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Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 1 

Título do Capítulo: Somos o que pensamos 

21 de Junho de 1979 na Sala Buda  

 

SOMOS O QUE PENSAMOS. 

TUDO O QUE SOMOS SURGE COM OS NOSSOS PENSAMENTOS. 

COM OS NOSSOS PENSAMENTOS CRIAMOS O MUNDO. 

FALE OU AJA COM UMA MENTE IMPURA  

E A CONFUSÃO LHE SEGUIRÁ  

COMO AS RODAS SEGUEM O GADO QUE PUXA O CARRO DE BOI. 

 

SOMOS O QUE PENSAMOS. 

TUDO O QUE SOMOS SURGE COM OS NOSSOS PENSAMENTOS. 

COM OS NOSSOS PENSAMENTOS CRIAMOS O MUNDO. 

FALE OU AJA COM UMA MENTE PURA  

E A FELICIDADE LHE SEGUIRÁ 

COMO SUA SOMBRA, INABALÁVEL. 

 

“OLHE COMO ELE ME ABUSOU E ME BATEU,  

COMO ELE ME COLOCOU PARA BAIXO E ME ROUBOU.” 

VIVA COM ESTES PENSAMENTOS E VOCÊ VIVERÁ NO ÓDIO. 

 

“OLHE COMO ELE ME ABUSOU E ME BATEU,  

COMO ELE ME COLOCOU PARA BAIXO E ME ROUBOU.” 

ABANDONE ESTES PENSAMENTOS E VIVA NO AMOR. 

 

NESTE MUNDO  

O ÓDIO ATÉ AGORA NUNCA DISPERSOU O ÓDIO.  

ESTA É A LEI,  
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ANTIGA E INEXAURÍVEL. 

 

VOCÊ TAMBÉM PERECERÁ. 

SABENDO DISSO, POR QUE DISCUTIR?  

 

QUÃO FÁCIL O VENTO DERRUBA UMA FRÁGIL ÁRVORE. 

PROCURE A FELICIDADE NOS SENTIDOS,  

EXAGERE NO ALIMENTO E NO SONO,  

E VOCÊ TAMBÉM SERÁ EXTIRPADO.  

 

O VENTO NÃO PODE DERRUBAR UMA MONTANHA.  

A TENTAÇÃO NÃO PODE TOCAR O SER HUMANO  

QUE ESTÁ ACORDADO, FORTE E HUMILDE,  

QUE É MESTRE DE SI MESMO E CONHECE A LEI.  

 

SE O PENSAMENTO DOS SERES HUMANOS SÃO LAMACENTOS, 

SE ELES SÃO IMPRUDENTES E CHEIOS DE ENGANO, 

COMO PODERÃO VESTIR A TÚNICA AMARELA? 

 

QUALQUER UM QUE É MESTRE DE SUA PRÓPRIA NATUREZA,  

BRILHANTE, CLARO E VERDADEIRO,  

ESTE PODERÁ, DE FATO, VESTIR A TÚNICA AMARELA. 

 

Meus amados bodisatvas... sim, é dessa forma que olho para vocês. É dessa forma que 

vocês têm que olhar para vocês mesmos. Bodisatva significa um buda em essência, um 

buda em semente, um buda dormente, mas com um potencial de acordar. Nesse sentido 

todos são bodisatvas, mas nem todos podem ser chamados de bodisatvas – apenas 

aqueles que começaram a procurar a luz, que começaram a ansiar pela aurora, em cujos 

corações a semente não é mais uma semente mas tornou-se um broto, começou a 

crescer.  

Vocês são bodisatvas por causa da sua ânsia por serem conscientes, de estarem alertas, 

por causa da sua busca pela verdade. A verdade não está muito longe, porém apenas 
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muito poucos afortunados no mundo que a anseiam. Não está muito longe, mas ela é 

árdua, difícil de alcançar. É difícil de alcançar não por causa da sua natureza, mas por 

causa do nosso investimento nas mentiras.  

Investimos por vidas e vidas em mentiras. Nosso investimento é tanto que a própria 

ideia da verdade nos amedronta. Nós queremos evitá-la, queremos escapar da verdade. 

As mentiras são belas fugas – sonhos convenientes, confortáveis. Mas sonhos são 

sonhos. Eles podem encantá-lo por um momento, eles podem escravizá-lo por um 

momento, porém, apenas por um momento. E cada sonho é seguido por uma tremenda 

frustração, e cada desejo é seguido por uma profunda falha.  

Mas seguimos precipitando-nos em novas mentiras; se as mentiras antigas são 

conhecidas, imediatamente inventamos novas mentiras. Lembre-se que apenas as 

mentiras podem ser inventadas; a verdade não pode ser inventada. A verdade já existe! 

A verdade tem que ser descoberta, não inventada. As mentiras não podem ser 

descobertas, elas têm que ser inventadas.  

A mente sente-se muito bem com as mentiras porque a mente torna-se a inventora, a 

executora. E conforme a mente torna-se a executora, o ego é criado. Com a verdade 

você não tem nada para fazer... E porque você não tem nada para fazer, a mente cessa, 

e junto com a mente o ego desaparece, evapora. Este é o risco, o risco definitivo.  

Você se moveu na direção desse risco. Você deu alguns passos – cambaleantes, 

hesitantes, tateantes, com muitas dúvidas, mas ainda assim você deu alguns passos; por 

isso eu os chamo de bodisatvas.  

E o DHAMMAPADA, o ensinamento de Gautama o Buda, pode ser ensinado apenas aos 

bodisatvas. Ele não pode ser ensinado à humanidade ordinária, medíocre, porque não 

poderá ser entendido.  

Essas palavras de Buda surgem do eterno silêncio. Elas podem atingi-lo apenas se você 

as receber em silêncio. Essas palavras de Buda surgem da imensