querem viver com os seus inferiores, porque os seus inferiores dão a ideia que
você é excepcional.
Estando com um mestre você terá que abandonar a ideia que você é excepcional, você
terá que abandonar toda essa bobagem, você terá que abandonar todo o ego, você terá que
entregar-se. Você terá que dissolver-se no mestre; por isso as pessoas evitam os mestres.
Quantas pessoas foram até Jesus? Muito poucas, elas podem ser contadas nos dedos.
Quantas pessoas foram até Buda? Muito poucas... isso sempre foi assim. Mas as pessoas
estão muito felizes no Rotary Clube. É muito bom quando você está cercado de tolos – é
muito bom: todos os tolos elegantemente vestidos, cada tolo sentindo-se melhor do que
os outros, cada tolo gabando-se de si próprio e sendo ajudado pelos outros tolos.
As pessoas amam estar em grupo, porque em grupo você pode esquecer a sua
inferioridade. É por isso que elas não deixam os grupos. Um grupo é formado por Hindus,
outro por Islâmicos, o terceiro é de Cristãos e assim por diante. Ninguém quer abandonar
o grupo.
E mesmo se às vezes as pessoas abandonam um grupo, elas imediatamente entram em
outro. Elas escapam de uma prisão apenas para entrar em outra – elas não conseguem
viver sozinhas. Buda diz que é melhor viver sozinho do que com tolos. Se você pode
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encontrar um mestre ou um amigo, bom; se você não consegue, então é melhor estar
sozinho. É claro, será difícil ficar sozinho, será difícil porque o grupo criará muitas
dificuldades para você. O grupo não ama indivíduos, ele não quer que ninguém seja
independente; o grupo quer que todos dependam do grupo. Ele criará problemas para
você. Mas todos esses problemas são purificadores, todos esses problemas são desafios.
Eles aguçam a sua inteligência, eles o tornam mais sábio.

“OS MEUS FILHOS, A MINHA RIQUEZA!”
ASSIM O TOLO CRIA PROBLEMAS PARA SI PRÓPRIO.
MAS COMO ELE TERIA FILHOS OU RIQUEZA?
ELE NÃO É NEM MESTRE DE SI PRÓPRIO.

O tolo vive em torno da ideia de “meu” e “minha”; minha nação, minha religião, minha
raça, minha família, minha riqueza, meus filhos, meus pais... ele vive em torno das noções
de “meu” e “minha”. E ele veio sozinho e partirá sozinho; ninguém traz nada ao mundo
e ninguém leva nada do mundo. Sozinhos, de mãos vazias nós viemos; sozinhos, de mãos
vazias nós partimos. O sábio sabe disso; por isso o sábio não clama nada como “meu”.
Ele usa as coisas, mas não as possui. Usar é perfeitamente correto – utilize todas as coisas
do mundo, elas existem para você. O mundo é um presente de Deus – use-o, mas não o
possua. No momento em que você se torna um possuidor, de fato você é possuído por
muitas coisas, você se torna um escravo. E a própria ideia de possuir é estúpida. Como
você pode possuir algo? Você não possui nem mesmo o seu próprio ser. O que mais você
pode possuir? Você não é nem mestre de si próprio.
Buda diz: “OS MEUS FILHOS, A MINHA RIQUEZA!” ASSIM O TOLO CRIA
PROBLEMAS PARA SI PRÓPRIO. E quantas ansiedades surgem desse negócio de
“meu” e “minha? Totalmente falso! Basicamente falso, mas pode criar muitas misérias.
É como quando em uma noite escura você vê uma corda e pensa ser uma cobra. Agora
você está correndo, gritando, tremendo, você pode ter um ataque cardíaco. E não havia
cobra nenhuma – havia apenas uma corda! Mas o ataque cardíaco será real, lembre-se:
uma cobra irreal pode criar um ataque cardíaco real.
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Esses são problemas irreais. Clamar “meu” – qualquer coisa! País, igreja, filhos, riquezas,
qualquer coisa – quando você clama “Isso é meu!” você está criando uma grande fonte
de ansiedade, de angústia para si próprio. Você está criando um inferno ao seu redor.
MAS COMO ELE TERIA FILHOS OU RIQUEZA? Buda pergunta. ELE NÃO É NEM
MESTRE DE SI PRÓPRIO.

Um tolo caiu da janela do sexto andar. Ele jaz no chão com uma multidão ao seu redor. Um
policial surge e pergunta, “O que aconteceu?”
O tolo fala, “Não sei. Eu acabei de chegar aqui.”

O que você sabe sobre como você chegou até aqui? O que você sabe sobre de onde você veio?
O que você sabe sobre para onde você deve ir? O que você sabe sobre quem você é? As questões
mais fundamentais permanecem na escuridão, e ainda assim você segue clamando, “Essa é
minha casa...”

Quando Buda iluminou-se ele voltou para casa. O pai estava muito bravo, obviamente – este era
o seu único filho e ele tornou-se um renunciante. O pai estava ficando velho e ele controlava um
grande reino. Ele estava muito preocupado: “Quem o possuirá? Quem o governará? Aquele tolo,
o meu filho, escapou.”
Muitos esforços foram feitos para persuadir Buda a voltar, mas todos os esforços falharam.
Quando iluminou-se ele voltou por si próprio – este encontro é um dos mais belos encontros da
história da humanidade.
O velho pai de Buda estava muito bravo, tão bravo que de tanta raiva as lágrimas começaram a
surgir em seus velhos olhos. Ele gritou, berrou, maltratou, e Buda ficou ali, totalmente calmo e
quieto, como se nada estivesse ocorrendo. Talvez por meia hora, ou por uma hora... então o pai,
o velho homem, ficou exausto. Então ele ficou consciente que o filho não pronunciara nem
mesmo uma palavra, ele não reagira de forma alguma. “E ele está tão calmo e quieto! O que
está acontecendo? Ele está surdo ou algo do tipo? Ele ficou louco ou algo do tipo?” Ele
perguntou, “Por que você não me responde?”
Buda disse, “O homem que te deixou não existe mais. Você está falando comigo – você está
falando com seu filho, que não existe mais. Muita água correu pelo Ganges desde então. Doze
anos se passaram. Sou uma pessoa totalmente diferente.”
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Buda está falando metaforicamente, é claro. Ele quer dizer, “Não sou mais a mesma consciência,
não sou mais a mesma mente. As minhas atitudes desapareceram, os meus preconceitos se
foram. Sou um ser totalmente fresco. Agora sei quem sou. Aquela época eu era um tolo. Agora
há luz no interior da minha alma. É por isso,” ele disse, “que não sou mais o mesmo.”
Novamente o pai de Buda enfureceu-se. Ele disse, “O que você quer dizer com não ser mais o
mesmo? Eu não posso reconhecer o meu filho? Não te conheço? Eu te dei à luz, o meu sangue
flui em suas veias, você foi feito do meu sangue e dos meus ossos – e eu não te conheço? Você
é insolente ao dizer isso!”
E Buda disse novamente, “Desculpe-me, mas digo novamente que o meu corpo pode ser uma
parte do seu corpo – eu não sou. Agora sei que não sou meu corpo, não sou minha mente. Agora
sei quem sou. E você não tem nada a ver com o meu ser; você não criou o meu ser, você não
deu à luz ao meu ser. Eu existia antes do meu nascimento e eu existirei depois da minha morte.
Por favor tente entender-me; não fique irritado, não fique aborrecido. Eu vim apenas para
compartilhar a alegria que encontrei.”
Mas os pais pensam que seus filhos são seus, os filhos pensam que seus pais são seus. Nesse
mundo, o seu ser está absolutamente a sós. Sim, compartilhe a sua alegria com os outros; mas
nunca possua. Apenas o tolo possui, o homem sábio não tem possessividade.

O TOLO QUE SE SABE TOLO
É MUITO MAIS SÁBIO.
O TOLO QUE SE PENSA SÁBIO
É UM TOLO REALMENTE.

Pondere sobre isso: o que você pensa sobre si mesmo? Será doloroso ver a sua tolice. É
fácil ver os outros como tolos – de fato, todo mundo sabe que todas as outras pessoas são
tolas – mas ver a própria tolice é um grande passo no sentido da sabedoria. Ver a sua
própria tolice é já transformar o seu ser, a sua consciência.

Um homem está visitando a França. Passeia um pouco na primeira noite. Faz amor com
a mulher do anfitrião, a sua filha, a cozinheira, com a segunda empregada, etc. O anfitrião
o repreende de manhã.
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“Qual é a grande ideia? Aqui você é meu convidado. Recebo-o como um amigo. E o que
você faz? Você faz amor com a minha mulher, a minha filha e metade dos criados – e
para mim, nada?”

O tolo preocupa-se sempre com apenas uma coisa – o seu ego. Qualquer coisa que é para
si é boa – qualquer coisa. E está pronto para apegar-se. O tolo apega-se até à miséria,
porque é a sua miséria. Ele segue acumulando qualquer coisa que possua, porque o tolo
não tem ideia do seu reino interior, de seus tesouros interiores; ele segue acumulando lixo
porque pensa que isso é tudo o que pode ser possuído. Lixo fora e lixo dentro; é isso o
que as pessoas seguem coletando – coletam coisas e coletam pensamentos. As coisas são
lixos externos, os pensamentos são os lixos internos e você se afoga em seu lixo.
Olhe para sua vida de forma desprendida, impassível, o que você tem feito com ela e o
que você ganhou com isso. E não tente se enganar, porque a mente assim o faz. Ela diz,
“Olhe o tanto que você ganhou! Muito dinheiro no banco, tantas pessoas conhecem-no,
respeitam-no, honram-no; você tem um ótimo cargo, politicamente você é poderoso... o
que mais? O que mais alguém pode esperar? A vida deu tudo o que se pode esperar.”
Mas dinheiro ou poder ou prestígio não são nada, porque a morte virá e todas as suas
grandes cidadelas da riqueza, poder, prestígio, respeitabilidade, vão logo começar a ruir
como se você as tivesse feito de cartas de baralho. Somente um sopro da morte e tudo
destrói-se.
A menos que você tenha algo que possa levar além da morte, lembre-se, você não tem
nada de maneira alguma – as suas mãos estão vazias. A menos que você tenha algo
imortal, eterno, você é um tolo. O Buda chama de sábio aquele que alcançou algum
tesouro real – da meditação, da compaixão, da iluminação.

A COLHER SABOREIA A SOPA?
UM TOLO PODE VIVER TODA A SUA VIDA
NA COMPANHIA DE UM MESTRE
E AINDA ASSIM ERRAR O CAMINHO.
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A colher não pode provar a sopa, a colher está morta – assim como o tolo. Ele apenas
parece estar vivo; o seu coração está morto, quase morto, porque o seu coração não está
funcionando. Ele vive apenas através da cabeça e a cabeça é apenas uma colher.
Através da cabeça você não pode saborear qualquer alegria da vida. Você pode ver a
beleza pela cabeça? Você pode ver a flor, mas você perderá a beleza; você verá a lua, mas
você perderá a beleza; você verá o pôr do sol, mas perderá a beleza. A sua cabeça não
pode conhecer nada da beleza.
A sua cabeça pode conhecer alguma coisa sobre sexo, mas não pode conhecer nada sobre
o amor. A sua cabeça pode entender a parte da prosa da vida, a sua cabeça é uma máquina
calculadora – mas ela não pode conhecer a poesia da existência. E a poesia da existência
contém a verdade. A música da existência contém a bênção real. Ela pode ser conhecida
apenas pelo coração. Apenas o coração pode experienciá-la.
Lembre-se, a cabeça é eficiente com tudo o que é insignificante; e apenas o coração é
capaz de tudo o que é significante. E todos nós estamos vivendo na cabeça. As nossas
escolas, colégios, universidades, existem apenas por um propósito único, existem apenas
para um crime: desviar a energia das pessoas do coração para a cabeça para que todo o
mundo se torne uma máquina calculadora, vendedores eficientes e fiscais da receita,
chefes de estação... Mas o sistema educacional não permite que você se torne um amante,
um poeta, um cantor. Ele não permite que você saiba a real significância da vida. Ele não
permite que você entre no templo, ele te mantém do lado de fora.
A cabeça é superficial, o coração é o centro. E se o coração não está funcionando, você é
uma colher, uma colher de pau. Você não provará a sopa. UM TOLO PODE VIVER
TODA A SUA VIDA NA COMPANHIA DE UM MESTRE E AINDA ASSIM ERRAR
O CAMINHO.
Estar na companhia de um mestre é a maior bênção possível, porque estando na
companhia de alguém que está desperto a possibilidade se abre para que você também
desperte. Aquele que está acordado pode fazer com que você acorde, porque o despertar
é contagioso. Ele pode te chacoalhar para fora dos seus sonhos e pesadelos. Mas o tolo
pode viver na companhia do mestre toda a sua vida e perder a possibilidade. Como ele a
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perde? Porque também com o mestre ele está conectado pela cabeça – essa é a forma de
perder o mestre.
Ora, há poucas pessoas aqui que estão perdendo e que seguirão perdendo se
permanecerem orientadas pela mente. Esse não é um lugar para se viver na cabeça. Seja
sem cabeça! Um verdadeiro sannyasin será sem cabeça. Ele será genuíno, porque é apenas
através do coração que posso penetrá-lo. É apenas através do coração que há qualquer
possibilidade de comunhão. Caso contrário você ouvirá as minhas palavras, você coletará
as minhas palavras e será como um papagaio repetindo as minhas palavras – e isso é
totalmente fútil... a não ser que você experimente, a não ser que você beba a mim.
A LÍNGUA SABOREIA A SOPA. Por favor não seja uma colher, seja uma língua.
Quando você está em torno de um buda, não seja uma colher, seja uma língua – esteja
vivo, esteja sensível, seja genuíno, seja amoroso, seja confiante.

SE VOCÊ ESTÁ ACORDADO NA PRESENÇA DE UM MESTRE
ESSE MOMENTO MOSTRAR-TE-Á O CAMINHO.

Um único momento é suficiente! Não é uma questão de estar com um mestre por um
longo tempo; o tempo não entra. Não é uma questão de quantidade, de quanto tempo você
viveu com o mestre. A questão é quão fundo você amou o mestre, não quanto tempo você
viveu com o mestre – quão intensamente, apaixonadamente você tornou-se envolvido
com o mestre... não a duração do tempo, mas a profundidade do seu sentimento. Então
um único momento de consciência, de despertar do coração, um único momento de
silêncio... e a transmissão, a transmissão para além de todas as escrituras.

O TOLO É SEU PRÓPRIO INIMIGO.
O DANO QUE FAZ É A SUA DESTRUIÇÃO.
QUÃO AMARGAMENTE ELE SOFRE!
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O TOLO É SEU PRÓPRIO INIMIGO, diz Buda. Por quê? – porque é simplesmente por
sua própria vontade que ele segue perdendo tudo o que é significante na existência.
Ninguém está bloqueando o caminho. A poesia da vida está disponível para todos. O tolo
permanece surdo, ele mantém os seus ouvidos tampados. A vida é cheia de luz, mas o
tolo mantém os seus olhos fechados. A vida está continuamente jorrando a alegria divina,
as flores seguem derramando-se, mas o tolo permanece completamente indiferente.
Mesmo se ele, a despeito de si mesmo, cruza com uma flor, ele não acredita nela. Ele diz,
“Eu devo estar enganado.”
Acontece quase todos os dias. As pessoas escrevem para mim que em suas meditações
algo estranho está ocorrendo: elas estão se sentindo muito felizes – não pode ser verdade!
Ninguém nunca escreve para mim, “Estou me sentindo infeliz – não pode ser verdade!”
Mas sempre que a felicidade é sentida, a alegria surge, elas ficam com medo, elas não
podem acreditar. Elas começam a suspeitar. Começam a suspeitar e a teorizar que aquilo
deve ser a hipnose do local, deve ser as muitas pessoas de laranja ao seu redor, é por isso
que elas estão sendo afetadas. Como elas podem estar felizes?! Em suas vidas elas
conheceram apenas a miséria, elas ficaram acostumadas com a miséria, a miséria tornouse o seu próprio ser. Ora, êxtase? Não, essas flores não podem ser verdadeiras – algo está
errado.
Em quase todas as linguagens do mundo existem provérbios como esse em Inglês: você
diz, “Não pode ser verdade porque é tão bom.” O bom não pode ser verdade? Ninguém
acredita no bom. “Muito bom para ser verdade,” você diz. Ninguém diz, “Muito mau para
ser verdade.” Nenhum provérbio como esse existe em qualquer língua do mundo: “Muito
mau para ser verdade.” O mal é aceito, o feio é aceito, o mundano é aceito – e o sagrado
é negado.
E mesmo se você aceita o sagrado, você o aceita apenas formalmente. Você vai ao templo
e a igreja como uma formalidade social; você não acredita realmente em Deus, você não
acredita realmente no templo. O templo é bom, mantém as coisas tranquilas, ele é como
um lubrificante. Se você vai ao templo e a igreja as pessoas pensam que você é um ser
humano bom, honesto, religioso; e se as pessoas pensam que você é religioso, honesto e
bom, você pode enganá-las melhor do que se pensassem diferente. Elas confiarão em
você, e você pode enganá-las e iludi-las apenas se elas confiam em você. É uma
formalidade social, talvez uma estratégia social para enganar e iludir as pessoas. Mas você
não acredita.
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Sempre que algo imenso, gigante, maior que você, desce até você, você simplesmente
encolhe, fecha os seus olhos, você se torna um avestruz. Você simplesmente o evita! Não
pode ser assim. Não é que Deus não cruzou com o seu caminho – ele o fez várias vezes,
ele bateu nas suas portas muitas vezes, mas você não abriu as portas. Pelo contrário, você
segue buscando racionalizações. Às vezes você diz, “deve ser o vento, deve ser a chuva,
deve ser alguma criança vizinha brincando nos degraus, batendo na porta.” Você segue
explicando para si próprio... mas você nunca abre a porta e vê quem está ali.
O TOLO É SEU PRÓPRIO INIMIGO. O DANO QUE FAZ É A SUA DESTRUIÇÃO.
QUÃO AMARGAMENTE ELE SOFRE!

POR QUE FAZER ALGO QUE VOCÊ SE ARREPENDERÁ?
PARA QUE TRAZER LÁGRIMAS PARA SI PRÓPRIO?

A partir da sua grande compaixão ele faz essa questão – ele está falando com você POR QUE FAZER ALGO QUE VOCÊ SE ARREPENDERÁ?

FAÇA APENAS AQUILO QUE VOCÊ NÃO SE ARREPENDERÁ,
E PREENCHA-SE DE ALEGRIA.

Lembre-se, permita que isso seja o critério: qualquer coisa que traz alegria, bemaventurança e bênção é verdade – porque a bem-aventurança é a natureza de Deus.
Verdade é outro nome para bem-aventurança. A inverdade traz miséria. Se você vive na
mentira, você viverá na miséria. Retire-se dessas mentiras. Não desperdice tempo e não
adie. Retire-se imediatamente. Chamo sannyas este retirar-se.
Não é retirar-se do mundo, é retirar-se das mentiras que você tem vivido até agora. Não
é renunciar ao mundo, é renunciar às mentiras que você baseou a sua vida. No momento
em que você se retira das mentiras, elas começam a cair, começam a morrer, porque elas
dependem de você, elas se alimentam de você – elas não podem viver sem o seu suporte.
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Retire a sua cooperação e todas as mentiras desaparecem. E quando todas as mentiras
desaparecem, o que sobra é a verdade.
A verdade é a sua natureza mais interna. A verdade não deve ser buscada em nenhum
outro lugar. AES DHAMMO SANANTANO – esta é a lei última, a lei inexaurível, a lei
máxima, que está dentro de você. Você não precisa ir a lugar algum. Você pode encontrála dentro de si se você puder preencher uma condição: retire as mentiras as quais você
investiu tanto – retire-se delas. Renuncie a tudo o que é falso. A miséria é uma indicação
do falso.
Sempre que alguma bem-aventurança acontece, confie nela e vá em sua direção... e você
mover-se-á na direção de Deus. A bem-aventurança é uma fragrância. Se você puder
seguir a bem-aventurança, você nunca se desviará. Se você seguir a bem-aventurança,
você estará seguindo a natureza. E se você é natural, bem-aventurado, relaxado, a
sabedoria surge.
A sabedoria é um estado muito relaxado de ser. A sabedoria não é conhecimento, não é
informação; sabedoria é o seu ser interior desperto, alerta, vigilante, testemunhando,
cheio de luz. Esteja cheio de luz – é o seu direito de nascença. Se você falhar, você é um
tolo. E você já falhou por muitas vidas – dessa vez, por favor, seja um pouco mais
compassivo em relação a si próprio.
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #8
Título do Capítulo: Deus ama o riso
9 de Julho de 1979 na Sala Buda

A primeira questão:
Questão 1
AMADO MESTRE,
NO OCIDENTE FUI TREINADO COMO UM ASSISTENTE SOCIAL. FUI
ENSINADO QUE É IMPORTANTE QUE UMA PESSOA RESPEITE E AME A SI
PRÓPRIA E SINTA-SE DIGNA. FUI ENSINADO QUE É IMPORTANTE DAR
SUPORTE PARA AJUDAR A FORTALECER O EGO. VOCÊ DIZ: MATE O EGO.
ESTOU CONFUSO.

Prem Aradhana, o ego é necessário porque o verdadeiro eu não é conhecido. O ego é um
substituto, é uma pseudo-entidade. Porque você não conhece a si mesmo você tem que
criar um centro artificial; caso contrário funcionar na vida seria impossível. Porque você
não conhece a sua face real, você tem que vestir uma máscara. Sem conhecer o essencial,
você tem que confiar na sombra.
Há apenas duas formas de viver na vida. Uma é viver a partir do próprio núcleo do seu
ser – este é o caminho dos místicos. A meditação não é nada além de uma estratégia para
torná-lo consciente do seu eu real – que não é criado por você, que não precisa ser criado
por você, que você já é. Você nasce com ele, você é isso! Ele precisa ser descoberto. Se
isso não for possível, ou se a sociedade não permitir que isso ocorra... e nenhuma
sociedade permite que isso ocorra, porque o eu real é perigoso – perigoso para a igreja
estabelecida, perigoso para o estado, perigoso para o público, perigoso para a tradição –
porque uma vez que um ser humano conhece o seu eu real, ele torna-se um indivíduo. Ele
não pertence mais à psicologia da multidão; ele não será supersticioso e não pode ser
explorado. Ele não pode ser conduzido como gado, não pode ser ordenado nem
comandado. Ele viverá de acordo com sua luz, ele viverá a partir da sua própria
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interioridade. A sua vida terá uma tremenda beleza, integridade. Mas esse é o medo da
sociedade.
Pessoas integradas tornam-se indivíduos e a sociedade quer que você seja não-individual.
Em vez da individualidade, a sociedade te ensina a personalidade. A palavra
‘personalidade’ tem que ser entendida. Ela vem da raiz ‘persona’ – persona significa uma
máscara. A sociedade te dá uma falsa ideia de quem você é; ela te dá apenas um brinquedo
e você segue apegado ao brinquedo por toda a sua vida.
O outro caminho é viver através da meditação – então você vive uma vida de rebelião, de
aventura, de coragem. Então você realmente vive! A outra forma de viver, ou de fingir
viver, é o caminho do ego – fortalecer o ego, nutrir o ego; para que você não precise olhar
para o ser, apegue-se ao ego. O ego é um artefato criado pela sociedade para enganá-lo,
para distraí-lo.
O ego é criado pelo ser humano, é manufaturado por nós. E porque é manufaturado pela
sociedade, a sociedade tem poder sobre ele. Porque é manufaturado pelo estado, pela
igreja e por aqueles que estão no poder, eles podem destruí-lo a qualquer momento; o ego
depende deles. Você tem que estar constantemente com medo, tem que constantemente
obedecê-los, conformar-se a eles, então o seu ego permanece intacto. A sociedade te dá
respeito se você não é um indivíduo. A sociedade te honra se você não é um Jesus, não é
um Sócrates, não é um Buda. Ela te respeita apenas se você for uma ovelha, não um ser
humano.
O Ocidente esqueceu completamente como meditar – e o Cristianismo é a razão. O
Cristianismo criou uma religião muito falsa, que não conhece nada de meditação. O
Cristianismo é muito formal; é um ritual. É parte da sociedade e da estrutura política da
sociedade. Karl Marx está perfeitamente certo em relação à religião, que ela é o ópio das
pessoas. Por causa do Cristianismo, o Ocidente perdeu a trilha do seu próprio ser. E não
é possível viver sem alguma ideia de si próprio – e se você não pode descobrir, então crie
algo. Será falso, mas algo é melhor do que nada.
Aradhana, o que lhe disseram é pura bobagem. Não importa quem falou isso – as
universidades, os políticos, os sacerdotes. Certamente você se sente confuso, porque estou
dizendo a você exatamente o oposto: estou dizendo para você abandonar o ego, porque
se você abandonar o ego, você abandonará a rocha que está prevenindo o fluxo da sua
consciência.
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A sua consciência está ali, logo atrás da rocha; ela não tem que ser trazida de outro lugar.
Remova a rocha – a religião real consiste apenas na remoção do que é desnecessário, e
então o necessário começa a fluir. Aquilo que é desnecessário deve ser removido. E o
essencial já está ali, ele já existe! Você remove a rocha e ficará surpreso: você não precisa
criar o eu real – ele se revela para você.
E o real tem beleza, o real é imortal. Porque é imortal não teme. O irreal está
constantemente tremendo. O ego está sempre em perigo – qualquer um pode destruí-lo.
Porque ele te foi dado pelos outros, eles podem pegá-lo de volta. Hoje eles te respeitam,
amanhã eles podem não respeitá-lo. Se você não seguir a ideia de vida deles, se você não
confirmar o estilo de ser deles, eles retirarão o seu respeito. E você cairá por terra... você
não saberá quem você é.

Borges escreveu:
“Sonhei que estava acordando de outro sonho – cheio de cataclismos e agitações – e que
eu acordava em um quarto irreconhecível. Amanhecia: uma fraca luz difusa delineava o
pé de ferro da cabeceira, a mesa. Pensei temeroso ‘Onde estou?’ e realizei que não sabia.
Pensei ‘Quem sou eu?’ e não podia reconhecer a mim mesmo. O medo cresceu dentro de
mim. Pensei, ‘Este despertar angustiante já é o inferno, este despertar sem um futuro será
minha eternidade.’ Então realmente acordei, tremendo.”

Não conhecer a si mesmo, não conhecer o próprio destino, isso certamente é o inferno
real. E o ser humano não conhece a si mesmo. Ora, o caminho mais fácil é criar o ego, e
o Ocidente seguiu o caminho mais fácil. E não apenas o Ocidente: a maioria das pessoas
no Oriente, também, tem feito o mesmo. Tire algumas pessoas iluminadas e todo o mundo
está fazendo o mesmo.
O Ocidente consiste de noventa e nove ponto noventa e nove por cento do mundo; o
Oriente consiste apenas de algumas pessoas, elas podem ser contadas nos dedos. Para
mim, o Oriente e o Ocidente não são geográficos – eles são dimensões espirituais.
Gautama o Buda, Lao Tsé, Zaratustra, Abraão, Moisés, Cristo, São Francisco – o Oriente
consiste dessas pessoas. Onde elas nasceram é imaterial, é irrelevante. Certamente São
Francisco não nasceu no Oriente, mas conto-o como parte do Oriente.
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A dimensão espiritual, a dimensão onde o sol interior se eleva, é o Oriente. E a noite
escura da alma, que não conhece nada do nascer do sol, é o Ocidente. Você não se torna
religioso apenas ao nascer na Índia. A religião não é tão barata. É a coisa mais custosa da
existência, porque é a mais preciosa. Não há atalho para ela e aqueles que buscam atalhos
necessariamente serão enganados por alguém. Brinquedos lhe serão dados e você pode
seguir acreditando em brinquedos porque não quer arriscar uma aventura no
desconhecido.
O maior desconhecido existe no seu interior. O maior oceano inexplorado é a sua
consciência e o mais perigoso também, porque quando você começa a mover-se para
dentro, você começa a cair na vacuidade e um grande medo surge, o medo de ficar louco,
o medo de perder a sua identidade... porque você conheceu a si próprio como um nome,
você conheceu a si próprio como uma pessoa particular – você conheceu a si próprio
como um doutor, como um engenheiro, como um empresário; você conheceu a si próprio
como um Indiano, um Alemão, um Chinês; você conheceu a si próprio como negro ou
branco; você conheceu a si próprio como homem ou mulher; você conheceu a si próprio
como educado ou sem instrução – todas essas categorias começam a desaparecer.
Conforme você se move para dentro, você não é nem homem nem mulher: neti, neti –
nem isso nem aquilo, nem branco nem negro, nem Hindu nem Islâmico, nem Indiano nem
Paquistanês. Conforme você se move para dentro, todas essas categorias começam a
escorrer das suas mãos. Então quem você é? Você começa a perder a noção do seu ego e
surge um grande medo – o medo da não-existência. Você está caindo na infinitude. Quem
sabe se você será capaz de voltar ou não? E quem sabe qual será o resultado dessa
exploração? O covarde apega-se à praia e esquece tudo sobre o oceano. É o que está
acontecendo por todo o mundo. As pessoas apegam-se ao ego porque o ego lhe dá uma
certa ideia de quem você é, lhe dá uma certa claridade. Mas o ego é falso e a claridade é
falsa.
É melhor estar confuso com a realidade do que claro com a irrealidade.
Aradhana, você está certo: comigo uma grande confusão necessariamente ocorrerá –
porque todo o seu conhecimento, vagarosamente, provar-se-á simples ignorância e nada
mais. Escondido por detrás do seu conhecimento está a sua ignorância. Escondido por
detrás da sua argúcia está a sua mente estúpida. E por detrás do ego não há nada – ele é
uma sombra.
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Uma vez que isso fique claro para você, que você esteve apegado a uma sombra, um
grande medo e uma grande confusão, um grande caos inevitavelmente ocorrerão. Mas as
estrelas nascem do caos. É preciso passar pelo caos – isso é parte do crescimento
espiritual. Você tem que perder o falso para ganhar o verdadeiro. Mas entre os dois haverá
um intervalo quando o falso se foi e o verdadeiro ainda não chegou. Esses são os
momentos, os momentos mais críticos... esses são os momentos em que você precisa de
um mestre ou um amigo.
Há alguns dias atrás Buda estava dizendo, “Um mestre ou um amigo é necessário.” Esses
são os momentos em que você precisa da mão de alguém que pode segurá-lo, que pode
suportá-lo, que pode dizer, “Não tenha medo. Esse vazio desaparecerá. Em breve você
estará transbordante – apenas um pouco mais de espera, um pouco mais de paciência.” O
mestre não pode lhe dar nada, mas ele pode lhe dar coragem. Ele pode lhe dar a sua mão
nesses momentos críticos quando a sua mente gostaria de recuar, de voltar-se para trás,
de apegar-se novamente à praia.
A alegria do mestre, a sua confiança, a sua autoridade... lembre-se, quando digo “sua
autoridade” não quero dizer que o mestre é um autoritário. Um mestre nunca é autoritário,
mas ele tem autoridade, porque é uma testemunha do seu próprio ser. Ele conhece a outra
margem, ele esteve na outra margem. Você apenas ouviu falar da outra margem, você leu
sobre ela; você conhece somente esta margem, o conforto, a segurança e a proteção desta
margem. E quando as tempestades assolam e você começa a perder a visão desta margem,
você não é capaz de ver a outra margem, a sua mente dirá, “Volte! Volte o mais rápido
possível! A velha margem está desaparecendo e a nova não está aparecendo. Talvez não
haja nada na outra margem, talvez não há outra margem de forma nenhuma. E a
tempestade é grande!”
Nesses momentos, se você está com um mestre e alguém está sentado silenciosamente no
barco, totalmente calmo e quieto, dando risada e dizendo, “Não se preocupe,” tocando
sua flauta, cantando uma música ou contando uma piada, e ele diz, “Não se preocupe. A
outra margem existe – eu sei, eu já estive lá. Apenas um pouco de paciência...”
Olhando para os seus olhos... em sua absoluta confiança estará a única ajuda. Vendo a
sua calma, a sua quietude, a sua integridade... Ele não está olhando para trás, ele não tem
medo: ele deve ter visto a outra margem, ele já deve ter estado lá. Todo o seu ser está
dizendo isso, todo o seu ser é a prova disso. E quando ele segura a sua mão você pode
170

sentir que a sua mão não está tremendo; você pode sentir que qualquer coisa que ele diz,
ele diz a partir da sua própria experiência, não porque está escrito na Bíblia, na Gita, no
Dhammapada. Ele sabe por si próprio! – esta é a sua autoridade.
Uma vez que a confidência dele, a sua confiança, torna-se contagiosa em você, você
também começará a rir. Você pode começar a cantar com ele, talvez apenas para evitar o
medo, assim como as pessoas assoviam no escuro. Você pode juntar-se à sua dança,
apenas para esquecer tudo o que está ocorrendo. Você não quer ver a tempestade ao seu
redor, não quer relembrar o passado e não quer pensar sobre o futuro. Eles parecem
sombrios e lúgubres. Você pode juntar-se à sua dança...
Dançando com ele, mesmo que a partir do medo, cantando com ele, mesmo que o seu
cantar seja necessariamente nervoso, rindo com ele embora seu riso não seja total, a
tempestade logo passará. Quanto maior for a sua paciência, mais cedo acontecerá – você
será capaz de ver a outra margem, porque quando os olhos não estão perturbados, quando
os olhos não estão cheios de medo, eles se tornam perceptivos. Uma visão surge em você
– você se torna um vidente.
A outra margem não está longe; apenas os seus olhos estão tão cheios de fumaça que você
não pode ver. De fato, esta própria margem é a outra margem. Se os seus olhos estão
claros, se a sua percepção não estiver nublada, se o seu discernimento surgiu em seu ser,
se você ver e ouvir, esta própria margem é a outra margem. Quando uma pessoa sabe ela
rirá de todo o ridículo da vida – porque nós já temos aquilo que ansiamos. O tesouro está
conosco e estamos correndo de um lado para outro.
O ego não deve ser criado, porque você tem o ser supremo no seu interior.
Mas posso entender a sua confusão. Permaneça confuso. Não volte para a sua antiga
claridade – ela é enganosa. Esteja nessa confusão, esteja comigo um pouco mais, e, em
breve, a confusão dispersará e desaparecerá. E então chegará um tipo totalmente novo de
claridade. Existem dois tipos de claridade – uma, que é simplesmente intelectual, que a
qualquer momento pode ser retirada, a dúvida pode ser criada a qualquer momento... o
intelecto está cheio de dúvida. Qualquer coisa que você já ouviu e qualquer coisa que já
te falaram foram retiradas facilmente por mim; não era de muito valor. Todo o
treinamento da sua vida e eu tirei a terra debaixo dos seus pés tão facilmente... e você está
confuso. Qual valor tal claridade tem? Se posso confundi-lo tão facilmente, isso quer
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dizer que não era uma claridade real. Dar-te-ei um novo tipo de claridade que não pode
ser confundida.

Certa vez um grande filósofo foi ver Ramakrishna. O filósofo argumentou contra Deus,
e argumentou realmente bem. Seu nome era Keshav Chandra Sen. Ramakrishna era
totalmente ignorante; ele não sabia nada de filosofia, ele nunca foi à universidade, ele
cursou apenas até a segunda série. Ele podia escrever e ler o Bengali um pouco.
O filósofo era muito bem-educado, mundialmente famoso, ele havia escrito muitos livros.
Ele argumentou e Ramakrishna riu. E toda vez que o filósofo dava um belo e profundo
argumento contra Deus, Ramakrishna pulava e o abraçava. Uma grande multidão reuniuse para ver a cena, o que estava ocorrendo. O filósofo ficou muito envergonhado, porque
ele veio para debater, e que tipo de argumento era esse?
Este homem ri, dança – às vezes abraça.
O filósofo disse, “Você não está perturbado pelos meus argumentos?”
Ramakrishna disse, “Como eu poderia me perturbar? Estou realmente desfrutando dos
seus argumentos. Você é esperto, inteligente, os seus argumentos são belos – mas o que
posso fazer? Eu conheço Deus! Não é uma questão de argumento, não é que eu acredito
em Deus. Se eu acreditasse, você teria me perturbado, você teria retirado toda a minha
clareza e você teria me confundido. Mas eu sei que ele existe!”

Se você sabe, você sabe – não há forma de distraí-lo. Eu lhe darei esse tipo de clareza –
que sabe e não é dependente de qualquer argumento, mas surge da experiência existencial.
Então você não precisa ser ensinado a respeitar a si mesmo ou amar a si mesmo ou sentirse digno. Conhecendo a si próprio um ser sabe-se Deus. Agora, qual respeito maior você
poderia dar a si próprio? Quando esta experiência surge em você – “AHAM
BRAHMASMI! Eu sou Deus!” – qual respeito maior você poderia dar a si próprio?
E quem está lá para dar respeito? Apenas Deus existe. Quando nos recessos mais
profundos do seu ser a realização ocorre: “ANA’L HAQ! – Eu sou a verdade!” que
dignidade maior você precisa sentir? Você chegou ao máximo e você conheceu o máximo
em seu ser mais interior, em sua interioridade.
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Sim, disseram-lhe para ser respeitoso para consigo mesmo porque você não sabe quem
você é. Disseram-lhe para sentir-se digno porque você se sente desprezível. Disseram-lhe
para amar a si próprio porque você se odeia. E a coisa estranha é, a ironia é que as mesmas
pessoas estão fazendo essas mesmas coisas com você.
As mesmas pessoas primeiro fazem-no sentir-se desprezível; este é o segredo comercial
de todas as igrejas, das supostas religiões, de todas as ideologias políticas, de todas as
sociedades, civilizações e culturas que existiram até agora. Este é o segredo comercial:
primeiro elas fazem-no sentir-se desprezível – toda criança deve sentir-se desprezível. À
criança é dito, “A menos que você se torne isso ou aquilo, você não tem valor.” Quando
ela começa a sentir-se desprezível, então começamos a falar para ela, “Sinta-se digna,
sinta algum valor. Se você não puder sentir-se digna, a sua vida será desperdiçada.”
Primeiro falamos para ela odiar e condenar a si própria; tudo o que ela faz é errado, por
isso ela começa a odiar-se porque não é uma pessoa bela. Os pais, os professores, os
sacerdotes, todos estão unidos na conspiração. Toda criança é reduzida a um estado tão
condenável que ela começa a sentir, “Devo ser a pessoa mais feia do mundo porque faço
coisas que não deveriam ser feitas e não faço as coisas que deveriam ser feitas.” E, então,
um dia começamos a dizer à criança, “Por que você não se ama? Caso contrário, como
você sobreviverá?”
Tiramos todo o respeito da criança, e, quando ela se torna desrespeitosa em relação a si
mesma, começamos a dizê-la para criar respeito. Essa é uma situação absurda. Toda
criança nasce com um grande respeito por si própria. Toda criança sabe do seu valor, seu
valor intrínseco. Ela tem valor porque ela é como Buda, ou Krishna, ou Cristo – ela
simplesmente sabe que tem valor porque ela existe, por causa da sua existência. Isso é
suficiente! E toda criança ama a si própria, respeita-se.
É você que ensina a ela o oposto. Primeiro você destrói tudo o que é belo nela, e então
você começa a pintar uma figura falsa. Destrói a beleza natural e então pinta a sua face,
torna-a absolutamente falsa. Mas, por que isso é feito? – porque apenas pessoas falsas
podem ser escravas, apenas pessoas falsas podem seguir os políticos estúpidos, apenas as
pessoas falsas podem ser vítimas dos sacerdotes totalmente ignorantes. Se as pessoas são
reais, elas não podem ser exploradas e não podem ser oprimidas.
Aradhana, permaneça confuso – isso é bom. É bom que você chegou a esse ponto onde
uma grande confusão surge em você. Você não pode mais confiar no seu ego – bom! É
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tremendamente importante, porque agora um segundo passo tornou-se possível. Vou dar
a você a sua infância de volta, o seu valor interior, que não é um fenômeno criado; o seu
amor natural, que não é cultivado; o seu respeito espontâneo, que surge apenas quando
você começa a sentir que é parte de Deus, que você é divino.
Lembre-se, o ego é comparativo – ele sempre se compara com os outros – e o ser é nãocomparativo. Quando você conhece a si mesmo, não é nem inferior nem superior em
comparação a ninguém, é simplesmente o si próprio. Mas o ego é comparativo. E lembrese, se você sentir-se superior a alguém, você necessariamente sentir-se-á inferior a
outrem. Então o ego é um fenômeno muito astuto: por um lado ele faz você sentir-se
superior, por outro lado ele faz você sentir-se inferior. Ele mantém você em uma ligação
dupla, ele segue lhe separando. Ele te leva à loucura.
Por um lado, você sabe que é superior ao seu servo, mas e em relação ao seu patrão? Você
força o seu servo a submeter-se a você, e você submete-se ao seu patrão. Você força o
seu servo, a sua esposa ou os seus filhos a serem seus escravos. E em relação ao seu
patrão? Você abana o seu rabo.
Como você pode ser bem-aventurado? Ambas as coisas estão erradas. Fazer os outros
sentirem-se inferiores é violento, é um crime contra Deus; e inferiorizar-se perante
alguém é novamente um crime contra Deus. Quando você conhece o eu real, ambas as
coisas desaparecem. Então você é você, e o outro é o outro, e não há comparação –
ninguém é superior e ninguém é inferior.
Isso é o que chamo de comunismo espiritual real, mas isso é possível apenas quando o
autoconhecimento ocorreu. Karl Marx ou Friedrich Engels, Joseph Stalin ou Mao Tsétung, esses não são comunistas reais. Eles vivem no ego. Os comunistas reais são
Gautama o Buda, Jesus, Lao Tsé – ninguém os conhece como comunistas, mas eles são
comunistas reais, porque se você entender a visão deles, toda a comparação desaparece.
E quando não há comparação, o comunismo existe. A igualdade é possível apenas quando
a comparação desaparece do mundo.
Não conhecendo a si próprio, você está quase totalmente dormindo; não conhecendo a si
próprio, você é como um bêbado que pergunta para os outros, “Onde é a minha casa?” O
bêbado às vezes até pergunta, “Você pode me dizer, senhor, quem sou eu?”
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Uma vez um bêbado voltou-se para o garçom e perguntou, “Você viu meu amigo? Ele estava
aqui?”
O garçom disse, “Sim, ele estava aqui há apenas alguns minutos.”
E o bêbado perguntou, “Você faria a gentileza de me dizer, eu estava com ele também?”

Um dia havia um bêbado no bar. Ele virou-se para o homem à sua direita e disse, “Você
derramou cerveja no meu bolso?”
“Certamente não,” disse o homem.
Então o bêbado virou-se para o homem à sua esquerda e disse, “Você derramou cerveja no meu
bolso?”
O homem disse, “Com absoluta certeza não derramei cerveja no seu bolso.”
O bêbado disse, “Exatamente como eu pensava – um trabalho interno.”

A segunda questão:
Questão 2
AMADO MESTRE,
QUAL É A SUA VISÃO PARA A NOVA COMUNA?

Krishna Prem, a nova comuna é um experimento no comunismo espiritual. A palavra
‘comunismo’ vem de ‘comuna’. Há apenas uma possibilidade do comunismo no mundo
e essa possibilidade é através da meditação. O comunismo não é possível através da
mudança das estruturas econômicas das sociedades.
A mudança das estruturas econômicas das sociedades trará apenas novas classes; ela não
pode trazer uma sociedade sem classes. O proletariado e a burguesia podem desaparecer,
mas o governante e o governado... é isso o que ocorreu na Rússia Soviética, é isso o que
ocorreu na China. Novas distinções, novas classes surgiram.
O comunismo é basicamente uma visão espiritual. Não é uma questão de alterar as
estruturas econômicas da sociedade, mas alterar a visão espiritual das pessoas. A nova
comuna será um espaço onde poderemos criar seres humanos que não estão obcecados
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com a comparação, que não estão obcecados com o ego, que não estão obcecados com a
personalidade.
A nova comuna será um contexto no qual um novo tipo de ser humano pode tornar-se
possível. Sócrates diz que o mestre é uma parteira e ele está certo: todos os mestres são
parteiras. Eles sempre trazem novas humanidades para a existência. Através deles os
novos seres humanos nascem.
O velho ser humano está liquidado. O velho ser humano não é mais válido. E com o velho
ser humano, tudo o que pertencia ao velho ser humano também tornar-se-á inválido,
irrelevante. O velho ser humano era negativo em relação à vida. A nova comuna criará
uma religiosidade afirmadora da vida. O mote da nova comuna é: Este próprio corpo o
Buda, esta própria Terra o Paraíso do Lótus.
A nova comuna santificará a Terra, tornará tudo sagrado. Não vamos dividir a existência
nesse mundo e naquele mundo: viveremos a existência em sua totalidade. Viveremos
como cientistas, poetas, místicos – todos juntos!
O cientista é parcial. Ele acredita apenas no corpo, ele não pode ir além deste; a sua visão
é muito limitada, míope. O poeta apega-se a outro aspecto da humanidade, a parte
sentimental. Ele pode ver a beleza, mas a sua beleza é muito momentânea. Ele não tem
ideia do eterno. O místico vive no ser, ele vive no imortal, no estado atemporal. Porque
ele vive no imortal, no estado atemporal, ele se torna indiferente ao mundo do tempo e
do espaço. Ele torna-se indiferente tanto à ciência quanto à poesia. Estes são os três
aspectos da realidade, as três faces de Deus, a trindade, trimurti.
O meu esforço na nova comuna é criar um ser humano que não é parcial...que é total,
inteiro, sagrado. Um ser humano deve ser todas as três dimensões. Ele deve ser tão preciso
e objetivo quanto um cientista; e ele deve ser tão sensível, tão cheio de coração quanto o
poeta; e ele deve ser tão enraizado nas profundezas do seu ser quanto o místico. Ele não
deve escolher. Ele deve permitir que todas essas três dimensões existam juntas.
O Oriente sofreu porque tornamo-nos muitos preocupados com o ser; perdemos a trilha
da ciência, perdemos a trilha da arte. O Ocidente sofreu, está sofrendo, porque perdeu a
trilha do seu ser. O Oriente tornou-se rico internamente mas pobre externamente; o
Oriente tornou-se rico externamente e pobre internamente. A nova comuna será rica de
ambas as formas.
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Eu acredito na riqueza. Não reverencio a pobreza. Isso é simplesmente estúpido. Eu
gostaria que a humanidade fosse rica de todas as formas possíveis: rica em ciência, rica
em tecnologia, rica em poesia, rica em música, rica em meditação, rica em misticismo. A
vida deveria ser vivida em sua multidimensionalidade. Deus deveria ser aproximado de
todas as maneiras possíveis. Por que empobrecer a sua alma?
A nova comuna criará um espaço, um contexto para esse ser humano multidimensional
nascer. E o futuro pertence a esse novo ser humano.
O velho ser humano acredita na renúncia; o velho ser humano acreditava que se você
quisesse aproximar-se de Deus você teria que afastar-se do mundo, como se houvesse um
conflito entre Deus e o mundo. Isso é obviamente errado. O mundo existe através de
Deus! O mundo é o corpo de Deus – não pode haver nenhum conflito! Se algum conflito
existisse, então o mundo teria desaparecido há muito tempo atrás.
O mundo respira, está vivo, e a vida é Deus. A árvore é divina porque está viva e a rocha
é divina porque a rocha também está viva da sua própria maneira, a rocha também cresce.
Toda a existência está cheia de vida, transbordando de vida. Deus não está contra o mundo
– como o pintor pode estar contra a sua pintura? E como o poeta pode ser contra a sua
poesia? E como o músico poderia estar contra a sua música? O mundo é sua poesia, sua
pintura, sua música – é a sua dança.
O velho ser humano vivia na renúncia, escapava do mundo para as cavernas, para os
monastérios, para os Himalaias. O velho ser humano era um escapista, o velho homem
tinha medo de viver, ele estava mais preparado para morrer. O velho ser humano era, de
algum modo, suicida.
Meu novo ser humano estará profundamente apaixonado pela vida. E a minha religião
não é a da renúncia, mas da celebração. A nova comuna criará toda a oportunidade
possível para a celebração, para o canto e a dança.
A nova comuna será de um tipo totalmente novo de religiosidade, de espiritualidade.
Ninguém será um Hindu ou Islâmico, Cristão ou Jaina, mas todos serão religiosos –
apenas religiosos. Para mim, a religião não precisa de adjetivos. E no momento que uma
religião se torna apegada a um adjetivo, ela não é mais religião – ela torna-se política.
Bayazid não é Islâmico. O próprio Maomé não é Islâmico, não pode ser. Cristo não é
Cristão e Buda não é Budista. Eles são simplesmente religiosos. Eles têm um certo aroma,
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um certo silêncio, uma certa graça, em torno deles. Eles são janelas para o além. Através
deles você pode ver o além, através deles Deus segue cantando mil e uma músicas.
A nova comuna não será de nenhuma religião. Ela será religiosa. Mas a religião não será
sobrenatural, ela será muito terrena; por isso ela será criativa, ela explorará todas as
possibilidades da criatividade. Todos os tipos de criatividade serão suportadas, nutridas.
O ser humano realmente religioso deve contribuir com o mundo. Ele tem que torná-lo um
pouco mais belo do que o encontrou quando ele chegou no mundo. Ele tem que torná-lo
um pouco mais alegre. Ele tem que torná-lo um pouco mais perfumado. Ele tem que tornálo um pouco mais harmonioso. Essas serão as suas contribuições.
No passado respeitávamos as pessoas pelas razões erradas. Respeitávamos alguém porque
ela jejuava. Ora, o jejum não contribui em nada para o mundo. E o ser humano que faz
longos jejuns está simplesmente sendo violento consigo mesmo. Respeitá-lo é respeitar a
violência, respeitá-lo é respeitar instintos suicidas, respeitá-lo é respeitar o masoquismo.
Ele está mentalmente doente! Ele não é natural, é anormal. Ele precisa de tratamento
psicológico, precisa de ajuda. Mas você o respeita, e, por causa do seu respeito, o ego
dele inchou; então se ele fosse jejuar por um mês, agora ele jejuará por três meses. E
quanto mais ele jejua, mais tortura seu corpo, mais respeito você dá a ele.
A nova comuna não respeitará quaisquer tendências masoquistas. Ela não respeitará
qualquer ascetismo, não respeitará quaisquer tendências anormais, desnaturais – ela
respeitará o ser humano natural. Ela respeitará a criança no ser humano, respeitará a
inocência, respeitará a criatividade. Ela respeitará o ser humano que pinta um belo quadro,
respeitará o ser humano que toca lindamente a flauta. O flautista será religioso, o pintor
será religioso e o dançarino será religioso; não o ser humano que faz longos jejuns, que
tortura o seu corpo, que se deita em uma cama de pregos, que mutila a si mesmo.
Será o início de uma nova humanidade. Isso é necessário, absolutamente necessário. Se
não pudermos criar o novo ser humano nos próximos vinte anos – ao final desse século –
então a humanidade não terá futuro. O velho ser humano chegou ao fim da sua corrente.
O velho ser humano está pronto para cometer suicídio global. A terceira guerra mundial
será suicídio global. Ela pode ser evitada apenas se um novo tipo de ser humano for
criado.
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Será um experimento, um grande experimento. Muita coisa dependerá disso. Ele terá
implicações tremendas para o futuro. Esteja pronto. Esteja preparado. Este ashram é
apenas uma plataforma de lançamento... Estou experimentando em uma escala pequena.
A nova comuna será em grande escala: dez mil sannyasins vivendo juntos como um
corpo, um ser. Ninguém possuirá nada; todos usarão tudo, todos desfrutarão. Todos
viverão tão confortavelmente, tão ricamente quanto possível. Mas ninguém possuirá
nada. Não só as coisas não serão possuídas, mas as pessoas também não serão possuídas
na nova comuna. Se você ama uma mulher, viva com ela – a partir do amor puro, da
alegria pura – mas você não se torna o seu marido, você não pode. Você não pode tornarse uma esposa. Tornar-se uma “esposa” ou um “marido” é feio porque isso traz a posse;
então o outro é reduzido a uma propriedade.
A nova comuna será não-possessiva, cheia de amor – vivendo no amor, mas sem nenhuma
possessividade; compartilhando todos os tipos de amor, criando uma piscina de todas as
alegrias... Quando dez mil pessoas contribuem pode tornar-se explosivo. A celebração
será grande.
Jesus diz repetidas vezes: Celebre! Celebre! Celebre! Mas ele ainda não foi ouvido. Os
Cristãos parecem tão sérios e eles também pintaram Jesus de uma forma que ele próprio
parece não ter celebrado. Os Cristãos dizem que Jesus nunca riu! Isso é ridículo. O homem
que estava falando “Celebre!” o homem que amava uma boa comida, um bom vinho, o
homem que costumava fazer banquetes e participar de festivais, o homem que em torno
de si sempre ocorriam festividades – ele nunca riu? Os Cristãos deram um falso Cristo ao
mundo.
Na minha comuna, Buda rirá e dançará, Cristo rirá e dançará. Pobres sujeitos, ninguém
permitiu que eles assim o fizessem até agora! Tenham compaixão com eles – permitam
que eles dancem, cantem e brinquem. A minha nova comuna transformará o trabalho em
brincadeira, transformará a vida em amor e riso.
Lembre-se novamente do lema – santificar a Terra, tornar tudo sagrado, transformar as
coisas ordinárias e mundanas em coisas extraordinárias, espirituais. Toda a vida deve ser
seu templo; o trabalho deve ser sua devoção, o amor deve ser sua oração.
Este próprio corpo o Buda, esta própria Terra o Paraíso do Lótus.
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A terceira questão:
Questão 3
AMADO MESTRE,
SOU UM PSICOLÓGO. EU ESPERAVA QUE ESTUDAR PSICOLOGIA ME
AJUDARIA A MUDAR A MINHA VIDA, MAS NADA DISSO OCORREU. O QUE
DEVO FAZER AGORA?

A psicologia ainda é uma ciência muito imatura. Ela é muito rudimentar, está somente no
início. Ela ainda não é um caminho de vida – ela não pode transformá-lo. Ela pode
certamente dar-lhe alguns insights sobre a mente, mas esses insights não serão
transformadores. Por quê? – porque a transformação sempre acontece de um plano mais
alto. A transformação nunca significa resolver problemas – permanecendo no mesmo
plano – isso significa ajustamento. A psicologia ainda está tentando ajudá-lo a ajustar-se
– ajustar-se a uma sociedade que é, ela própria, insana, ajustar-se à família, ajustar-se às
ideias que são dominantes em torno de você. Mas todas essas ideias – a sua família, a sua
sociedade – elas próprias estão enfermas, doentes, e ajustar-se a elas vai lhe dar uma certa
normalidade, pelo menos uma aparência superficial de saúde, mas não o transformará.
Transformação significa mudar o plano do seu entendimento. Ela vem através da
transcendência. Se você quer mudar a sua mente, você tem que ir ao estado de não-mente.
Apenas a partir dessa altura você será capaz de mudar a sua mente, porque nessa altura
você será o mestre. Permanecendo na mente e tentando mudá-la através da própria mente
é um processo fútil. É como tentar elevar-se puxando-se pelos cadarços dos sapatos. É
como os cães tentando pegar o próprio rabo; às vezes eles conseguem, às vezes eles
comportam-se de uma maneira muito humana. O cão está sentado no sol quente da manhã
e ele olha para o rabo descansando do seu lado – naturalmente a curiosidade surge: Por
que não pegá-lo? Ele tenta, falha, sente-se ofendido, irritado; tenta muito, falha muito,
fica doido, louco. Mas ele nunca será capaz de pegar o rabo – é o seu próprio rabo. Quanto
mais ele pular, mas o rabo pulará.
A psicologia pode dar-lhe alguns insights sobre a mente, mas porque não pode levar-te
para além da mente ela não pode ajudar de maneira alguma.
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Sam tornou-se um psiquiatra e começou a prosperar. Ele comprou uma limusine grande
e cara e dirigiu-a pela primeira fez. Depois de andar por alguns momentos, outro carro
bateu nele. Ele pulou para fora do seu Cadillac batido, foi até o carro que tinha batido no
seu, deu com os punhos no vidro e gritou, “Idiota! Burro! Rato podre! Filho da...!” Então
ele de repente lembrou-se que era um psiquiatra, abaixou a sua voz e suavemente
perguntou, “Por que você odeia a sua mãe?”

A psicologia não pode ajudar. Eu ouvi outra estória do mesmo Sam – uma estória de
quando ele não estava mais no mundo, ele tinha morrido.

A viúva estava cuidando das plantas em torno do túmulo do marido. Conforme ela
abaixou-se algumas lâminas de grama fizeram cócegas na pele descoberta debaixo da
saia. Surpresa, ela olhou rapidamente em volta, mas não havia ninguém à vista.
Suspirando, ela virou-se novamente para o túmulo e sussurrou, “Sam, comporte-se! E
lembre-se, você supostamente está morto.”

Nem na vida nem na morte a psicologia lhe ajudará muito. Você pode ser ajudado apenas
pela religião.
Agora o psicólogo está tentando fazer o papel do mestre, o que é totalmente pretencioso.
O psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra não são mestres! Eles não conhecem a si
mesmos. Sim, eles entenderam um pouco sobre o mecanismo da mente, eles estudaram,
eles são bem informados. Mas a informação nunca muda ninguém, ela nunca traz
qualquer revolução. No fundo a pessoa permanece a mesma. Eles podem falar lindamente,
eles podem te dar um bom conselho, mas eles não podem seguir nem sequer o próprio
conselho.
O psicanalista não pode ser o mestre. Mas no Ocidente particularmente ele tornou-se tão
bem-sucedido profissionalmente que até mesmo o sacerdote está tremendamente
estarrecido. Mesmo os padres – os Católicos e os Protestantes – estão estudando
psicanálise e outras escolas de psicologia, porque eles veem que as pessoas não estão
vindo até o sacerdote mais, elas estão indo ao psicanalista. O sacerdote está ficando com
medo de perder o seu emprego.
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O sacerdote dominou as pessoas por centenas de anos. Ele era o homem sábio – ele perdeu
sua atração. E as pessoas não podem viver sem conselheiros; elas precisam de alguém
para dizê-las o que fazer porque elas nunca amadurecem. Elas são como crianças
pequenas, sempre necessitando que alguém diga o que fazer e o que não fazer. Até agora
o sacerdote fazia isso; agora o sacerdote perdeu o seu charme, a sua validade. Ele não é
um contemporâneo, ele ficou ultrapassado. Agora o psicanalista tomou o seu lugar, ele é
o sacerdote agora.
Porém, da mesma forma que sacerdote era falso, assim também o é o psicanalista. O
sacerdote estava usando o jargão religioso para explorar as pessoas; o psicólogo está
usando o jargão científico para explorar as mesmas pessoas. Nem o sacerdote nem o
psicanalista estão despertos.
O ser humano pode ser ajudado apenas por alguém que já é um buda; caso contrário ele
não pode ser ajudado.
Todos os seus conselheiros tornar-te-ão, cada vez mais, uma bagunça. Quanto mais você
ouve os conselheiros, mais você tornar-se-á uma bagunça – porque eles não sabem o que
estão falando! Eles não concordam nem entre eles próprios. Freud diz uma coisa, Adler
diz outra, Jung fala uma terceira. E agora existem mil e uma escolas. E toda escola é
fanática em relação à sua filosofia – que ela contém a verdade, toda a verdade e nada
exceto a verdade. Ela não diz apenas que tem a verdade; ela diz que tem a verdade e todo
mundo está mentindo, enganando.
Se você ouvir a esses psicanalistas, se você ir de um psicanalista para outro, você tornarse-á mais intrigado. A única ajuda que eles podem lhe dar é que, se você for
suficientemente inteligente, você tornar-se-á tão farto deles, tão entediado com eles, que
você simplesmente vai abandonar a ideia de ser transformado, e você pode começar a
viver a sua vida normalmente, sem preocupar-se muito com a transformação – se você é
inteligente, o que é muito raro, porque a inteligência é esmagada desde o início. Vocês
são feitos medíocres. Desde o início a inteligência é destruída. Apenas algumas poucas
pessoas, de alguma forma, escapam da sociedade e permanecem inteligentes.
Nagesh, você me pergunta, “O que devo fazer agora?”
A minha sugestão é: você já fez o suficiente. Agora aprenda algo que não é um fazer, mas
um não-fazer. Esteja aqui e aprenda – não a fazer, mas a ser. Sente-se silenciosamente,
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sem fazer nada. Dentro de três a nove meses, se alguém for suficientemente paciente e se
puder simplesmente sentar-se em grupo todos os dias – sempre que houver tempo apenas
sentar-se... No início uma grande agitação surgirá em sua mente; tudo do inconsciente vai
começar a vir à tona. Você verá isso como se estivesse ficando louco. Siga observando –
não se preocupe. Você não pode ficar louco porque você já está louco, então não há nada
a perder e nada a temer.

Um político, um grande político, estava consultando um psicanalista. O político estava
sofrendo de um complexo de inferioridade – todos os políticos sofrem de complexos de
inferioridade. Se eles não sofressem de complexos de inferioridade eles não seriam
políticos em primeiro lugar. Ser um político significa batalhar para ser superior, para estar
no poder, para que se possa provar para os outros e para si próprio, “Não sou inferior.
Olhe! Sou o primeiro ministro. Olhe! Somente eu sou o primeiro ministro do país e
ninguém mais – como posso ser inferior?”
A política surge a partir do complexo de inferioridade – toda política de poder surge do
complexo de inferioridade. Então não é algo raro que o político estava sofrendo de um
complexo de inferioridade.
O psicanalista trabalhou no político por vários anos. Depois de dois ou três anos, ouvindo
toda a sua bobagem sem nexo... por que o que um político pode dizer? Por horas ele se
deitava no divã e falava disparates.
Depois de três anos, um dia, quando ele chegou, o psicanalista o recebeu com grande
alegria e falou, “Estou feliz em declarar, depois de três anos de pesquisa com você, que
você não sofre de um complexo de inferioridade. Cheguei a essa conclusão depois de um
longo esforço que não pode estar errado. Você não sofre de um complexo de inferioridade
– simplesmente esqueça-o totalmente.”
O político ficou muito feliz e disse, “Sou grato a você, mas você pode me dizer como
chegou a essa conclusão?”
O psicanalista disse, “Porque você é simplesmente inferior – como você pode sofrer de
um complexo de inferioridade?”
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Nagesh, você não precisa se preocupar. Se ao sentar-se silenciosamente você sentir a
loucura surgindo, não se preocupe – você não pode ficar mais louco do que você já é. O
ser humano não pode descer mais. Ele desceu até o fundo do poço. Agora não é possível
descer mais.
Sentando-se silenciosamente você verá a loucura surgindo em você, porque ela
permaneceu reprimida. E você mantém-se ocupado com as coisas – psicologia, etc. –
agora você mantém-se ocupado com meditação e sannyas, mas todas essas são ocupações
e você não está permitindo que o seu inconsciente se revele para você. É assustador.
A minha sugestão para você é, apenas sente-se silenciosamente sempre que você tiver
tempo. As pessoas do Zen sentam-se silenciosamente pelo menos de seis a oitos horas
por dia. No início é realmente enlouquecedor. A mente faz muitos truques com você, tenta
te levar à loucura, cria medos imaginários, alucinações. O corpo começa a fazer truques
com você... todos os tipos de coisas ocorrerão. Mas se você seguir testemunhando, de três
a nove meses tudo estabelece-se, e estabelece-se por si só – não porque você fez algo.
Sem o seu fazer, ele simplesmente estabelece-se, e quando uma quietude surge, inculta,
não praticada, é algo soberbo, algo tremendamente gracioso, esquisito. Você nunca
experimentou algo como isso antes – é o puro néctar...
Você transcendeu a mente! Todos os problemas da mente estão resolvidos. Não que você
tenha encontrado uma solução, mas simplesmente eles caíram por si sós – através do
testemunho, apenas pelo testemunho.
Você já é muito instruído. Nenhum conhecimento a mais é necessário; você precisa
desaprender. As pessoas instruídas são pessoas muito astutas – elas podem sempre seguir
encontrando desculpas para permanecerem as mesmas.

Um professor de filosofia e psicologia estava viciado em um whisky artesanal. Uma noite,
depois de dar um bom gole, ele foi até o seu quarto, despiu-se para dormir e tentou apagar
a vela. O seu hálito alcóolico explodiu em chamas.
Tristemente chocado pela experiência, ele chamou a sua mulher, “Traga-me a Bíblia,
Martha. Isso foi uma lição terrível para mim. Vou fazer um juramento.”
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A feliz esposa rapidamente trouxe a Bíblia, ficando ao lado enquanto seu marido colocava
a mão sobre a Bíblia e olhava para os céus: “Juro por tudo o que é sagrado,” ele entoou,
“que eu nunca mais vou assoprar uma vela.”

A mente é ardilosa. Você tem que ir além da mente – é isso o que significa meditação.

A última questão:
Questão 4
AMADO MESTRE,
VOCÊ PARECE SER O PRIMEIRO MESTRE ILUMINADO QUE CONTA PIADAS
– POR QUE ISSO OCORRE?

Garima, vou contar-lhe uma estória. A seguinte estória do Talmud era particularmente
estimada pelo grande mestre Hassídico, Baal Shem.
O Rabino Baruch costumava visitar a feira onde o Profeta Elijah frequentemente aparecia
para ele. Acreditava-se que ele aparecia para alguns homens sagrados para oferecê-los
orientação espiritual.
Certa vez Baruch perguntou ao profeta, “Há alguém aqui que tem uma parte do mundo
que virá?”
Ele replicou, “Não.”
Enquanto conversavam, dois homens passaram e Elijah comentou, “Esses dois homens
terão uma parte no mundo que virá;”
O Rabino Baruch então aproximou-se e perguntou para eles, “Qual a ocupação de vocês?”
Eles replicaram, “Somos bufões. Quando vemos os seres deprimidos nós os
encorajamos.”
Deus ama o riso, Deus ama as pessoas animadas. Deus não está interessado em vê-los
com faces tristes.
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Quando Baal Shem estava morrendo, alguém perguntou, “Você está preparado para
encontrar o Senhor?”
Ele disse, “Sempre estive preparado. Não é uma questão de estar pronto agora – sempre
estive pronto. A qualquer momento ele poderia ter me chamado!”
O homem perguntou, “O que é essa sua prontidão?”
Baal Shem disse, “Conheço algumas belas piadas – vou contar para ele essas piadas. E
sei que ele gostará delas e rirá comigo. E o que mais posso oferecer a ele? Todo o mundo
é seu, todo o universo é seu, eu sou dele, então, o que posso oferecer? Apenas algumas
piadas!”

Baal Shem é um dos grandes budas da tradição Judaica, um dos mais amados pelos seus
discípulos. Ele foi o fundador do Hassidismo.
E lembre-se, não sou o primeiro que contou piadas para vocês. Houve vários... Mas as
pessoas estão tão tristes que elas esqueceram-se das pessoas que foram fontes de riso e
alegria – elas lembram-se apenas das pessoas tristes – mesmo se elas não foram tristes,
vocês as tornam tristes. Na sua mente você fabrica estórias, você manufatura ideias e você
as faz parecer tristes.
Ora, um Jaina ficará muito ofendido se eu disser que Mahavira riu. O riso parece ser algo
mundano, tão mundano. Como Mahavira poderia ter dado risada? Se eu disser que Buda
riu, os Budistas, particularmente os Budistas Hinayanas ficarão bravos. Eu tenho um amor
tremendo por Buda; penso que não há nenhum outro homem na Terra hoje que ama tanto
Buda quanto eu. Porém, há alguns dias atrás, eu estava lendo nos jornais: o presidente da
Sociedade Budista da Índia fará questões para mim no parlamento na próxima sessão.
Posso entender, essas pessoas devem estar se sentindo muito ofendidas porque estou
dando uma nova cor a Buda – a cor dele, a cor de Buda. Estou tentando trazer a realidade
dele para vocês. E essas pessoas distorceram a imagem dele totalmente; elas fizeram-no
parecer tão triste, não permitiriam que ele risse. Se ele rir, elas farão questões contra ele
no parlamento.
Estou ofendendo as pessoas porque estou tentando viver a religião em desacordo com
suas ideias. Digo a vocês, em privado é claro, que Jesus costumava contar piadas – mas
não fale isso para os Cristãos, eles não entenderão. Eles podem entender apenas o Jesus
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que foi crucificado. De fato, eles estão venerando a morte, não Jesus; eles estão venerando
a cruz, não Cristo. Por isso chamo a Cristandade de Cruz-idade* [NT. Crossianity] – não
tem nada a ver com Cristo. Eu conheço o homem, conheço pessoalmente o homem!
Ele costumava amar todas as coisas boas da vida. Como ele poderia evitar as piadas? Ele
amava fofocar* e dizem que ele estava apenas proferindo os evangelhos* [NT. Trocadilho
entre gossip (fofoca) e gospels (evangelhos).] Ele era um homem muito enraizado na
terra. Ele movia-se com os jogadores, com os bêbados, com as prostitutas também. Ele
não tinha medo de todos esses tolos – é por isso que ele teve que sofrer.
É por isso que tenho que sofrer...
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #9
Título do Capítulo: Semeando a bem-aventurança
9 de Julho de 1979 na Sala Buda

POR UM TEMPO O DANO DO TOLO
TEM UM SABOR DOCE, TÃO DOCE QUANTO O MEL.
MAS NO FINAL ELE TORNA-SE AMARGO.
E QUÃO AMARGAMENTE ELE SOFRE!

POR MESES O TOLO PODE JEJUAR,
COMENDO DA PONTA DE UMA LÂMINA DE GRAMA.
MESMO ASSIM ELE NÃO VALE UM CENTAVO
EM COMPARAÇÃO AO MESTRE CUJO ALIMENTO É O CAMINHO.

O LEITE FRESCO LEVA TEMPO PARA AZEDAR.
DA MESMA FORMA O DANO DO TOLO
LEVA TEMPO PARA ALCANÇÁ-LO.
COMO AS BRASAS DE UM FOGO
O DANO ARDE DENTRO DE SI.

QUALQUER COISA QUE UM TOLO APRENDE,
APENAS O TORNA MAIS EMBOTADO
O CONHECIMENTO DIVIDE A SUA CABEÇA.
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POIS ENTÃO ELE QUER RECONHECIMENTO.
UM LOCAL PERANTE AS OUTRAS PESSOAS.
UM LOCAL SOBRE AS OUTRAS PESSOAS.

“DEIXE-OS CONHECER O MEU TRABALHO,
DEIXE QUE TODOS PROCUREM-ME EM BUSCA DA DIREÇÃO.”
TAIS SÃO OS SEUS DESEJOS,
TAL É O SEU ORGULHO INCHADO.

UM CAMINHO LEVA À RIQUEZA E A FAMA,
O OUTRO AO FINAL DO CAMINHO.

NÃO BUSQUE RECONHECIMENTO
MAS SIGA O DESPERTO
E LIBERTE-SE.

As últimas palavras de Gautama o Buda na Terra foram: seja uma luz para si próprio. Não
siga os outros, não imite, porque a imitação, o seguir alguém, cria a estupidez. Você
nasceu com uma tremenda possibilidade de inteligência. Você nasceu com uma luz
interior. Ouça a silenciosa, a singela voz interior e ela te guiará. Ninguém mais pode te
guiar, ninguém mais pode tornar-se um modelo para a sua vida, porque você é único.
Ninguém nunca foi exatamente igual a você, e ninguém nunca será exatamente igual a
você novamente. Esta é a sua glória, a sua grandeza – que você é totalmente insubstituível,
que você é apenas você mesmo e ninguém mais.
A pessoa que segue os outros torna-se falsa, torna-se pseudo, torna-se mecânica. Ela pode
ser uma grande santa aos olhos dos outros, mas no fundo, ela é simplesmente
desinteligente e nada mais. Ela pode ter um caráter muito respeitável, mas isso é apenas
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a superfície, não tem nem a profundidade da pele. Arranhe-a um pouco e você ficará
surpreso que no interior ela é uma pessoa totalmente diferente, totalmente o oposto do
seu exterior.
Ao seguir os outros você pode cultivar um belo caráter, mas você não pode ter uma bela
consciência e, a menos que você tenha uma bela consciência você nunca poderá ser livre.
Você pode seguir alterando as suas prisões, você pode seguir alterando os seus cativeiros,
as suas escravidões. Você pode ser um Hindu ou um Islâmico, um Cristão ou um Jaina –
isso não o ajudará. Ser um Jaina significa seguir Mahavira como um modelo. Ora, não há
ninguém como Mahavira e nunca haverá. Seguindo Mahavira você tornar-se-á uma
entidade falsa. Você perderá toda a realidade, perderá toda a sinceridade, você será falso
para si próprio. Você tornar-se-á artificial, desnatural, e ser artificial, ser desnatural é o
caminho do medíocre, do estúpido, do tolo.
Buda define sabedoria como viver na luz de sua própria consciência, e tolice como seguir
os outros, imitar os outros, tornar-se uma sombra de alguém. O mestre real cria mestres,
não seguidores. O mestre real joga você de volta para você. Todo o seu esforço é tornálo independente dele, porque você foi dependente por séculos e isso não te levou a lugar
algum. Você ainda continua a tropeçar na noite escura da alma.
Apenas a sua luz interior pode tornar-se um nascer do sol. O falso mestre persuade você
a segui-lo, a imitá-lo, a ser apenas uma cópia em carbono dele. O mestre real não permitirá
que você seja uma cópia em carbono, ele quer que você seja original. Ele te ama! Como
ele pode tornar você um imitador? Ele tem compaixão por você, ele gostaria que você
fosse totalmente livre – livre de todas as dependências externas.
Mas o ser humano ordinário não quer ser livre. Ele quer ser dependente. Ele quer que
alguém o guie. Por quê? Porque então ele pode jogar toda a responsabilidade nos ombros
de outrem. E quanto mais responsabilidade você joga nos ombros de alguém, menor é a
possibilidade de um dia você tornar-se inteligente. É a responsabilidade, o desafio da
responsabilidade, que cria a sabedoria.
É preciso aceitar a vida com todos os seus problemas. É preciso passar pela vida
desprotegido; é necessário buscar e investigar o próprio caminho. A vida é uma
oportunidade, um desafio, de encontrar a si mesmo. Mas o tolo não quer seguir o caminho
difícil, o tolo escolhe o atalho. Ele diz a si próprio, “Buda alcançou – por que preocuparme? Vou apenas observar o comportamento dele e imitar. Jesus alcançou, então por que
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eu deveria buscar e investigar? Posso simplesmente tornar-me uma sombra de Jesus.
Posso simplesmente segui-lo para qualquer lugar que ele for.”
Mas seguindo outra pessoa, como você se tornará inteligente? Você não dará nenhuma
chance para sua inteligência explodir. É necessária uma vida desafiadora, uma vida
aventureira, uma vida que conhece o risco e como ir até o desconhecido, para a
inteligência surgir. E apenas a inteligência pode salvar-te – ninguém mais – a sua própria
inteligência, note, a sua própria consciência, pode tornar-se o seu nirvana.
Seja uma luz para si próprio e você será sábio; deixe os outros serem os seus líderes, os
seus guias, e você permanecerá estúpido, você seguirá perdendo todos os tesouros da vida
– que são seus! E como você pode decidir se o caráter do outro é um caráter correto para
seguir?
Um Buda vive de sua própria maneira, um Mahavira também vive de sua própria maneira,
um Jesus também. Um Maomé é um Maomé, ele não é um Mahavira. Quem você seguirá?
Apenas pelos acidentes de nascença você decidirá a sua vida, o seu destino? Então você
permanecerá acidental. E o tolo é acidental. O homem sábio nunca vive acidentalmente.
Ele não se torna Hindu porque nasceu em uma família Hindu; ele não se torna Cristão
porque os seus pais são Cristãos; ele não se torna comunista porque ele nasceu na Rússia.
Ele busca, ele investiga.
A vida é uma peregrinação tremendamente bela, mas apenas para aqueles que estão
prontos para buscar e investigar.
Jesus diz: Busque e você encontrará; peça e te será dado; bata e as portas serão abertas
para você.
Ele não está dizendo: Siga, imite. Ele não está falando: Seja um Cristão e as portas serão
abertas para você. Ele não está falando: Eu bati nas portas e as abri para você. Ele está
dizendo: Bata e as portas serão abertas para você. E todo mundo tem que bater, porque
todo mundo tem que entrar por portas diferentes. As pessoas são tão únicas, as pessoas
são individuais.
Esta é a sua glória. Não a evite; caso contrário você permanecerá um tolo. Isso não
significa não aprenda com os budas, com os despertos – aprenda! Embeba o espírito!
Beba da primavera deles, primaveras frescas de alegria. Esteja na companhia deles, tornese afinado com a música interior deles, ouça a harmonia deles, e seja preenchido com
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grande alegria pois um ser humano como você, assim como você, alcançou, então você
também pode alcançar. Fique entusiasmado que um ser humano exatamente como você,
feito de sangues e ossos, tornou-se iluminado, então você também pode tornar-se
iluminado. Um buda não deve ser seguido, mas entendido. Um buda não deve ser imitado,
mas ouvido – ouvido em um tremendo silêncio, amor, confiança. E quanto mais você
entende um buda, mais você sentirá que ele não está falando a partir do exterior, mas a
partir do interior, do próprio núcleo do seu ser. Ele é um espelho que reflete a sua face
original – mas ele é apenas um espelho. Todos os grandes mestres são espelhos, eles
refletem a sua face original. Mas não se apegue ao espelho. O espelho não é a sua face!
Esses sutras de Buda são de imenso valor. Vá até eles meditativamente. E quando digo
vá até eles meditativamente, quero dizer não tenha um estado de espírito argumentativo
– este não é o caminho para ouvi-los. Esteja com um estado de espírito receptivo, seja
feminino. Não esteja de guarda, não seja defensivo. Não se esconda em uma armadura.
Não traga a sua mente para interpretar o que está sendo dito. Coloque a sua mente de lado
e deixa o coração dançar com esses sutras. É isso o que quero dizer quando digo ouça
meditativamente. Deixe o coração jubilar-se. E neste júbilo está um tipo totalmente
diferente de entendimento – não do intelecto, mas da inteligência.
Você não se tornará mais bem informado se você ouvir a partir do coração; você ficará
cada vez mais sábio. Se você ouvir a partir da cabeça, em primeiro lugar o seu ouvir será
distorcido porque todos os seus preconceitos serão misturados com ele, e todas as suas
conclusões a priori serão uma distração, e sua mente dará a sua cor para o que lhe está
sendo dito. Em primeiro lugar você não ouvirá o que está sendo dito; a sua mente fará
muito barulho e você ouvirá o seu próprio barulho. Em segundo lugar, qualquer coisa que
você recolher tornar-se-á conhecimento, não sabedoria. O conhecimento é superficial, ele
não é profundo, ele não pode ser profundo. O conhecimento é uma forma de esconder a
sua ignorância, ele não a destrói. A sabedoria é uma luz, ela dissipa a escuridão.
Mas a sabedoria é sempre do coração, lembre-se, não é nunca da cabeça. Quando você
chega perto de um buda, esqueça tudo da sua cabeça. É abordar o seu ser de uma forma
totalmente diferente – através do coração. Ouça através dos seus batimentos, torne-se
afinado – como se você estivesse ouvindo a uma grande música. É uma grande música;
de fato, que música maior poderia existir?
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Esses sutras são a maior poesia, a poesia do ser último. Esses sutras são flores de lótus,
nascidas no lago da consciência de alguém que está acordado. Ouça atentamente,
meditativamente, carinhosamente, em profunda confiança, e você será imensamente
beneficiado, abençoado.

O primeiro sutra:
POR UM TEMPO O DANO DO TOLO
TEM UM SABOR DOCE, TÃO DOCE QUANTO O MEL.
MAS NO FINAL ELE TORNA-SE AMARGO.
E QUÃO AMARGAMENTE ELE SOFRE!

Há uma famosa parábola Budista. Buda amava contá-la repetidas vezes:
Um homem está sendo perseguido por seus inimigos. Eles estão chegando cada vez mais
perto; ele pode ouvir o som dos cascos dos cavalos chegando cada vez mais perto. É a
morte! E parece não haver escapatória, porque era um cul-de-sac, o final da rua. Ele está
diante de um grande abismo. Se ele pular necessariamente morrerá. Ele não pode voltar
porque o inimigo irá matá-lo. Ele esperava ter alguma chance ao pular – poderia ficar
aleijado, mas talvez, por um milagre, ele poderia sobreviver – mas isso também parecia
impossível porque ele vê no fundo do abismo dois leões olhando para ele, prontos para
devorá-lo.
Não encontrando nenhum outro caminho – não podia voltar, não podia seguir em frente
– ele se segura nas raízes de uma árvore, justamente no meio. É uma manhã fria, as suas
mãos estão quase congeladas. Ele sabe que em alguns minutos ele não será capaz de
segurar as raízes de maneira alguma; as suas mãos estão escorregando, ele está perdendo
a pegada. Ele sabe que a morte está tornando-se mais certa a cada momento.
E então ele vê que dois ratos, um preto e um branco, estão comendo a raiz, cortando a
raiz. Esses dois ratos representam o dia e a noite – eles representam o tempo, que está
cortando a raiz da vida de todos. Dia e noite a morte está aproximando-se. Então agora
torna-se ainda mais absolutamente certo que é apenas uma questão de pouco tempo e ele
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será liquidado. A raiz está ficando mais fraca a cada segundo, mais fina a cada segundo.
Os ratos estão trabalhando; as suas mãos estão ficando mais congeladas, ele pode ouvir
os leões rugindo lá no fundo do vale e ele pode ouvir o inimigo aproximando-se cada vez
mais. Você pode entender a má situação que se encontra esse homem.
E então, de repente, ele vê que no topo da árvore há uma colmeia e uma gota de mel está
pingando. Ele se esquece totalmente dos inimigos, dos leões que rugem, dos ratos branco
e preto, suas mãos congelando – por um momento ele se esquece completamente de tudo.
Toda a sua mente se torna focada naquela gota de mel. Ele abre a sua boca, a gota de mel
cai em sua língua... e ela é tão doce.

Esta é a situação do tolo. Esta é a situação de todos os seres humanos na Terra. Quão doce
é o sabor! Mas por quanto tempo este sabor pode continuar? Em breve a morte estará
chegando por todas as direções. Mas é dessa forma que vamos vivendo – vivendo para
prazeres momentâneos, deleite, comida, sexo, dinheiro, poder, prestígio... apenas gotas
de mel. Quão doce elas são e, naquele momento, você se esquece completamente o que
acontecerá. O momento toma posse de nós e nos esquecemos da realidade da vida: que
está enraizada na morte, que ela desaparecerá.
Buda diz: POR UM TEMPO O DANO DO TOLO TEM UM SABOR DOCE, TÃO
DOCE QUANTO O MEL. MAS NO FINAL ELE TORNA-SE AMARGO. E QUÃO
AMARGAMENTE ELE SOFRE! Observe-se. O que você está fazendo aqui na Terra? O
que você fez até agora? No que consiste a sua vida? Você fez algo real, ou está vivendo
de sonhos? Você se aproximou de alguma forma do eterno? Ou você está muito ocupado
com o momentâneo? Você fez algum plano, quaisquer projetos, para a verdade última?
Ou você está apenas embebedando-se com o mundano, com o ordinário, caindo na mesma
rotina todos os dias, movendo-se na mesma rotina todos os dias? A manhã chega e você
corre até o mercado, e a noite vem e você está cansado e volta para casa... e o mesmo
círculo segue girando, a mesma roda. E isso tem acontecido por muitas vidas. Quando
você ficará cansado disso? Quando você vai tornar-se um pouco mais alerta em relação a
o que você está fazendo com a sua vida? Isso é um desperdício total.
Mas Buda diz: certamente há alguma doçura, momentânea, e há um sofrimento por causa
desta doçura. Ela se torna, inevitavelmente, amargura. Observe sua vida. Você pode
ganhar muito dinheiro e enquanto você está ganhando ele tem um sabor adocicado. Mas
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você não está consciente que está perdendo a sua vida ao ganhar lixos, que a vida está
escorrendo para fora de suas mãos, que é um negócio muito custoso o que você está
perseguindo, totalmente tolo, estúpido.
A vida não pode ser comprada de volta; nem mesmo um único momento, com toda a sua
riqueza, você pode comprar de volta. Ela não pode ser reivindicada novamente. Tamanho
tempo precioso sendo desperdiçado! Você está acumulando riquezas que serão tiradas
pela morte, e você irá de mãos vazias... tão de mãos vazias quanto como você veio para
a Terra. Então você sentirá a amargura, que você desperdiçou toda a sua vida por algo
que não ficará com você. Você desperdiçou toda a sua vida em poder, políticas; você
desperdiçou toda a sua vida em tornar-se respeitável e agora a morte chegou e tudo será
levado embora. E você não provou nem um único momento da sua realidade eterna –
você não provou nada imortal. Isso é o que Buda chama de abordagem de tolo em relação
à vida. Tudo fica amargo: seu amor, sua amizade, sua família, seu negócio, sua política...
tudo, finalmente, prova-se ser venenoso, torna-se amargura. Aquele que é sábio tornarse-á consciente enquanto houver tempo e algo puder ser feito.

POR MESES O TOLO PODE JEJUAR,
COMENDO DA PONTA DE UMA LÂMINA DE GRAMA.
MESMO ASSIM ELE NÃO VALE UM CENTAVO
EM COMPARAÇÃO AO MESTRE CUJO ALIMENTO É O CAMINHO.

Buda não está dizendo torne-se um asceta. Buda não está dizendo renuncie ao mundo,
renuncie à comida, passe fome, jejue, torture o seu corpo – ele não está dizendo isso. Ele
não o poderia dizer. Ele aprendeu uma lição, uma grande lição ao fazer essas coisas ele
próprio.
Quando deixou seu palácio ele seguiu o caminho tradicional por seis anos, torturando a
si mesmo, jejuando, destruindo o seu corpo. Chegou a um ponto em que ele estava no
limite da morte – ele havia torturado muito a si mesmo. Naquele momento ele se tornou
consciente, “O que estou fazendo? Primeiro eu estava exagerando na satisfação, todo o
meu dia e noite era devotado ao regozijo: mulher, vinho, boa comida, roupas, palácios,
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charretes douradas, caça... Essa era a minha vida, a minha vida de príncipe. Eu estava
fazendo algo que provou-se fútil.”
Ele tinha apenas vinte e nove quando deixou o seu palácio – deve ter sido um homem de
muita inteligência. Há pessoas que tem setenta ou setenta e nove e ainda não se tornaram
conscientes da tolice de suas vidas. Ele tinha apenas vinte e nove. Deve ter sido um
homem de raro discernimento. Ele deveria estar observando, olhando o que ele estava
fazendo, meditando sobre as coisas. De repente ele ficou consciente, “Tudo isso é
bobagem – todas essas mulheres, todo esse vinho, caça, todo esse deleite não me dará
nada de eterno.”
O Oriente sempre esteve em busca do eterno. A definição da verdade no Oriente é: aquilo
que é eterno. E a definição da inverdade? Aquilo que é momentâneo. Quando os místicos
Orientais dizem que algo é ilusório, eles querem dizer que este algo é momentâneo. Eles
não querem dizer que isso não existe, eles sabem que existe, mas somente por um
momento, como uma bolha de sabão. Ela existe! E, às vezes, uma bolha de sabão pode
parecer realmente bela. Se os raios de sol passarem através dela, ela pode ser cercada por
um arco-íris, todas as cores. Uma bolha de sabão existe, mas a sua existência é tão
momentânea, tão enganosa, que é melhor dizer que ela não existe; por isso os místicos
Orientais dizem que o mundo é maya – ilusório. Não que é ele não exista, mas é tão
momentâneo que é quase irrelevante se ele existe ou não. É melhor chamá-lo de ilusório,
porque isso o tornará alerta, desperto.
Esses vinte e nove anos foram suficientes para torná-lo consciente que ele estava
brincando com bolhas de sabão. Ele escapou, renunciou ao seu reino. Mas como quase
sempre ocorre, a mente se move para o oposto. A mente é como um pêndulo de um relógio
antigo: vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita – ao oposto. Ela nunca
fica no meio. E o meio é o segredo. Se o pêndulo parar no meio, o relógio para, o tempo
para, o mundo para. Mas o pêndulo vai da esquerda para a direita, da direita para a
esquerda, e ele mantém o relógio rodando, mantém o relógio se movendo – ele mantém
o tempo vivo. E o tempo é o mundo.
Ir para além do tempo é conhecer algo imortal; por isso, na Índia, para o tempo e a morte
nós usamos a mesma palavra, kal – a mesma palavra para tempo e a mesma palavra para
morte. Não é coincidência, isso tem uma significância. O tempo é morte, porque no tempo
tudo é momentâneo, tudo morrerá. Em um momento algo existe, no outro momento este
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algo se foi, e se foi para sempre. No momento em que você vai para além do tempo, você
vai para além da morte.
Mas a mente funciona assim – ela se move para o oposto – a mente do Buda também
moveu-se para o oposto. Ele escapou do palácio. Até agora ele preocupou-se com o seu
corpo; agora ele começou a torturar o corpo. Até agora ele era muito obcecado com boa
comida; agora ele começou a jejuar, longos jejuns. Ele tornou-se um asceta famoso. As
pessoas começaram a respeitá-lo, as pessoas começaram a segui-lo. Ele era um homem
belo, um dos mais belos que já andou sobre a Terra, mas esses seis anos de autotortura e
masoquismo destruíram o seu corpo. Ele ficou sombrio, magro, feio.
Mas um dia um grande discernimento surgiu nele, “O que estou fazendo? Primeiro eu
estava obcecado com o alimento, agora estou obcecado com o jejum – basicamente ainda
estou obcecado com o alimento. Primeiramente era uma obsessão positiva, agora é uma
obsessão negativa. Mas eu não mudei nem um pouco. Primeiro eu estava obcecado com
as mulheres, agora estou obcecado com brahmacharya – celibato. Basicamente eu não
mudei – ainda estou obcecado com o sexo. Primeiro eu estava correndo atrás de sexo,
agora estou correndo para longe do sexo, mas o sexo permanece o centro do meu ser.” A
revelação foi grande. Esta revelação criou o contexto no qual ele tornou-se iluminado. Na
noite em que ele entendeu isso, algo tremendamente importante aconteceu com ele. Ele
riu perante todo o ridículo da sua mente. Ele riu da traiçoeira mente – que ele estava
pensando estar indo contra a mente, mas ele não estava indo contra a mente – a mente
pregara uma peça. A mente o enganou, a mente o iludiu. A mente entrou pelas portas dos
fundos. Primeiro ela entrava pela porta da frente, agora ela estava entrando pela porta de
trás, e é mais perigoso quando ela entra pela porta de trás. Pela porta da frente, pelo menos
você está consciente do que você está fazendo. Quando ela entra pela porta de trás,
indiretamente, de maneira sutil, escondida, ela se oculta por trás de uma fachada.
A mente é tão astuta que ela pode esconder-se nas vestes do seu oposto. A partir do deleite
ela pode tornar-se ascetismo, do materialismo ela pode tornar-se espiritualista, de
mundana ela pode tornar-se transcendental. Mas mente é mente – quer ela seja a favor do
mundo ou contra o mundo você permanece engaiolado na mente. Contra ou a favor,
ambas são partes da mente.
Quando a mente desaparece, a mente desaparece em uma consciência sem escolhas,
quando você para de escolher, quando você não é nem a favor nem contra – isso é o parar
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no meio. Uma escolha leva à esquerda, um extremo; outra escolha leva à direita, o outro
extremo. Se você não escolher, você está exatamente no meio. Isso é relaxamento,
descanso. Isso é renúncia verdadeira. Não é oposta ao mundo, não é oposta ao corpo, não
tem nada a ver com o corpo. É um total despertar da consciência. Você se torna sem
escolhas, sem obsessão, e, nesse estado, surge a inteligência que estava nas profundezas,
dormente em seu ser. Você se torna uma luz para si próprio. Você não é mais um tolo.
Do regozijo você pode mover-se para a repressão; isso não ajudará. É neste ponto que
todas as religiões foram fisgadas.

A madre superiora é assaltada em uma noite no momento em que ela está voltando do
banco onde depositou a caridade da semana. “Você está perdendo o seu tempo, jovem,”
ela diz ao assaltante. “Eu não tenho dinheiro. Eu o depositei à noite no banco.”
“Veremos,” ele diz sombriamente, e começa a passar a mão por dentro do seu hábito em
busca do dinheiro.
“Ó! O que você está fazendo?” lamenta-se. “Ó! Ó! Ó Jesus, Maria! Não pare agora – vou
assinar um cheque para você!”

A repressão não é o caminho, não pode ser. Tudo o que você reprimiu está esperando a
sua oportunidade. Simplesmente foi para o inconsciente – pode voltar a qualquer
momento. Qualquer provocação e tudo voltará à superfície. Você não está livre dele. A
repressão não é o caminho da liberdade. A repressão é um tipo muito pior de servidão do
que o regozijo, porque através do regozijo a pessoa se cansa em algum momento, mas
através da repressão a pessoa nunca se cansa.
Veja o ponto: o regozijo necessariamente vai te amarrar e cansar. Mais cedo ou mais tarde
você vai começar a pensar como livrar-se dela. Mas a repressão manterá as coisas vivas.
Porque você não viveu, como você poderia cansar-se? Você não viveu; como você poderá
ficar farto? Porque você não viveu, o charme continua, a hipnose continua; ela aguarda lá
no fundo.
E as pessoas que desfrutam são normais comparadas com as pessoas que reprimem; a
pessoa que reprime torna-se patológica. A indulgente pelo menos é natural – é assim que
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a natureza o fez – mas reprimir é tornar-se antinatural. É fácil ir da natureza mais baixa
para a natureza mais alta. É muito difícil ir do antinatural para a natureza mais alta. Buda
chama a verdade última, “a natureza última” – AES DHAMMO SANANTANO. Esta é
a natureza última, a lei última, ele declara. O que é a lei última? O eterno, o imortal, a
consciência pura.
É fácil alcançar esta lei eterna a partir da natureza, porque a natureza é mais baixa, porém,
ainda assim, é natureza. E do mais baixo para o mais alto você pode dar um passo; o mais
baixo torna-se um degrau. Mas no momento em que você se torna antinatural isso se torna
muito difícil. Do antinatural não há como atingir à natureza suprema.
Por isso a minha sugestão é: se você for escolher, escolha o regozijo em vez da repressão.
A melhor coisa é não escolher, permanecer sem escolhas, ser apenas uma testemunha, ver
os seus instintos, desejos, e não se identificar com eles, a favor ou contra. A melhor coisa
é ser uma testemunha porque no testemunhar, no fogo do testemunhar, todos os desejos
são queimados – não apenas os desejos, mas as próprias sementes dos desejos são
queimadas. Um ser se torna nirbeej – sem semente.
Mas não escolha o negativo. Uma vez que você se torna repressivo, você se torna
patológico, você fica doente. De fato, apenas as pessoas patológicas tornam-se
interessadas em sistemas repressivos de pensamento.

Em um convento na Bélgica todas as freiras exceto uma ficaram grávidas logo após a
guerra. O cardeal fez um inquérito pessoal e descobriu que todas as freiras foram
estupradas pelos soldados Alemães.
“Mas por que eles não estupraram você?” ele pergunta para a magra, pequena, feia e
repulsiva freira que não está grávida.
“Quem, eu?” ela disse. “Eu resisti!”

O patológico também pode encontrar racionalizações. Você conhece a antiga fábula de
Ésopo?
A raposa diz, “As uvas estão azedas,” porque a raposa não podia pegar as uvas – elas
estavam muito altas. Ela olhou em volta, ela tentou muito alcançá-las, mas as uvas
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estavam muito altas, além do seu alcance. Ela olhou em volta, não havia ninguém. Ela se
afastou, mas uma lebre estava observando, escondida atrás de um arbusto. E a lebre disse,
“Tia, o que aconteceu? Você não conseguiu pegar as uvas?’
A raposa disse, “Não, não é uma questão de pegar as uvas – elas ainda não estão maduras,
elas estão muito azedas.”

As pessoas que não conseguem pegar as uvas podem racionalizar que elas estão azedas.
Essas racionalizações podem enganar os outros, mas como podem enganar a você? A
raposa sabe perfeitamente bem que ela não foi capaz de alcançar. Ora, é uma
racionalização, e a mente é muito astuta na racionalização.

Jake voltou para casa no meio da tarde. Na porta ele encontrou sua esposa e seu filho. O
seu filho exclamou, “Pai, há um bicho papão no closet!”
Jake correu até o closet e abriu a porta. Ali, no meio dos casacos estava seu sócio, Sam.
“Sam,” gritou Jake, “por que diabos você veio aqui à tarde e assustou meu filho?”

A mente é muito astuta e esperta na racionalização das coisas, em encontrar maneiras e
meios. A mente pode sugerir a repressão para você muito facilmente, porque se você
reprimir você estará muito mais no poder da mente do que você já esteve antes na vida de
regozijo. E a mente terá um domínio maior sobre você.
Buda aprendeu isso através da sua própria experiência – seis anos de grande tortura. Com
Buda o mundo entrou em uma nova fase de religiosidade. Antes de Buda ninguém falou
isso: que a repressão, as austeridades, jejum, torturar o corpo, nada disso ajuda. Com
Buda, a humanidade entrou em uma nova fase, em uma fase superior.
Buda é um marco muito significante na evolução da consciência humana, mas ele não foi
entendido corretamente, porque, novamente, os intérpretes eram aqueles velhos eruditos,
pânditas, sacerdotes. Eles novamente interpretaram Buda de uma tal maneira... eles
começaram a interpretar Buda quase completamente contra a sua própria experiência.
Eles começaram a falar muito desses seis anos; as escrituras Budistas estão cheias de
descrições desses seis anos. E se você ler as escrituras Budistas você verá que parece que
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foi por causa desses seis anos de austeridades que ele atingiu a iluminação. Não foi por
causa disso. Não foi por causa desses seis anos de austeridades que ele atingiu a
iluminação; ele atingiu a iluminação no dia em que abandonou todas essas austeridades.
Ao abandoná-las ele alcançou a iluminação, não por causa ou através delas.
Mas se você ler as escrituras, particularmente àquelas escritas na Índia, você começará a
ter uma impressão totalmente falsa. Elas fazem parecer como se Buda não tivesse
contribuído em nada para a consciência humana, como se ele fosse apenas o tipo antigo
de asceta – talvez muito mais inteligente na expressão, muito mais convincente, lógico,
indo muito mais profundo em seu discernimento, mas nada novo. É a mesma velha
religião que ele trouxe em palavras novas, com uma nova lógica; o mesmo vinho velho
em uma garrafa nova, isso é tudo. É assim que os Indianos fizeram Buda parecer. Isso é
falsificação. Buda não representa o velho. Ele é um passo além do velho. Ele é uma nova
fase. E, assim como ele deu um novo passo, novamente outro passo é necessário. Vinte e
cinco séculos passaram-se.
A minha nova comuna será este novo passo – um passo adicional da evolução humana,
da consciência humana.
Embora Buda tenha abandonado o ascetismo ele não fala muito contra este; ele não
poderia, porque ele tinha que comunicar-se com as pessoas que estavam cheias de
conhecimento antigo e ideologia antiquada. Ele tinha que falar com as pessoas que seriam
absolutamente incapazes de entender se ele estivesse falado como eu. Mesmo eu não sou
compreensível para as pessoas. Vinte e cinco séculos passaram-se e as pessoas ainda estão
presas. As pessoas estão no Séc. XX, mas apenas fisicamente; espiritualmente elas estão
a milhares de anos atrás. Buda não pôde fazer nem um esforço. Ele falou para os seus
discípulos mais próximos que, “Não foi através do ascetismo que eu alcancei. Alcancei
ao abandonar o ascetismo – aquilo era tudo tolice.” Esses sutras foram dados aos seus
discípulos mais próximos.
Ele diz: POR MESES O TOLO PODE JEJUAR, COMENDO DA PONTA DE UMA
LÂMINA DE GRAMA. MESMO ASSIM ELE NÃO VALE UM CENTAVO EM
COMPARAÇÃO AO MESTRE CUJO ALIMENTO É O CAMINHO.
Se você realmente quer uma transformação, então faça de dhamma o seu alimento –
permita que o próprio caminho para Deus seja o seu alimento. Alimente-se dele! Jesus

201

diz de outra forma: Coma-me! Ele diz aos seus discípulos: Beba-me! Absorva-me, digira
a mim!
Buda diz: ...CUJO ALIMENTO É O CAMINHO. O caminho significa dhamma, religião,
a lei última, que mantém todo o mundo em harmonia. Aquele que começar a alimentarse dessa harmonia atingirá – não ao jejuar. Não é pelo jejum da comida grosseira, mas
pela alimentação do alimento sutil que se alcança.
Sim, há um alimento sutil disponível. Quando você olha para uma rosa, apenas observe.
Permita que a beleza da rosa seja absorvida em você, e você sentir-se-á alimentado. Você
não comeu a rosa, mas algo sutil que está em torno da rosa, a aura da rosa, a dança da
rosa ao vento, a fragrância que é invisível. Você não a sentiu? Vendo uma bela rosa, de
repente você se sente saturado, contente. Olhando para o céu cheio de estrelas, você não
se sente nutrido? Assistindo ao nascer ou pôr-do-sol, ou apenas ouvindo o chamado
distante de um cuco, uma música distante, você não se sente nutrido, ficando cheio de
algo desconhecido...?
O seu corpo precisa de alimento, a sua alma também precisa de alimento. O alimento do
corpo é grosseiro, obviamente; o corpo é parte do mundo grosseiro. O alimento espiritual
é invisível – na música, na poesia, na beleza, na dança, na canção, na oração, na
meditação...e você vai cada vez mais fundo na alimentação espiritual.
Buda diz: não é ao abandonar a alimentação grosseira, através do jejum, que alguém
alcança, mas ao alimentar-se do caminho. Uma expressão estranha – alimentar-se de
dhamma. O que é dhamma? Há alguns dias alguém perguntou, “Amado Mestre, eu amo
quando você diz: AES DHAMMO SANANTANO, mas o que exatamente isso significa?”
Significa a harmonia da existência, significa a melodia da existência, significa a dança
última que acontece a todo momento. Significa a celebração que existe em todos os
lugares. As árvores estão celebrando, os pássaros, os animais, os rios e as montanhas...
toda essa existência é feita de uma matéria chamada bem-aventurança.
Isso é o que Buda quer dizer quando diz: AES DHAMMO SANANTANO – está é a lei
última, inexaurível. Você pode seguir alimentando-se dela, mas você não pode exauri-la.
E quanto mais você se alimenta, mais alma você terá. Quanto mais você se alimenta dela,
mais divino você se torna. Buda está dizendo: não estou ensinando o jejum – estou
ensinando a você uma nova forma de regozijo, um tipo mais elevado de regozijo. Ele não
está dizendo exatamente desse modo, mas eu estou falando. Estou te ensinando uma
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forma mais elevada de amor, uma forma mais elevada de celebração, uma forma mais
elevada de dança, uma forma mais elevada de absorver a energia de Deus em si próprio
– tornando-se cada vez mais receptivo e feminino para que você possa tornar-se repleto
de Deus.
Ele chama o homem que continua jejuando de tolo. Mas esses tolos são adorados na Índia,
e não apenas na Índia – em quase todo o mundo. De fato, a maior parte do povo consiste
de tolos; por isso, sempre que um tolo começa a seguir o caminho sovado, podre, o
caminho tradicional das massas, estas ficam muito excitadas. Seus egos ficam muito
satisfeitos. Este homem prova que as massas estão certas, que os seus pais estavam certos,
a sua herança provou-se certa: “Olhe, este homem está jejuando!” E as pessoas espirituais
sempre estiveram jejuando – as massas têm essa ideia.
Sim, às vezes uma pessoa espiritual pode jejuar, mas a razão é totalmente diferente do
que você pensa. Mahavira jejuou, jejuou por doze anos, e por longos períodos de tempo.
Diz-se que nesses doze anos ele alimentou-se apenas por trezentos e sessenta e cinco dias
– ou seja, apenas um ano. Um mês ele jejuava e no outro ele se alimentava por um dia;
em doze anos um ano significa que, em média, ele se alimentava uma vez a cada doze
dias. Essa era a sua forma de jejuar.
Mas Mahavira nunca se cansou e Buda cansou-se depois de seis anos. O que ocorreu? E
Mahavira atingiu o mesmo patamar que Buda atingiu. Buda atingiu ao abandonar o seu
jejum e sua austeridade; Mahavira nunca a abandonou. Ora, ambos não podem estar certos
– e eu digo a você que ambos estão certos. Mas as razões são tão diferentes, quase
inconcebíveis.
O jejum de Mahavira tem uma qualidade totalmente diferente. Ele não é um asceta, ele
não está jejuando – de fato, ele está se alimentando tanto de Deus que ele não precisa
comer. A sua alma está tão transbordante de energias sutis que seu corpo fica satisfeito.
Ele não sente a necessidade de comer. De fato, dizer que ele jejua não está correto. Se me
permite, eu diria: ele não podia comer. E você às vezes também observa isso.
Quando eu vinha para Puna eu costumava ficar com Sohan e ela ficava muito intrigada.
Um dia ela perguntou-me, “O que é isso? Uma ou duas vezes por ano você vem para
Puna. Eu espero o ano todo – ele virá, ele virá – e então você vem e fica por três ou quatro
dias. Por três ou quatro dias eu não posso comer de maneira alguma. Qual a razão de eu
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não poder comer? Eu não estou jejuando,” ela me disse. “Eu quero comer, mas
simplesmente não consigo. Sinto-me repleta.”
Eu disse a ela, “Sempre que você está tremendamente feliz, você não será capaz de comer.
A sua bem-aventurança está tão transbordante que ela não deixa nenhum apetite, ela não
deixa nenhum vazio em você. Não apenas a sua alma está transbordante, o seu corpo
começa a ser afetado pela sua alma. O seu corpo é uma sombra da sua alma.”
Você ficará surpreso: as pessoas miseráveis comem mais, as pessoas felizes comem
menos. Uma pessoa miserável sente-se tão vazia que ela quer abarrotar-se, estufar-se com
alguma coisa ou outra. A pessoa miserável segue comendo, ela segue estufando-se. Ela
se sente tão vazia e perdida que não sabe o que fazer. Parece fácil ir até a geladeira e
comer mais um pouco; talvez isso dará um sentimento de preenchimento. E certamente
isso não dá, em um nível muito grosseiro, uma sensação de preenchimento.
Ora, a América é o país que mais sofre em relação ao sobrepeso e a razão é simples: a
América está sofrendo agora de um grande vazio. A razão é espiritual, por isso nenhuma
dieta pode ajudar. E quanto tempo você pode fazer dieta? Você pode fazer dieta por
alguns dias com grande força de vontade; você tem que forçar-se. Então, depois de alguns
dias você se cansa de fazer o esforço e então pula sobre a comida com vingança; e você
ganhará mais peso do que você perdeu fazendo dieta.
Na América isso é um problema. Em todos os países ricos isso será um problema, porque
você tem alimento e você tem o vazio ambos disponíveis. Sobra apenas o alimento para
você se preencher, apenas o sexo para você se preencher. Siga comprando novas
bugigangas, novas coisas; se você não pode ter nada a mais você pelo menos pode seguir
acumulando mobiliário. Você pode preencher a casa se você não pode preencher o seu
ser. Uma forma secundária de sentir-se cheio. Justamente o oposto ocorre quando você
está realmente feliz, alegre, quando você está voando, quando você se sente leve.
Eu falei para Sohan, “Isso é perfeitamente lógico. Isso é o jejum real!”
Em Sânscrito, a palavra para ‘jejum’ tem uma beleza própria. A palavra Inglesa não tem
essa qualidade. A palavra Inglesa ‘fast’ [NT. jejum] simplesmente quer dizer passar fome
através da força de vontade. A palavra Sânscrita é upawas – ela significa ‘estar mais
próximo de Deus’. Literalmente quer dizer estar mais próximo de Deus; upawas não tem
nada a ver com jejum. Ela significa estar próximo de Deus, tão cheio de Deus que você
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esquece tudo sobre o seu corpo, que você esquece tudo sobre a nutrição do seu corpo.
Você está tão nutrido pelo alimento sutil, a energia sutil que segue derramando-se sobre
você.
Mahavira não estava jejuando da mesma maneira que Buda estava; Mahavira estava
comendo Deus e Buda estava simplesmente jejuando. O jejum de Mahavira era upawas
– estar próximo de Deus. O seu jejum era o que jejum quer dizer em Sânscrito; O jejum
de Buda era o que jejum quer dizer em Inglês – apenas passar fome. Por isso Mahavira
atingiu sem abandonar o seu jejum. Não era jejum em primeiro lugar – não havia
necessidade de abandoná-lo. Buda teve que abandoná-lo, era apenas o oposto do regozijo.
Ele estava simplesmente passando fome com a motivação que ao passar fome é possível
atingir.
Como você pode atingir Deus ao privar o corpo? Qual é a lógica disso? Qual é sua razão
científica? Você pensa que Deus é alguém como Adolf Hitler, que desfruta de suas
torturas? Quem gosta de ver as suas crianças com fome e sonhando com comida? Quem
gosta de ver as pessoas ficando feias, doentes? Deus é compaixão, Deus é amor. Ele
gostaria que você estivesse cheio dele. E quando você está cheio dele você pode não sentir
a necessidade de comer. Mahavira não estava jejuando, ele estava simplesmente não
sentindo a vontade de comer, isso é tudo. E essa é uma grande diferença.
Buda diz: POR MESES O TOLO PODE JEJUAR, COMENDO DA PONTA DE UMA
LÂMINA DE GRAMA. MESMO ASSIM ELE NÃO VALE UM CENTAVO EM
COMPARAÇÃO AO MESTRE CUJO ALIMENTO É O CAMINHO.
Um dia ele descobriu que havia um outro tipo de alimento: é possível alimentar-se da
harmonia da existência, é possível tornar-se parte da harmonia, é possível tornar-se parte
da celebração, a festividade que sempre continua, sem nenhum começo nem fim. Então
você está cheio e satisfeito.

O LEITE FRESCO LEVA TEMPO PARA AZEDAR.
DA MESMA FORMA O DANO DO TOLO
LEVA TEMPO PARA ALCANÇÁ-LO.
COMO AS BRASAS DE UM FOGO
205

O DANO ARDE DENTRO DE SI.

Se você faz algo, leva tempo para os resultados chegarem. Você pode nem ser capaz de
conectar os dois, a causa e o efeito.
Você sabia que na África ainda existem tribos primitivas que não têm a concepção que o
nascimento de uma criança tem algo a ver com a relação sexual – porque há um intervalo
tão grande, nove meses. E não somente o intervalo é muito grande... eles não têm formas
de calcular o tempo, então, para eles, nove meses é realmente um tempo longo; eles não
registram o tempo. Eles não têm calendários, relógios, nenhuma ideia do tempo de
maneira alguma. Eles vivem realmente em um mundo primitivo onde o tempo ainda não
foi inventado, então como eles poderiam conceber que a relação sexual entre um homem
e uma mulher pode ser a causa do nascimento de uma criança?
E então existem outras razões: nem sempre ocorre. Você pode fazer amor com uma
mulher e pode não vir nenhuma criança, então não é uma coisa inevitável. Então como a
criança nasce? A criança nasce não por causa da relação sexual, não pelo relacionamento
sexual, não há biologia por detrás – ela vem como um presente de Deus a quem quer que
ele escolha. Se você seguir a religião da tribo, você será abençoado com uma criança;
caso contrário, não há nenhuma chance.
Quando os missionários Cristãos descobriram a tribo pela primeira vez, eles não
acreditavam que essas pessoas por séculos viveram, deram à luz aos filhos, e não tinham
nenhuma ideia de causa e efeito. E é isso que todos nós somos, de muitas formas –
primitivos.
Hoje, de repente, você começa a sentir-se triste sem nenhuma razão; você não pode
encontrar qualquer razão nas proximidades – nada aconteceu. À noite quando você foi
para cama, tudo estava bem; Você estava fluindo, brilhante, e de manhã você está
repentinamente triste. Ninguém o insultou, nada ocorreu, nenhuma notícia ruim chegou...
por quê? De onde veio essa tristeza? Você deve ter feito algo; talvez há um intervalo de
tempo, talvez um intervalo de três meses ou três anos. E aqueles que foram fundo nesse
fenômeno, eles dizem que talvez mesmo na vida passada... às vezes algumas sementes
demoram muito para brotarem.
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E por causa disso, o tolo segue vivendo da mesma forma, da mesma forma tola, porque
ele não pode ver que o sofrimento da sua vida é causado pelas suas próprias escolhas.
Estas escolhas podem ter sido feitas há muito tempo atrás. Você pode ter jogado as
sementes um ano antes, e então você se esqueceu completamente dessas sementes. A
chuva vem, as sementes começam a brotar, e você fica surpreso – de onde? De onde essas
plantas estão vindo? E, é claro, as sementes que seguimos semeando em nossas almas são
muito invisíveis. Você pode estar com raiva, violento, invejoso, e elas permanecerem
dentro de você.
Buda diz: COMO AS BRASAS DE UM FOGO O DANO ARDE DENTRO DE SI. Ele
segue dentro de você, preparando-se, esperando pela primavera, e então ele explode de
repente. O ser humano é responsável por qualquer coisa que aconteça com ele. O sábio
torna-se consciente disso e para de semear miséria e começa a semear alegria. Em breve
você estará pronto para colher o resultado.
O paraíso é isso: um ser humano sábio semeando sementes de bem-aventurança, amor,
compaixão. E, um dia, o jardim está pronto. Você sabia? a palavra ‘paraíso’ vem do Persa
e tem um belo significado. Em Persa é firdaus; de ‘firdaus’ ela tornou-se ‘paraíso’ em
Inglês. ‘Firdaus’ significa um jardim murado da verdade. Se você seguir semeando
alegria, beleza, dança, música, meditação, oração, em breve você criará um jardim
murado da verdade – isso é paraíso. Caso contrário, você necessariamente criará o
inferno. Viva inconscientemente, viva mecanicamente, viva tolamente, e o inferno será o
resultado disso.

QUALQUER COISA QUE UM TOLO APRENDE,
APENAS O TORNA MAIS EMBOTADO
O CONHECIMENTO DIVIDE A SUA CABEÇA.

O tolo não está muito interessado em tornar-se inteligente, porque a inteligência é
perigosa. A inteligência é rebelde, por isso é perigosa. A inteligência traz a
individualidade a você, e, no momento em que você se torna um indivíduo integrado a
multidão começa a ficar contra você; ela não pode tolerar um indivíduo. A multidão não
pode perdoar um Jesus ou um Buda. Ela está muito feliz com os tolos, porque os tolos
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são iguais à multidão – de fato, um pouco mais engrandecidos, um pouco mais decorados,
um pouco mais sofisticados. A multidão está muito feliz com os tolos. Ela está muito feliz
com os políticos, com os professores, com os pânditas, mas a multidão não está feliz com
um Jesus ou um Sócrates ou um Buda. Por quê? Porque a presença de um buda faz a
multidão parecer estúpida. A própria presença de um buda e ela começa a sentir-se
estúpida. Como a multidão poderia perdoá-los?
E a multidão não quer ela própria ser inteligente, porque é uma longa jornada e não há
atalho. É difícil, árduo. Tornar-se inteligente significa afiar a sua consciência
continuamente; tornar-se inteligente significa estar cheio de amor. O amor é o centro da
inteligência, a lógica é o centro da intelectualidade.
O tolo torna-se intelectual; então ele pode gabar-se que sabe. Ele está interessado no
conhecimento. Ele lerá a Bíblia, os Vedas e o Alcorão, ele abarrota-se de informação. Ele
transforma a sua mente em um computador, ele se torna uma Enciclopédia Britânica
andante. Isso é fácil, isso é simples, isso pode ser feito por uma máquina; para isso a
inteligência não é necessária. E as suas escolas, colégios e universidades apenas
transformam as pessoas em computadores.
Ainda temos que criar universidades onde a inteligência seja aperfeiçoada. As nossas
universidades apenas embotam a inteligência porque elas preparam escravos para a
sociedade. As universidades estão a serviço dos interesses vigentes; elas são agentes do
status quo. Elas não servem o futuro da humanidade, elas servem o passado, elas servem
os mortos. Elas não estão interessadas em criar pessoas que são inteligentes, criativas,
alertas, vigilantes; elas estão interessadas em pessoas indiferentes, estúpidas, mas
eficientes. Atendentes, coletores de impostos, gerentes – eficientes! Eles podem fazer
somente o seu trabalho com muita eficiência. E lembre-se, as máquinas são mais
eficientes que os seres humanos, então as universidades não estão interessadas nos seres
humanos; elas estão interessadas em reduzir os seres humanos a máquinas.
Buda diz: QUALQUER COISA QUE UM TOLO APRENDE, APENAS O TORNA
MAIS EMBOTADO. Quanto mais conhecimento ele recolhe, mais embotado ele se torna,
mais estúpido ele se torna. E essa é a minha observação também. Eu tenho visto aldeões
muito mais inteligentes do que os PhD e os D.Litt. e os professores das universidades,
decanos, vice-reitores e reitores. Estas parecem ser as pessoas mais embotadas do mundo.
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Um aldeão, um lenhador, parece ser muito mais inteligente. Ele não tem informação, é
claro; não é instruído – mas ele é inocente e a inocência é parte da inteligência. Ser
instruído é ser como uma máquina – e as máquinas são embotadas. Você já viu uma
máquina inteligente? Apenas olhe para a máquina, e olhe para o decano e o vice-reitor...!
De fato, quanto mais embotado você é, maior a possibilidade que você se torne um vicereitor - porque os políticos não gostariam que um Buda se tornasse um vice-reitor, eles
não permitiriam que Sócrates se tornasse um vice-reitor. Este foi o crime que Sócrates foi
acusado: que ele estava corrompendo os jovens. Sócrates, corrompendo a juventude? E
esses tolos – os magistrados, os vice-reitores, os primeiros ministros e os presidentes –
esses tolos não estão corrompendo? Sócrates está corrompendo a juventude – o que eles
querem dizer com isso?
De uma forma, eles estão certos: ele está corrompendo a juventude porque ele está
preparando os jovens para o futuro. Ele tem que destruir o passado, ele tem que criar
dúvida, perscrutar, ele tem que criar buscadores, não crentes. E a sociedade quer crentes
e as pessoas embotadas são ótimas crentes. Um Islâmico, um Cristão, um Hindu, um Jaina
– quanto mais embotados são, mais eles vão crer, melhor eles vão crer... porque a pessoa
embotada não pode inquirir, não pode arriscar. Ela teme: ela sabe que não é capaz de
conhecer a verdade por si só, ela tem que acreditar em alguém.
O CONHECIMENTO DIVIDE A SUA CABEÇA, diz Buda. O conhecimento não o
ajuda, mas torna-se um fardo, o peso de um Himalaia em seu ser.

POIS ENTÃO ELE QUER RECONHECIMENTO.
UM LOCAL PERANTE AS OUTRAS PESSOAS.
UM LOCAL SOBRE AS OUTRAS PESSOAS.

Todo o seu conhecimento se torna uma viagem do ego e esta é a maior servidão que
existe. Ser livre do ego é redimir-se. Mas o tolo aprende apenas a ficar famoso, a ser
reconhecido como uma autoridade, a ser um especialista. O tolo acumula conhecimento
para que possa gabar-se e exibir-se, para que possa mostrar para as pessoas quão
inteligente ele é. E a inteligência não é do ego; a inteligência vem apenas quando você
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está em um profundo estado sem ego. A inteligência é o desaparecimento do ego,
encontrando-se e fundindo-se com o todo, esquecendo a separação, tornando-se uma onda
no oceano de Deus – então você é inteligente.

“DEIXE-OS CONHECER O MEU TRABALHO,
DEIXE QUE TODOS ME PROCUREM EM BUSCA DA DIREÇÃO.”
TAIS SÃO OS SEUS DESEJOS,
TAL É O SEU ORGULHO INCHADO.

UM CAMINHO LEVA À RIQUEZA E A FAMA,

Buda diz: mas deixe-me torná-lo consciente que se você quer riqueza e fama, então siga
o caminho do tolo – porque a pessoa tola é capaz de tornar-se famosa mais facilmente do
que a pessoa inteligente. Se a pessoa inteligente se torna famosa, isso é apenas acidental
– ela nunca tentou. Se a pessoa inteligente é renomada, isso não é por causa do seu
esforço. A sua fragrância pode ter alcançado às pessoas, mas não há um esforço positivo
do seu lado para ser reconhecida. Ela conhece o seu ser, ela não depende do
reconhecimento dos outros. Ela sabe quem ela é, ela não precisa do certificado de
ninguém.
Quando eu saí da universidade fui ver o ministro da educação. Eu falei para ele, “Essas
são as minhas qualificações. Se você puder me dar um vaga em algum lugar, qualquer
lugar estará bom.” Ele olhou para as minhas qualificações, ficou muito impressionado –
as pessoas ficam impressionadas por disparates – porque eu era um medalhista de ouro,
o primeiro da classe. Ele ficou muito impressionado. Ele disse, “Imediatamente vou
apontá-lo como professor universitário. Mas uma coisa você tem que fazer: você tem um
certificado de caráter?”
Eu disse, “Eu tenho um caráter, mas nenhum certificado de caráter. Olhe nos meus olhos,
segure a minha mão! Posso abraçá-lo...!”
Ele disse, “Mas esse... esse não é o ponto. Onde está o certificado de caráter?”
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Eu disse, “Eu não tenho nenhum certificado de caráter.”
Ele disse, “Você pode ir até o vice-reitor, ou ao chefe do seu departamento – apenas um
certificado de caráter. É uma formalidade.”
Eu disse, “Não posso pedir ao vice-reitor, porque não acredito que ele tenha qualquer
caráter! Qual peso esse certificado carregaria? E o chefe do departamento? Eu conheço
ele mais do que ele próprio se conhece. Eu não posso dar a ele um certificado de caráter!”
Ele ficou muito intrigado. Ele realmente queria me ajudar. De fato, ele realmente ficou
interessado em mim. Ele nunca tinha conhecido alguém assim – muitas pessoas devem
ter se aproximado dele, mas ninguém disse, “Olhe nos meus olhos, ou segure as minhas
mãos e sinta! Ou eu posso vir e viver com você por uma semana, na sua casa. Apenas
veja o meu caráter de todas as formas possíveis. Não vou fechar nem mesmo a porta do
meu banheiro. Vou manter tudo aberto, para que você possa observar...!”
Ele disse, “Essas coisas não são necessárias de maneira alguma! Apenas um simples
certificado de caráter.”
Então eu disse, “Então eu posso escrever um simples certificado de caráter para mim
mesmo” – e foi isso o que eu fiz. Eu escrevi um certificado, na frente dele, e ele disse, “O
que você está fazendo? Mas isso nunca foi feito: você fazendo um certificado de caráter
para si mesmo? A assinatura de outra pessoa é necessária!”
Então eu disse, “Ok, então eu assinarei pelo chefe do departamento, em seu nome. Esta é
uma cópia verdadeira,” eu disse a ele, “e o original eu vou pegar do chefe do
departamento.”
Então eu fui ao chefe do meu departamento. Eu disse, “Eu dei esse certificado de caráter
em seu nome – por favor dê-me o original.”
Ele disse, “Isso é estranho! O original é necessário em primeiro lugar.” Mas ele amou a
ideia e me deu um original.

UM CAMINHO LEVA À RIQUEZA E A FAMA... Se você seguir o caminho do tolo,
você pode tornar-se muito rico, você pode tornar-se famoso. Você pode tornar-se o
presidente de um país, um primeiro ministro de um país – você pode tornar-se qualquer
coisa. Você pode ter tanta riqueza quanto você queira – apenas siga o caminho do tolo.
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Não seja inteligente, permaneça estúpido, pois, de fato, com exceção de uma pessoa
estúpida, quem quer correr atrás de dinheiro? Sim, às vezes acontece, o dinheiro vem para
uma pessoa inteligente, mas ele vem correndo atrás dela, ela não corre... a fama também
às vezes vem para uma pessoa inteligente. A fama vem por si só; a pessoa não está
interessada de maneira alguma.

...O OUTRO AO FINAL DO CAMINHO.

Mas se você quer finalizar todo esse disparate que persistiu ao longo das eras por muitas
vidas, a mesma roda repetitiva de nascimentos e mortes, se você quer pará-la, então há
um outro caminho, o caminho da pessoa inteligente, o caminho do sábio... seja uma luz
para si próprio.

NÃO BUSQUE RECONHECIMENTO
MAS SIGA O DESPERTO
E LIBERTE-SE.

Não se preocupe, não deseje reconhecimento. Se milhões de tolos o reconhecem, o que
importa? Milhões de tolos reconhecendo você simplesmente prova que você é um tolo
maior do que eles. Nada mais é provado.
MAS SIGA O DESPERTO... O que Buda quer dizer quando diz SIGA O DESPERTO?
Ele não quer dizer imite. Ele simplesmente quer dizer torne-se desperto como o desperto
tornou-se. Esteja acordado – isso é seguir o desperto. Não siga nos detalhes: como ele
vive, como come, quando vai dormir – isso é estupidez. Siga o desperto ao tornar-se
desperto.
E LIBERTE-SE – porque é apenas a consciência, o estado de uma consciência desperta
que traz liberdade. A inteligência é liberdade. Meditação é liberdade. Consciência é
liberdade. E aqueles que vivem mecanicamente, inconscientemente, desinteligentemente,
eles vivem em prisões. E viver em uma prisão é sofrer.
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A liberdade é o valor máximo da vida.
SIGA O DESPERTO E LIBERTE-SE.
AES DHAMMO SANANTANO...
Por hoje é só.
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 2
Capítulo #10
Título do Capítulo: A lei – antiga e inexaurível
10 de Julho de 1979 na Sala Buda

A primeira questão:
AMADO MESTRE,
POR FAVOR CONTE-NOS MAIS SOBRE O QUE VOCÊ QUER DIZER POR
DIMENSÃO DA MÚSICA.

Yoga Chinmaya, a vida pode ser vivida de duas maneiras – ou como cálculo ou como
poesia. O ser humano interior tem dois lados: o lado calculador que cria a ciência, o
negócio, a política; e o lado não-calculador, que cria a poesia, a escultura, a música. Esses
dois lados ainda não foram interconectados, eles têm existências separadas. Por causa
disso o ser humano está imensamente empobrecido, permanece imensamente assimétrico
– eles devem ser interconectados.
Na linguagem científica diz-se que o cérebro tem dois hemisférios. O hemisfério esquerdo
calcula, é matemático, é prosa; e o hemisfério direito do cérebro é poesia, é amor, é
música. E eles não estão realmente interconectados, por isso o ser humano vive em um
tipo de separação.
O meu esforço aqui é interconectar esses dois hemisférios.
O ser humano deve ser tão científico quanto possível, no que tange ao mundo objetivo, e
tão musical quanto possível, no que tange ao mundo do relacionamento.
Há dois mundos lá fora. Um é o mundo dos objetos: a casa, o dinheiro, os móveis. O outro
é o mundo das pessoas: a esposa, o marido, a mãe, os filhos, os amigos. Com os objetos
seja científico; nunca seja científico com as pessoas. Se você for científico com as pessoas
você as reduz a objetos e esse é um dos maiores crimes que alguém pode cometer. Se
você tratar a sua esposa apenas como um objeto, como um objeto sexual, então você está
se comportando de uma maneira muito feia. Se você trata o seu marido apenas como um
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suporte financeiro, como um meio, então isso é imoral, então esse relacionamento é
imoral – é prostituição, pura prostituição e nada mais.
Não trate as pessoas como meios, elas são fins em si mesmas. Relacione-se com elas –
no amor, no respeito. Nunca as possua e nunca seja possuído por elas. Não seja
dependente delas e não torne as pessoas ao seu redor dependentes. Não crie dependência
de maneira alguma; permaneça independente e deixe-as permanecerem independentes.
Isso é música. Essa dimensão eu chamo de dimensão da música. E se você puder ser o
mais científico quanto possível com os objetos, a sua vida será rica, afluente; se você
puder ser o mais musical quanto possível, a sua vida terá beleza. E há também uma
terceira dimensão, que está além da mente. Esses dois pertencem à mente: o cientista e o
artista. Há uma terceira dimensão, invisível – a dimensão da não-mente. Essa pertence ao
místico. Essa está disponível através da meditação.
Por isso eu falo que essas três palavras devem ser lembradas – três emes assim como os
três erres (NT. Os três erres são as habilidades básicas ensinadas na escola, leitura, escrita
e aritmética [reading, writing, arithmetic]): a matemática, a mais baixa; a música,
justamente no meio; e a meditação, a mais elevada. Um ser humano perfeito é científico
em relação aos objetos, é estético, musical e poético em relação às pessoas e é meditativo
em relação a si próprio. Onde esses três se encontram, uma grande celebração acontece.
Esta é a trindade real, trimurti. No Oriente, particularmente na Índia, nós veneramos um
local onde três rios se encontram – chamamo-lo sangham, o local de encontro. E o maior
de todos é o de Preyag, onde o Ganges, o Jamuna e o Saraswati encontram-se. Ora, você
pode ver o Ganges e você pode ver o Jamuna, mas o Saraswati é invisível – você não
pode vê-lo. É uma metáfora! Ele simplesmente representa, simbolicamente, o encontro
interior dos três. Você pode ver a matemática, pode ver a música, mas não pode ver a
meditação. Você pode ver o cientista, o seu trabalho é externo. Você pode ver o artista, o
seu trabalho também é externo. Mas você não pode ver o místico, o seu trabalho é
subjetivo. Isso é Saraswati – o rio invisível.
Você pode tornar-se um local sagrado, você pode santificar esse corpo e essa Terra; esse
próprio corpo o Buda, esta própria Terra o Paraíso do Lótus. Este é meu slogan para os
sannyasins. Um sannyasin tem que ser a síntese última de tudo o que Deus é.
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Deus é conhecido apenas quando você chega a essa síntese; caso contrário você pode
acreditar em Deus, mas você não vai conhecer. E a crença está apenas escondendo a sua
ignorância. Conhecer é transformar, apenas o conhecimento traz entendimento. E
conhecimento não é informação: conhecimento é síntese, integração de todo o seu
potencial.
Onde o cientista, o poeta e o místico encontram-se e tornam-se um – quando essa grande
síntese ocorre, quando todas as três faces de Deus são expressas em você – você se torna
um deus. Então você pode declarar, “aham brahmasmi! – Eu sou Deus!” Então você pode
dizer aos ventos, à lua, às chuvas e ao sol, “ana’l haq! – Sou a verdade!” Antes disso,
você é apenas uma semente.
Quando essa síntese ocorrer, você floresce, desabrocha – você tornou-se o lótus de mil
pétalas, o lótus dourado, o lótus eterno, que nunca morre: AES DHAMMO
SANANTANO. Esta é a lei inexaurível que todos os budas ensinaram ao longo das eras.

A segunda questão:
Questão 2
AMADO MESTRE,
NO OCIDENTE SOMOS TREINADOS COM O AFORISMO: NÃO ESTEJA
SIMPLESMENTE AÍ – FAÇA ALGUMA COISA! ENTRETANTO, BUDA DIRIA:
NÃO FAÇA ALGO – ESTEJA AÍ! O SER HUMANO INCONSCIENTE REAGE
ENQUANTO O SÁBIO OBSERVA. MAS E A ESPONTANEIDADE? A
ESPONTANEIDADE É COMPATÍVEL COM O OBSERVAR?

Buda certamente diz: Não faça algo – esteja aí! Mas isso é apenas o início da
peregrinação, não o fim. Quando você aprendeu como estar, quando você aprendeu como
ser totalmente silencioso, sem mover-se, sem perturbar-se, quando você sabe como
sentar-se... sentando-se silenciosamente, sem fazer nada, a primavera vem e a grama
cresce por si só. Mas a grama cresce, lembre-se!
A ação não desaparece: a grama cresce por si só. O Buda não se torna inativo; uma grande
ação acontece através dele, embora não haja nenhum executor mais. O executor
216

desaparece, a execução continua. E quando não há executor, o fazer é espontâneo; não
poderia ser de outra forma. É o executor que não permite a espontaneidade.
O executor significa o ego, o ego significa o passado. Quando você age, você está sempre
agindo através do passado, você está agindo a partir da experiência que acumulou, você
está agindo a partir das conclusões que chegou no passado. Como você poderia ser
espontâneo? O passado domina e, por causa do passado você não pode nem ver o presente.
Os seus olhos estão tão cheios do passado, a fumaça do passado é tanta, que ver é
impossível. Você não pode ver! Você está quase completamente cego – cego por causa
da fumaça, cego por causa das conclusões do passado, cego por causa do conhecimento.
O ser humano instruído é o mais cego do mundo. Porque ele funciona a partir do seu
conhecimento, ele não vê qual é o caso. Ele simplesmente segue funcionando
mecanicamente. Ele aprendeu algo; tornou-se um mecanismo inerente a ele... ele age a
partir do conhecimento.

Há uma história famosa:
Havia dois templos no Japão, ambos inimigos um do outro, como os templos sempre
foram ao longo das eras. Os sacerdotes eram tão antagonistas que eles pararam até mesmo
de olhar um para o outro. Se eles se cruzassem na rua, não se olhariam. Se eles se
cruzassem na rua, paravam de falar; por séculos esses dois templos e seus sacerdotes não
se falavam.
Mas ambos os sacerdotes tinham dois pequenos garotos – para servi-los, garotos de
recados. Os dois sacerdotes temiam que os garotos, afinal, seriam garotos e começariam
uma amizade.
O primeiro sacerdote disse ao seu garoto, “Lembre-se, o outro templo é nosso inimigo.
Nunca fale com o garoto do outro templo! Eles são perigosos – evite-os como uma pessoa
evita uma doença, como uma pessoa evita a peste. Evite-os!” O garoto estava sempre
interessado, porque ele se cansava de ouvir aos grandes sermões – ele não os entendia.
Escrituras estranhas eram lidas, ele não podia entender a linguagem. Grandes e extremos
problemas eram discutidos. Não havia ninguém para brincar, não havia ninguém para
falar. E quando disseram-no, “Não fale com o garoto do outro templo,” uma grande
tentação surgiu nele. É assim que a tentação surge.
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Naquele dia ele não pôde evitar falar com o outro garoto. Quando o viu na rua perguntoulhe, “Onde você está indo?”
O outro garoto era um pouco filosófico; ouvindo a grande filosofia ele tinha se tornado
filosófico. Ele disse, “Indo? Não há ninguém que vem e vai! Está ocorrendo – qualquer
lugar que o vento me levar...” Ele ouviu o mestre dizer muitas vezes que é assim que um
buda vive, como uma folha morta: qualquer lugar que o vento levá-lo, ele vai. Então o
garoto disse, “Eu não existo! Não há nenhum executor. Então como eu poderia ir? Que
disparate você está falando? Sou uma folha morta. Qualquer lugar que o vento me levar...”
O outro garoto ficou mudo. Ele não podia nem responder. Ele não podia encontrar nada
para dizer. Ele estava realmente constrangido, envergonhado, e também sentiu, “O meu
mestre estava certo em não falar com essas pessoas – elas são perigosas! Que tipo de
conversa é essa? Eu fiz uma questão simples: ‘Onde você está indo?’ De fato, eu já sabia
onde ele estava indo, porque estávamos ambos indo comprar vegetais no mercado. Uma
resposta simples serviria.”
Ele voltou e contou ao seu mestre, “Perdoe-me, desculpe-me. Você me proibiu, eu não o
ouvi. De fato, por causa da sua proibição eu fiquei tentado. Essa é a primeira vez que falei
com aquelas pessoas perigosas. Eu fiz apenas uma questão simples. ‘Onde você está
indo?’ e ele começou a dizer coisas estranhas: ‘Não existe o ir, nem o vir. Quem vem?
Quem vai? Sou pura vacuidade,’ ele estava dizendo, ‘assim como uma folha morta ao
vento. E qualquer lugar que o vento me levar...’”
O mestre disse, “Eu te falei antes! Agora, amanhã, fique no mesmo lugar e quando ele
vier pergunte a ele, ‘Onde você está indo?’ E quando ele disser essas coisas, você
simplesmente diz, ‘Isso é verdade. Sim, você é uma folha morta, e eu também. Mas
quando o vento não está soprando, para onde você está indo? Então, para onde você pode
ir?’ Apenas diga isso, e isso irá constrangê-lo, e ele tem que ficar constrangido, tem que
ser derrotado. Constantemente nós discutimos, e aquelas pessoas nunca foram capazes de
nos vencer em qualquer debate. Então amanhã tem que ser feito!”
O garoto acordou cedo, preparou a sua resposta, repetiu-a muitas vezes antes de ir. Então
ele ficou no local onde o outro garoto costumava cruzar a rua, repetiu várias vezes,
preparou-se, e então viu o garoto. Ele disse, “Ok, é agora!”
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O garoto veio. Ele perguntou, “Onde você está indo?” E ele estava esperando que agora
surgiria uma oportunidade...
Mas o garoto disse, “Para qualquer lugar que as pernas me levarem...” Nenhuma menção
ao vento! Nada de vacuidade! Nenhuma questão em relação ao executor! Agora o que
fazer? Toda a sua resposta pronta parecia absurda. Agora falar sobre o vento seria
irrelevante.
Novamente cabisbaixo, agora realmente envergonhado porque ele foi simplesmente
estúpido: “E esse garoto certamente sabe algumas coisas estranhas – agora ele diz, ‘Para
qualquer lugar que as pernas me levarem...’”
Ele voltou para o mestre. O mestre disse, “Eu falei para você não falar com essas pessoas
– elas são perigosas! Essa é nossa experiência de séculos. Mas agora algo deve ser feito.
Então amanhã você pergunta novamente, ‘Onde você está indo?’ e quando ele disser,
‘Para qualquer lugar que as pernas me levarem,’ diga a ele, ‘Se você não tiver pernas,
então?’ Ele tem que ser silenciado de uma maneira ou outra!”
Então no próximo dia ele perguntou novamente, “Onde você está indo?” e esperou.
E o garoto disse, “Estou indo ao mercado buscar vegetais.”

O ser humano funciona a partir do passado, e a vida segue mudando. A vida não tem
nenhuma obrigação de adequar-se às suas conclusões. É por isso que a vida é tão confusa
– confusa para a pessoa instruída. Ela tem todas as respostas prontas: O Bhagavadgita, o
Alcorão sagrado, a Bíblia, os Vedas. Ela tem tudo abarrotado, ela sabe de todas as
respostas. Mas a vida nunca faz a mesma questão duas vezes; por isso a pessoa instruída
não alcança nunca.
Buda certamente diz: Saiba como sentar-se silenciosamente. Isso não significa que ele
diz: Siga sentando-se silenciosamente para sempre. Ele não está dizendo que você tem
que ficar inativo; pelo contrário, é apenas a partir do silêncio que a ação surge. Se você
não estiver em silêncio, se você não sabe como sentar-se silenciosamente, ou ficar
silenciosamente em meditação profunda, qualquer coisa que você fizer é reação, não ação.
Você reage.
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Alguém te insulta, aperta um botão, e você reage. Você está com raiva, você pula na
pessoa – você chama isso de ação? Não é ação, note, é reação. Ele é o manipulador e você
o manipulado. Ele apertou um botão e você funcionou como uma máquina. Assim como
você aperta o botão e a luz acende, aperta o botão e a luz apaga – é isso o que as pessoas
estão fazendo com você: elas te ligam e desligam.
Alguém vem e te elogia e infla o seu ego e você se sente muito grande; então alguém vem
e o perfura e você cai totalmente ao chão. Você não é o seu próprio mestre: qualquer um
pode insultá-lo e você tornar-se-á triste, bravo, irritado, aborrecido, violento, louco. E
qualquer um pode te elogiar e fazê-lo sentir-se nas alturas, podem fazê-lo sentir que você
é o melhor – que Alexandre o Grande não era nada comparado com você.
E você age de acordo com as manipulações dos outros. Isso não é ação real.

Buda estava passando por uma vila e as pessoas vieram e o insultaram. E elas utilizaram
todas as palavras insultantes que podiam – todas as palavras de quatro letras que
conheciam. Buda manteve-se ali, ouvindo silenciosamente, muito atentamente, e então
falou, “Obrigado por virem até mim, mas estou com pressa. Tenho que chegar na outra
vila, as pessoas estão esperando por mim lá. Não posso devotar mais tempo para vocês
hoje, mas amanhã, voltando, eu terei mais tempo. Vocês podem se reunir novamente, e,
amanhã, se sobrou algo que vocês queiram dizer e não foram capazes de dizer, vocês
poderão dizê-lo para mim. Mas hoje, desculpem-me.”
Essas pessoas não podiam acreditar no que estavam ouvindo, vendo: esse homem
permaneceu totalmente impassível, imperturbável. Alguém perguntou, “Você não nos
ouviu? Estamos te agredindo verbalmente, e você nem mesmo respondeu!”
Buda disse, “Se vocês queriam uma resposta, vocês chegaram muito tarde. Vocês
deveriam ter vindo há dez anos atrás, então eu teria respondido. Mas nesses dez anos eu
parei de ser manipulado pelos outros. Não sou mais um escravo, sou meu próprio mestre.
Eu ajo de acordo comigo mesmo, não de acordo com outrem. Eu ajo de acordo com a
minha necessidade interior. Vocês não podem forçar-me a fazer nada. Está perfeitamente
bem: vocês quiseram me agredir verbalmente, vocês me agrediram verbalmente! Sintamse preenchidos. Vocês fizeram a sua obra perfeitamente bem. Mas em relação a mim, eu
não recebo insultos e, a menos que eu os receba, eles são insignificantes.”
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Quando alguém o insulta, você tem que tornar-se um receptor, você tem que aceitar o que
ele diz; apenas então você pode reagir. Mas se você não aceitar, se você simplesmente
permanecer desprendido, se você manter a distância, se você permanecer frio, o que ele
pode fazer?
Buda disse, “Alguém pode jogar uma tocha incandescente no rio. Ela permanecerá acesa
até atingir o rio. No momento em que ela toca o rio, todo o fogo se esvai – o rio a esfria.
Tornei-me um rio. Vocês jogam agressões verbais em mim. Elas são fogo quando vocês
as jogam em mim, mas no momento em que elas me atingem, atingem o meu frescor, seu
fogo desaparece. Elas não machucam mais. Vocês jogam espinhos – caindo no meu
silêncio eles se tornam flores. Ajo a partir da minha natureza intrínseca.”

Isso é espontaneidade. O ser humano de consciência, entendimento, age. O ser humano
que está distraído, inconsciente, mecânico, robotizado, reage.
Curtis, você me pergunta, “O ser humano inconsciente reage enquanto o sábio observa.”
Não é que ele simplesmente observa – observar é um aspecto do seu ser. Ele não age sem
observar. Mas não entenda o Buda mal. Os budas sempre foram mal-entendidos; você
não foi o primeiro a mal-entender. Todo esse país mal-entendeu o Buda; por isso todo o
país tornou-se preguiçoso, abominável; o país perdeu energia, vitalidade, vida. Ele
tornou-se totalmente embotado, desinteligente, porque a inteligência é aperfeiçoada
apenas quando você age.
E quando você age de momento a momento a partir da sua consciência e vigilância, uma
grande inteligência surge. Você começa a brilhar, reluzir, você se torna luminoso. Mas
isso aconteceu através de duas coisas: observação, e ação a partir desta observação. Se a
observação tornar-se inação você está cometendo suicídio. A observação deve te levar
para a ação, um novo tipo de ação; uma nova qualidade é trazida para a ação.
Você observa, você está totalmente quieto e silencioso. Você vê a situação, e a partir desta
visão você responde. O ser humano vigilante responde, ele é responsável – literalmente!
Ele é responsivo, ele não reage. A sua ação nasce da sua consciência, não a partir da
manipulação de alguém; esta é a diferença. Por isso não há nenhuma incompatibilidade
entre observar e a espontaneidade. Observar é o início da espontaneidade; a
espontaneidade é a realização da observação.
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O ser humano de entendimento real age – age tremendamente, age totalmente, mas age
no momento, a partir da sua consciência. Ele é como um espelho. O ser humano ordinário,
inconsciente, não é como um espelho, ele é como um filme fotográfico. Qual é a diferença
entre um espelho e um filme fotográfico? Um filme fotográfico, uma vez exposto, tornase inútil. Ele recebe a impressão, fica impressionado por ela – o filme fotográfico carrega
a imagem. Mas lembre-se, a imagem não é a realidade – a realidade segue crescendo.
Você pode ir ao jardim e tirar uma foto de uma roseira. Amanhã a figura será a mesma,
no dia depois de amanhã a figura também será a mesma. Vá novamente à roseira: ela não
é mais a mesma. As rosas se foram, ou novas rosas chegaram. Mil e uma coisas
aconteceram.

Diz-se que certa vez um filósofo realista foi ver um pintor famoso, Picasso. O filósofo
acreditava no realismo e ele foi até lá para criticar Picasso porque as suas pinturas eram
abstratas, elas não eram realistas. Elas não representavam a realidade como ela é. Pelo
contrário, suas pinturas eram simbólicas, tinham uma dimensão totalmente diferente –
elas eram simbolistas.
O realista disse, “Não gosto das suas pinturas. Uma pintura deve ser real! Se você pinta a
minha esposa, então a sua pintura deve parecer com a minha esposa.” E ele pegou uma
fotografia da sua esposa e disse, “Olhe para essa imagem! A pintura deve ser assim.”
Picasso olhou para a imagem e disse, “Essa é sua esposa?”
Ele disse, “Sim, essa é minha esposa!”
Picasso disse, “Estou surpreso! Ela é muito pequena e achatada.”

A foto não pode ser a esposa!

Há uma outra história:
Uma bela mulher foi até Picasso e disse, “Há alguns dias vi o seu autorretrato na casa de
um amigo. Era tão belo, fiquei tão influenciada, quase hipnotizada, que abracei a imagem
e a beijei.”
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Picasso disse, “Sério? E então o que a imagem fez com você? A imagem beijou-lhe de
volta?”
E a mulher disse, “Você está louco?! Uma imagem não beija de volta.”
Picasso disse, “Então não era eu.”

Uma imagem é uma coisa morta. A câmera, o filme fotográfico, capta apenas um
fenômeno estático. E a vida nunca é estática, ela segue mudando. A sua mente funciona
como uma câmera, ela segue coletando imagens – é um álbum. E então, a partir dessas
imagens você reage. Por isso, você nunca é verdadeiro na vida, porque qualquer coisa que
você faz é errada; qualquer coisa que você faz, repito, é errada. Nunca se adequa.

Uma mulher estava mostrando o álbum de família para os seus filhos, e eles cruzaram
com uma foto de um belo homem: cabelos longos, barba, muito jovem, muito vivo.
O menino perguntou, “Mamãe, quem é esse homem?”
E a mulher disse, “Você não o reconhece? É o seu pai!”
O menino olhou intrigado e disse, “Se este é o meu pai, então quem é aquele homem
careca que vive com a gente?”

Uma imagem é estática. Ela permanece como é, nunca muda. A mente inconsciente
funciona como uma câmera, ela funciona como um filme fotográfico. A mente vigilante,
a mente meditativa, funciona como um espelho. Ela não capta nenhuma impressão; ela
permanece totalmente vazia, sempre vazia. Então qualquer coisa que ficar em frente a um
espelho é refletida. Se você ficar em frente a um espelho ele refletirá você. Se você sair
da frente dele, não diga que o espelho te traiu. O espelho é simplesmente um espelho.
Quando você sai da frente dele, ele não reflete mais você; ele não tem mais nenhuma
obrigação de refletir você. Agora outrem está na frente dele – o espelho reflete esta
pessoa. Se ninguém estiver lá, ele não reflete nada. Ele é sempre verdadeiro com a vida.
O filme fotográfico nunca é verdadeiro com a vida. Mesmo se a sua foto é tirada agora,
no momento em que o fotógrafo a tirar da câmera, você já não será o mesmo! Muita água
223

correu no Ganges. Você cresceu, mudou, ficou mais velho. Talvez apenas um minuto
tenha se passado, mas um minuto pode ser uma grande coisa – você pode estar morto!
Apenas um minuto antes você estava vivo; depois de um minuto, você pode estar morto.
A imagem nunca morrerá.
Mas no espelho, se você estiver vivo, você está vivo; se você estiver morto, você está
morto.
Buda diz: Aprenda a sentar-se silenciosamente – torne-se um espelho. O silêncio faz da
sua consciência um espelho, e então você funciona momento a momento. Você reflete a
vida. Você não carrega um álbum dentro da sua cabeça. Então os seus olhos estão claros
e inocentes, você tem claridade, você tem visão, e você nunca é falso com a vida.
Isso é o viver autêntico.

A terceira questão:
Questão 3
AMADO MESTRE,
POR QUE NINGUÉM GOSTA DE SER CRITICADO E, ENTRETANTO, TODO
MUNDO AMA CRITICAR OS OUTROS?

Gayatri, o ego é muito sensível, muito frágil e tem muito medo da crítica. O ego depende
da opinião dos outros. Ele não tem realidade própria. Ele não é uma entidade real, não é
substancial – é apenas uma coleção das opiniões dos outros.
Alguém diz, “Você é belo,” e você coleta isso. Alguém diz, “Você é inteligente,” e você
coleta isso. E alguém diz, “Nunca encontrei uma pessoa tão única,” e você coleta isso. E
então um dia uma pessoa vem e diz, “Você é repulsivo!” Agora, como aceitar a crítica?
Ela vai contra a imagem que você esteve criando de si próprio. Você vai retaliar, você vai
lutar com unhas e dentes. Mas qualquer coisa que você fizer, a mente capturou a
impressão dessa opinião também. Então alguém diz, “Você é feio,” e alguém diz, “Você
é estúpido.” E existem milhões de pessoas no mundo e todas elas têm as suas próprias
opiniões, gostos e desgostos.
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Assim sendo o seu ego torna-se uma miscelânea, um fenômeno muito contraditório. Um
fragmento diz, “Você é belo!” outro fragmento diz, “Bobagem, você é feio!” Um
fragmento diz, “Você é inteligente,” outro fragmento diz, “Quieto! Cale a sua grande
boca! Você é totalmente estúpido e nada mais!” Por isso as pessoas vivem em um estado
confuso. Elas não sabem quem são, se são inteligentes ou estúpidas, belas ou feias, boas
ou más, santas ou pecadoras – porque uma pessoa pode chamá-la de santa, outra pessoa
pode chamá-la de pecadora. Há diferentes valores e diferentes critérios no mundo, há
diferentes moralidades no mundo.
O seu vizinho pode ser um Cristão e você pode ser um Jaina. Ora, o Cristão não tem
problema nenhum com beber vinho; de fato, o próprio Cristo amava beber vinho. Mas o
Jaina não pode conceber, nem mesmo em seus sonhos, Mahavira bebendo vinho. Isso é
impossível, a própria ideia é inconcebível. Mas para o Cristão o maior milagre que Jesus
fez foi transformar água em vinho. Se Mahavira estivesse por perto, ele faria o milagre
oposto imediatamente! Ele transformaria o vinho em água.
Ora, se você beber vinho de vez em quando, você é um santo ou um pecador? Pessoas
diferentes vão falar coisas diferentes. No ashram de Mahatma Gandhi o chá era proibido;
o que dizer do vinho! Chá, o pobre chá, o inocente chá foi proibido! E todos os monges
Budistas ao longo das eras tomaram chá. De fato, eles pensam que o chá ajuda a
meditação, e pode haver um grão de verdade nisso, porque ele o mantém acordado. E a
meditação Budista é tal que você tende a cochilar: sentado por horas em uma única
postura... Tente. Depois de dez minutos você começará a sonhar. Depois de uma hora é
impossível manter-se acordado.
O chá deve ter ajudado. De fato, o chá foi descoberto pelos Budistas. Um dos maiores
mestres Budistas, Bodidarma, descobriu o chá. O nome veio de um monastério, Ta, no
qual Bodidarma costumava viver na China. Aquele monastério ficava no topo da
montanha, Ta. Na China ‘ta’ pode ser pronunciado de duas maneiras: você pode
pronunciá-lo como ‘ta’ ou como ‘cha’ – por isso o Hindi chai, o Marathi cha e a palavra
Inglesa ‘tea’. Bodidarma, o grande fundador do Zen, o descobriu.
E o vinho foi feito nos monastérios Católicos ao longo das eras. Você ficará surpreso em
saber que o melhor vinho era feito pelas freiras e monges Católicos. O vinho mais antigo
está disponível apenas nos porões dos antigos monastérios da Europa, o mais antigo e o
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melhor. Vinho, feito em monastérios? Que tipo de monastérios eram esses? Quem
decidirá?
De fato, novamente há um grão de verdade nisso. A meditação Budista significa
vigilância e o chá tem alguns agentes químicos em si que ajudam a vigilância – ele tem
um estimulante. Agora, um dia, é possível que outro Bodidarma venha e diga, “Fumar é
bom,” porque o tabaco também tem um estimulante – a nicotina. O fumar também pode
ajudar a meditação se o chá pode. O fumo ainda está a espera do seu Bodidarma aparecer.
Então você será mais capaz de fumar e sentir-se muito virtuoso: quanto mais você fumar,
mais santo você será!
Não é acidental que o vinho tornou-se parte da criatividade do monastério. Jesus disse:
afogar-se em Deus é oração. O caminho de Jesus é o do amor, o caminho de Buda é o da
meditação; por isso Buda nunca concordaria com o vinho, mas com o chá ele poderia
concordar. Jesus concorda com o vinho porque o vinho te dá uma amostra de um estado
totalmente perdido, do afogar-se, de sair do ego, de esquecer o ego e todas as suas
preocupações. Ele te dá uma amostra, um vislumbre do desconhecido.
Mas quem decidirá sobre quem está certo e quem está errado? Todas essas coisas estão
ali na atmosfera, e você as captura. A partir dessas coisas você faz algum tipo de imagem;
necessariamente será uma miscelânea, não pode ser clara. Por isso você tem muito medo
de alguém criticar-lhe porque essas pessoas trazem a sua miscelânea à superfície. Não é
a crítica delas que você é contra; você é contra o fato que essas pessoas trazem problemas
à superfície que você está, de alguma maneira, reprimindo dentro de si. Elas tornam-no
consciente dos problemas e ninguém quer ser consciente dos problemas, porque os
problemas então querem ser resolvidos e é uma questão árdua. Coragem é necessária para
resolver problemas. Você pode não gostar de resolver problemas de fato, porque você
pode ter algum investimento em seus problemas – você deve ter, porque você viveu com
eles por tanto tempo que você deve ter investido neles. Você pode não gostar de alterar o
seu estilo de vida. Se você é miserável talvez gostaria de manter-se miserável – qualquer
coisa que você disser na superfície, isso é outra questão. A despeito do que você diz, no
fundo você pode gostar de permanecer miserável.
Por exemplo, uma esposa sabe que o marido é carinhoso com ela apenas quando ela está
doente. Sempre que ela está saudável ele simplesmente se esquece totalmente dela, ele
nunca cuida nem um pouco dela quando ela está saudável. Quando ela está doente, por
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puro dever, responsabilidade, ele vem, senta-se do lado dela, coloca a sua mão na mão
dela; caso contrário ele nem olha para ela. Pergunte aos maridos, “Quanto tempo faz
desde que você viu a face da sua mulher, face a face?” Você pode ser capaz de reconhecer
o seu cão se ele estiver perdido, mas se a sua mulher estivesse perdida você teria que
perguntar aos vizinhos porque eles a reconheceriam melhor – assim como você
reconheceria melhor a esposa do vizinho. Quem olha para a sua própria esposa?

Mulla Nasruddin foi ver uma peça. Um homem estava muito apaixonado na peça, ele
estava agindo tão romanticamente que Nasruddin disse à sua esposa, “Este homem é um
grande ator.” A esposa disse, “E você sabia? – a mulher que ele está atuando é realmente
a sua esposa na vida real.”
Nasruddin disse, “Então ele é o maior ator do mundo!”

Mostrar muito romance à própria esposa... é quase impossível.
Eu viajei por vinte anos nesse país. Fiquei em milhares de casas e vi continuamente:
quando o marido não está em casa, a esposa parece ser muito animada, muito feliz. No
momento em que o marido entra em casa ela tem uma dor de cabeça e deita-se na cama.
E eu observava, porque eu estava ficando na casa. Apenas um momento antes, tudo estava
bem – como se não fosse o marido que tivesse entrado, mas uma dor de cabeça.
Vagarosamente entendi a lógica. Há um grande investimento nela. E lembre-se, não estou
dizendo que ela está simplesmente fingindo. Se você fingir por muito tempo algo pode
tornar-se uma realidade, pode tornar-se uma auto-hipnose. Não estou dizendo que ela não
estava sofrendo de dor de cabeça, lembre-se. Ela pode estar sofrendo: apenas a face do
marido é suficiente para disparar o processo! Aconteceu tantas vezes que agora virou um
processo automático. Então não estou dizendo que ela está enganando o marido; ela é
enganada pelos seus próprios investimentos.
Você tem uma certa imagem e não quer que ela seja alterada, e a crítica significa
novamente uma perturbação.

Você certamente conhece a história da Chapeuzinho Vermelho:
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Esta pequena menina foi ver a sua avó que vivia na floresta. O lobo mau, que queria
comê-la, tomou o lugar da vovó na cama depois de devorá-la com uma mordida. Então
ele estava debaixo dos cobertores com a camisola e a toca de dormir da vovó.
Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou, ela notou algo diferente e, olhando para os
olhos da vovó, perguntou:
“Mas vovó, que olhos grandes você tem!”
“É para vê-la melhor, minha querida.”
“Mas vovó, que nariz grande você tem!”
“É para cheirá-la melhor, minha querida.”
“Mas vovó, que braços grandes você tem!”
“É para abraçá-la melhor, minha querida.”
“Mas vovó, que mãos peludas você tem!”
“Ei! Você veio apenas para criticar?”

Há um limite. Além disso ninguém gosta de ser criticado. Mas o outro lado da história é
que todo mundo gosta de criticar os outros; isso lhe dá um sentimento bom. Se os outros
são maus, indiretamente isso faz você se sentir bem. Se todo mundo é um engodo,
hipócritas, desonestos, espertos, isso lhe dá um sentimento bom: você não é tão mau, você
não é tão desonesto. A comparação relaxa você. Ela te ajuda a permanecer desonesto,
porque as pessoas são mais desonestas que você. Nesse mundo desonesto como você pode
sobreviver? Você tem que jogar o jogo.
Toda manhã quando você lê o jornal, isso sempre te dá um sentimento bom – muita coisa
acontecendo no mundo todo, tantas coisas feias, tanta violência, assassinato, suicídio,
estupro, roubo, que comparado com tudo isso você é um santo. Por isso as pessoas não
gostam de ler a Bíblia de manhã, ou o Gita, mas o jornal! Lendo o Gita você sente-se
como um pecador, lendo a Bíblia você começa a sentir um tremor, que o inferno virá até
você, que você está a caminho. E as escrituras descrevem o inferno tão vividamente, com
tanta cor que podem fazer qualquer um temer. E uma coisa parece certa: que você não
pode alcançar o paraíso. Parece ser impossível, isso demanda impossibilidades.
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Ninguém gosta de ler as escrituras, ninguém gosta de ouvir as escrituras. É por isso que
você vai ao templo e encontra quase todas as pessoas totalmente dormindo. Existem
médicos que eu conheço que enviam as pessoas para os discursos religiosos se elas sofrem
de insônia. Se nenhum tranquilizante funcionar, não se preocupe: vá ao discurso religioso.
O discurso religioso é o tranquilizante definitivo – até agora nada foi capaz de vencê-lo.
Ouvindo as escrituras as pessoas começam a dormir. É uma proteção, é para evitá-las; por
outro lado, torna-se absolutamente certo que o paraíso não é para você, você foi feito para
o inferno. E isso perturba o seu coração, surge um grande medo, e parece não haver
nenhum caminho para escapar do inferno.
Por isso todo mundo gosta de criticar, e não apenas de criticar – todo mundo gosta de
ampliar as falhas dos outros. Você tenta tornar as falhas dos outros tão grandes quanto
possíveis porque então, em comparação, as suas falhas são insignificantes. E Deus é
compassivo: Rahim, Rehman! Deus é compaixão! Você tem apenas falhas pequenas, e
olhando para o mundo onde existem tantos pecadores...
Quando o Dia do Julgamento vier você pode ter certeza que o seu número não será
chamado, você não será chamado. A fila será tão longa, e tem que ser decidido dentro de
vinte e quatro horas. Um Dia do Julgamento e milhões e milhões de pessoas – Tamerlão,
Genghis Khan, Alexandre o Grande, Adolf Hitler, Mussolini, Joseph Stalin, Mao Tsétung... essas serão as pessoas que estarão na frente. Você será o último da fila. O seu
número não será chamado. Você pode ter certeza disso se olhar para as pessoas com uma
lupa.

Depois de encontrar-se com uma multidão selvagem em um jogo de basquete, o árbitro
apanha sua esposa e diz que seria melhor se ela não comparecesse aos jogos restantes que
ele estava escalado. “Afinal,” ele disse, “deve ter sido muito embaraçoso para você
quando todo mundo levantou-se e vaiou-me.”
“Não foi tão ruim,” ela replicou. “Eu me levantei e vaiei também.”

O ego não quer ser criticado e quer criticar todo mundo. Fique consciente da estratégia
do ego, como ele nutri a si próprio, como ele protege a si próprio. A menos que você fique
absolutamente consciente de todos os dispositivos astutos do ego, você nunca será capaz
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de livrar-se dele. E livrar-se dele é o início da vida religiosa, é o início de sannyas. Então
você não está mais preocupado com o que os outros dizem sobre você.
Apenas olhe para mim... Todo o mundo segue dizendo coisas sobre mim. Eu nem mesmo
as leio. Todo dia Laxmi traz centenas de reportagens que aparecem em diferentes
linguagens de diferentes países. Quem se importa? Se eles estão reportando rumores,
deixe-os desfrutá-los; eles não têm mais nada para desfrutar em suas vidas. Deixe-os ter
um pouco de diversão. Nada está errado nisso, eles não podem me machucar. Eles podem
destruir o meu corpo, mas eles não podem me machucar. E eu não tenho imagem própria;
eles não podem destruir isso também. E eu não reajo, eu ajo. A minha ação sai do meu
eu, não é manipulada pelos outros. Sou um homem livre, sou liberdade. Eu ajo de acordo
comigo.
Aprenda a arte de agir de acordo consigo mesmo. Não se preocupe com as críticas e não
se interesse por elogios. Se você está interessado em ser elogiado pelos outros, então você
não pode ficar indiferente em relação à crítica. Permaneça afastado. Elogio ou crítica, é
tudo igual. Sucesso ou fracasso, é tudo igual. AES DHAMMO SANANTANO.

A quarta questão:
Questão 4
AMADO MESTRE,
EMBORA EU QUEIRA RENDER-ME A VOCÊ E TOMAR SANNYAS, SINTO-ME
DESAMPARADO PARA FAZÊ-LO. POR QUE ISSO É ASSIM? POR FAVOR,
ESCLAREÇA.

S. D. Prasad, é muito simples, não há nada para esclarecer. Você está com medo das
pessoas, você está com medo da sociedade. Você está com medo da igreja estabelecida,
da religião estabelecida, dos sacerdotes, dos políticos – você está simplesmente com
medo. É o medo que está te impedindo. Sannyas necessita coragem, sannyas necessita
bravura, particularmente a minha sannyas.
A velha sannyas não necessita mais de bravura, porque ela já é parte do status quo. Ela é
aceita, respeitada. Se você se tornar um sannyasin à moda antiga as pessoas vão adorá-lo.
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Se você se tornar meu sannyasin, você estará em constante perigo. As pessoas pensarão
que você está louco, as pessoas pensarão que você está hipnotizado. As pessoas pensarão
que algo deu errado – que você perdeu o juízo. As pessoas dirão, “Um homem tão bom!
Nós nunca pensamos, nunca sonhamos que isso iria acontecer com você.”
As pessoas rirão, espalharão rumores sobre você, fofocarão sobre você, criarão mil e um
tipos de problemas para você. E você tem que existir com as pessoas, você tem que viver
com elas. Em cada passo elas criarão barreiras e elas colocarão pedras em seu caminho.
E não apenas aquelas que são parte de uma sociedade maior, mas até mesmo aquelas que
estão muito próximas: a sua esposa pode criar muito problema para você... os seus filhos,
os seus pais. Em cada canto e recanto você terá que encarar as dificuldades.
Você está com medo. Apenas tente entender o seu medo, e então é muito fácil. Uma vez
que você vê que é medo, abandone-o. A despeito de todos os medos, salte para sannyas,
porque permanecer no medo é tornar-se um covarde, permanecer no medo é perder toda
a alegria da vida. A vida pertence àqueles que sabem como arriscar-se. A vida pertence
aos aventureiros e sannyas é a maior aventura que existe. E porque estou trazendo um
conceito totalmente novo de sannyas ao mundo – uma sannyas que não é escapista, uma
sannyas que não acredita na renúncia, uma sannyas que acredita na celebração, uma
sannyas que quer viver no mundo e, ainda assim, não estar nele...
A velha sannyas é fácil: você escapa do mundo, você abandona as oportunidades onde a
tentação era possível, você escapa para as cavernas do Himalaia. Sentando-se lá você será
um santo, porque você não terá nenhuma outra oportunidade. Você tem que ser um santo.
O que mais você faria ali?
Existem todos os tipos de tentações no mundo. Ser um santo no mundo é algo soberbo,
algo extraordinário. Se não existem mulheres nas cavernas do Himalaia... e eu não acho
que existam. As mulheres nunca foram tão tolas; elas são mais terrenas, elas são mais
intuitivas, não são intelectuais. Elas são muito realistas, elas não vão atrás de palavras e
teorias e filosofias. É o homem que se torna muito atraído por abstrações. As mulheres
não se preocupam com o outro mundo, ela quer um belo sari aqui e agora! Você é um
tolo se você está esperando por alguma mulher bela no paraíso.
A mente feminina não se preocupa muito com o outro mundo. A mente feminina diz,
“Veremos. Se podemos administrar aqui, poderemos administrar lá também. Se podemos
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encontrar um tolo aqui, o mesmo tolo estará disponível lá também. Então porque se
preocupar com o outro mundo?”
Mas o homem vive em abstrações. Este é o maior erro da mente masculina. Ela vive em
teorias. Ela se torna tão hipnotizada pelas palavras que está pronta para sacrificar a própria
vida. Ela está pronta para ir para as cavernas, para renunciar a esta vida para alcançar a
outra vida. Ela vive no passado, ela vive no futuro. A mulher vive mais no presente. Por
isso não existem mulheres nas cavernas do Himalaia. Você pode ir e sentar-se lá e sonhar
todos os tipos de sonhos, mas lá não há oportunidades. O dinheiro não está lá, o poder
não está lá, a beleza não está lá – não há nada lá! Sentando-se na sua caverna você se
torna cada vez mais embotado, vagarosamente; é um tipo de suicídio gradual.
A minha sannyas não é abandonar o mundo, mas aprofundar-se nele, alcançar o seu
próprio núcleo, porque Deus está no próprio núcleo do mundo. Deus é a alma do mundo.
Você não pode encontrá-lo ao escapar do mundo. Você pode encontrá-lo apenas ao ir
cada vez mais fundo no mundo. Quando você alcançar o próprio centro da existência,
você o encontrará. Ele está escondido no mundo, todo o mundo é permeado por ele. Ele
está nas árvores, nas rochas, nos pássaros e nas pessoas. Sim, ele está em sua esposa, em
seu marido e em seus filhos. Ele está em você! E a melhor possibilidade de encontrá-lo é
no mundo, não fora do mundo.
Sair do mundo tem sido uma grande atração; isso também por causa do medo. O escapista
é covarde; ele não pode ser suficientemente vigilante para viver no mundo e, entretanto,
não ser afetado por ele. Ele não pode ser tão vigilante – ele não tem muita inteligência,
ele não pode fazer aquele grande esforço para despertar – por isso ele escapa. Ele é um
covarde.
Então a velha sannyas, S. D. Prasad, pode adequar-se perfeitamente a você, mas não
ajudará. Você permanecerá um covarde, e você permanecerá orientado pelo medo. Na
superfície parece que o sannyasin que está deixando o mundo é muito corajoso. Não é o
caso. Não seja enganado pelas aparências. O soldado que está indo para a guerra parece
muito corajoso – não seja enganado pelas aparências – no fundo ele está tremendo, ele
teme.

232

Adolf Hitler estava preparando o seu guarda-roupa para o segundo inverno lúgubre no
congelante front da Rússia.
“Mein Fuhrer,” sugeriu um dos seus casacos, “lembre-se o que Napoleão fez quando
estava na Rússia. Ele vestiu um uniforme vermelho brilhante pois caso fosse ferido os
seus homens não notariam o fato dele estar sangrando.”
“Excelente ideia! Excelente ideia!” ruminou Adolf. “Atire-me imediatamente a minha
calça marrom.”

Não seja enganado pelas aparências. Mesmo as pessoas como Adolf Hitler estão
tremendamente com medo, abaladas. E os seus supostos sannyasins que escaparam do
mundo escaparam por medo.
Ensino a você o caminho do destemor. É o simples medo e nada mais que está te
impedindo, embora você não se sentirá muito feliz com a minha resposta. Você devia
estar esperando que eu fosse dizer algo muito gratificante para o seu ego. Perdoe-me, não
posso dizer nenhuma inverdade. Posso apenas falar a verdade, e se ela machuca, ela
machuca. É apenas através da verdade que a luz começa a entrar em seu ser. Então se
você se sente ferido... porque o seu nome parece desconhecido para mim, você deve ser
novo. E com as pessoas novas eu nunca sou muito rude, mas vejo uma possibilidade em
você, por isso sou tão rígido.
Sempre que vejo uma possibilidade em um ser humano sou rígido. Sempre que não vejo
possibilidade permaneço muito cortês. Se sou cortês, isso simplesmente quer dizer que
quero livrar-me de você. Se sou rígido, se eu martelar forte na sua cabeça, isso significa
que já comecei a respeitá-lo.

A quinta questão:
Questão 5
AMADO MESTRE,
SOU MUITO AMBICIOSO POR DINHEIRO. VOCÊ ACHA QUE FUI UM JUDEU
NA MINHA VIDA PASSADA?
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Suresh, por que em uma vida passada? Você é um Judeu agora! Somente nascer na Índia,
nascer de uma família Hindu, não faz qualquer diferença. ‘Judeu’ não significa uma raça,
é uma psicologia, é uma metafísica. O Marwari é um Judeu – o Judeu indiano. De fato,
qualquer pessoa ambiciosa é Judia – a ambição é Judia.
Jesus não é um Judeu embora ele tenha nascido como um Judeu – ele não é Judeu de
maneira alguma. Quando uso palavras como ‘judeu’, lembre-se sempre que não estou
falando de raças. Não estou interessado em sangue. O sangue Judeu, o sangue Cristão e
o sangue Hindu são todos iguais. Você pode pegar algumas amostras – você pode pegar
todos os tipos de amostras aqui – você pode levar algumas amostras a um doutor e
perguntá-lo qual sangue é Judeu, qual sangue é Hindu e qual sangue é Budista, e ele ficará
perdido. Ele não poderá encontrar nenhuma maneira de descobrir – sangue é sangue! É
claro que existem tipos de sangue, mas eles não são Judeus, Hindus e Budistas. ‘Judeu’
não é nada além de outro nome para a ambição. Neste sentido o mundo inteiro consiste
de Judeus, exceto por poucas pessoas excepcionais. Quase todo mundo é um Judeu! Você
é ou um Jesus ou um Judeu – essas são as únicas alternativas. Se você não quer ser um
Judeu então seja um Jesus. E não tente consolar-se que em uma vida passada... Essas são
invenções astutas da mente humana: “Talvez na vida passada eu fui um Judeu.” Você é
um Judeu agora. Colocar a responsabilidade na vida passada mantém você intacto; então
você pode continuar como você é.

Um velho Judeu oferece pagar o dobro do valor de uma prostituta se ela mantivesse ambas
as mãos em sua cabeça durante o sexo. Mais tarde ela lhe pergunta que excitação especial
ele tinha nisso.
“Nenhuma excitação,” ele disse, tirando um grande maço de notas do seu bolso, “mas por
alguns dólares extras eu sei que suas mãos estão na minha cabeça e não em meus bolsos!”

Outra história para você, Suresh:
Um comerciante Judeu aposentado está quase quebrado pela demanda de seus filhos por
dinheiro para pagar as mulheres que eles seduziram e engravidaram. Mas ele paga para
não ver o nome da família desgraçado.
Alguns dias depois a sua filha vem até ele e confessa, “Papai, estou grávida.”
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“Obrigado Deus, os negócios estão melhorando,” disse o velho homem.

E a terceira história:
Vários Judeus em uma sala estão discutindo qual negócio é o melhor. Finalmente um
velho homem barbado diz, “Paremos de mentir uns para os outros. O prostíbulo é o
melhor negócio: elas têm, elas vendem, elas ainda têm.”
“Do que você está falando?” grita outro velho horrorizado.
Do que estou falando? Estou falando: nenhuma despesa geral, nenhum custo de
manutenção, nenhum estoque – o que pode ganhar disso?
E sim, é tudo no atacado.”

A ambição é Judia e todo mundo é um Judeu nesse sentido. E lembre-se que a ambição é
uma projeção do medo. É por causa do medo que o ser humano torna-se ambicioso. Ele
tem tanto medo, que quer acumular para o futuro. Ele tem tanto medo que sacrifica o seu
hoje pelo amanhã, e o amanhã nunca chega. O ser humano ambicioso é o ser humano
mais tolo do mundo. Buda o chama de “o tolo”– o tolo por excelência, porque ele segue
sacrificando o presente pelo futuro que nunca chega. Ele acumula dinheiro, mas não pode
utilizá-lo; ele permanece pobre.
O ser humano ambicioso nunca fica rico. Ele pode ter todo o mundo ao seu alcance, mas
ele permanece pobre. Ele não pode desfrutá-lo, a sua ambição não permite isso. Ele
permanece miserável. Ele sempre permanece com tanto medo do futuro que não pode
separar-se do seu dinheiro. Ele acumula, acumula, desperdiça toda a sua vida e um dia
morre. Ele foi um ser humano pobre por toda a vida – com as mãos vazias ele veio, com
as mãos vazias ele se foi, e toda a sua vida foi para o ralo sem nenhuma significância.
Não tente se consolar que em uma vida passada você foi um Judeu. Olhe para o seu ser!
Você é um Judeu. E então há uma possibilidade de você ver: “Sou um Judeu, sou
ambicioso. De onde está vindo minha ambição?” Vá mais profundo na ambição, analisea e você encontrará o medo. E quando você encontrar o medo você chegou a uma coisa
muito fundamental.
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Há apenas duas formas de viver a vida: uma a partir do medo e a outra a partir do amor.
O ser humano que vive a partir do medo torna-se ambicioso, torna-se agressivo, violento,
egoísta. E o ser humano que vive a partir do amor é necessariamente não-ambicioso,
porque o amor sabe como compartilhar. O amor aprecia o compartilhar, o amor não
conhece nenhuma alegria maior do que o compartilhar. Qualquer coisa que o amor tem,
o amor compartilha. E o amor conhece um grande segredo: que quanto mais você
compartilha, mais a energia do amor vai alcançá-lo, transbordando de alguma fonte
desconhecida, inexaurível – AES DHAMMO SANANTANO.
Quanto mais você ama, mais você está no estado de oração. Quanto mais você ama, mais
Deus lhe dá, porque você está dando. Qualquer coisa que você faz com as pessoas, Deus
faz com você. Se você é miserável, Deus torna-se miserável com você. Se você está
compartilhando, Deus está compartilhando. A existência é apenas um espelho, ela reflete
a sua face, ela ecoa o seu ser. Viva através do amor e você será um Jesus.
Jesus disse: Deus é amor. Viva a partir do medo e você é um Judeu. Você pode ser um
Judeu Hindu, ou um Judeu Islâmico, ou um Judeu Cristão – não importa. Os adjetivos
não importam.

A última questão:
Questão 6
AMADO MESTRE,
POR QUE EU NÃO TE ENTENDO?

Ram Gopal, o entendimento é um segundo passo. O primeiro é ouvir. Você não me ouve.
Você perde o primeiro passo; então o segundo não é possível.
Enquanto você está me ouvindo, mil e um pensamentos estão vagando na sua mente. Eles
mantêm você surdo. As minhas palavras nunca alcançam você intactas, em sua pureza.
Elas são distorcidas, elas são coloridas pelos seus pensamentos, pelos seus preconceitos,
por suas conclusões. Você me ouve através do seu conhecimento – é por isso que você
realmente não ouve. E qualquer coisa que alcança você é algo totalmente diferente do que
foi transmitido. Estou dizendo uma coisa, você segue ouvindo outra; por isso o
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desentendimento. É por isso que você não me entende; caso contrário, estou usando
palavras muito simples.
Não estou usando nenhum jargão intelectual, estou usando a linguagem corriqueira.
Nunca uso palavras grandes – as minhas palavras são simples, tão simples quanto elas
podem ser. Se você não entende, isso simplesmente quer dizer que, de alguma forma,
você está internamente surdo. Um grande clamor de palavras, pensamentos, conclusões,
teorias, preconceitos, conhecimento e experiência – o Hindu, o Islâmico, o Cristão, o
Judeu – todos eles estão aí dentro. É muito difícil para mim encontrar um caminho para
você. É quase impossível alcançá-lo.
Não é uma questão de entendimento. O entendimento florirá por si só se você puder fazer
uma coisa: se você puder ouvir, se você permitir que eu te alcance, se você puder abrir o
seu coração, se você não estiver surdo – então o entendimento acontecerá. A verdade
ouvida é entendida, necessariamente será entendida. O entendimento não precisa de
nenhum esforço, ele simplesmente precisa de uma abertura, uma vulnerabilidade. Abra
apenas uma janela para mim, apenas uma janela bastará, e eu poderei te roubar. Apenas
uma janela será o suficiente. Se você não pode abrir a porta da frente, não se preocupe, a
porta de trás funcionará. Mas abra alguma porta para mim, deixe-me entrar, e então é
impossível não entender, é impossível desentender.
A verdade tem uma claridade tal que uma vez entendida, ela transforma a sua vida. Uma
vez ouvida, ela é entendida. A verdade tem um processo muito simples: uma vez ouvida,
ela é entendida; uma vez entendida ela transforma a sua vida. Se ouvida corretamente
você nunca pergunta como entender. Se entendida corretamente você nunca pergunta,
“Agora o que eu preciso fazer para transformar a minha vida de acordo com ela?” A
verdade transforma, a verdade libera.

Medite sobre essa pequena anedota:
Um homem entrou em um bar em Nova Iorque e comprou dois whiskies, um para si
próprio e outro para seu amigo. O barman preparou os whiskies e o homem verteu um
pouco de whisky em um dedal que colocou em uma perfeita miniatura de um piano
grande, que tirou da sua maleta. Ele também tirou da sua maleta um homem de trinta
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centímetros vestido para a noite, que sentou-se em frente ao piano e começou a tocar “A
Sonata da Luz da Lua.”
O barman estava incrédulo e perguntou de onde o pequeno homem era. O homem
explicou, “Eu estava olhando uma loja de velharias quando encontrei uma lâmpada de
óleo antiga. Eu a esfreguei um pouco com a manga da minha camisa para examiná-la
melhor quando houve um clarão e um gênio apareceu dizendo que era o escravo da
lâmpada e qualquer desejo meu seria tarefa sua realizá-lo. Então eu lhe disse que queria
um pênis de trinta centímetros e foi isso que o surdo filho da mãe me deu!”

Ele ouviu “um pianista” e errou tudo.
Você segue ouvindo o que você pode ouvir. Você segue ouvindo coisas que não são ditas
de maneira alguma. E então você as interpreta e todas as interpretações são másinterpretações. E qualquer coisa que você fizer você ficará frustrado, porque as suas másinterpretações não podem carregá-lo até a verdade. A verdade é uma comunhão.
Buda disse: Encontre um amigo, encontre um mestre e esteja em comunhão com o mestre.
O que é comunhão? Comunhão significa retirar todas as condições, retirar todos os
preconceitos, tornar-se inocente com alguém que alcançou, tornar-se uma criança
novamente na frente de alguém que tornou-se desperto. Ouça como uma criança pequena:
alerta, cheia de maravilhamento, de admiração, e o seu coração será imediatamente
penetrado. Alcançarei você como uma flecha.
Sim, haverá um pouco de dor também, mas muito doce... tão doce que você nunca
conhecerá algo mais doce que isso. Sim, quando pela primeira vez a verdade penetra o
seu coração como uma flecha, ela te mata – ela te mata como um ego. É uma crucificação,
mas imediatamente há uma ressurreição. Por um lado, você morre como era até agora,
por outro lado você nasce novamente. Você se torna um nascido duas vezes, um dwij;
você se tornar um brâmane, você se torna alguém que conhece.
Mas conhecer necessita de um grande caso de amor entre o discípulo e o mestre. Conhecer
é possível apenas quando o caso de amor é total, quando o comprometimento é total,
quando o envolvimento é total. Se você ouvir apenas como um espectador, você seguirá
perdendo. Se você ouvir apenas por curiosidade, você seguirá perdendo. Se você ouvir
com todas as suas ideias e filosofias, você ouvirá alguma outra coisa que não foi dita.
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Não é uma questão de entender as minhas palavras, é uma questão de entender a minha
presença. Apenas o discípulo é abençoado.
Ram Gopal, você ainda não é um discípulo. Você está curioso. Você veio para ver o que
está acontecendo. Você ainda não está comprometido. Você me ouve, mas você mantém
uma distância, para você poder escapar facilmente se as coisas ficarem grandes. Você
permanece na periferia, você não entrou no círculo.
Entre no círculo – te faço um convite. Torne-se meu convidado, deixe-me ser seu
anfitrião. Beba-me e você se afogará, e você será transformado. É uma promessa.
Por hoje é só.
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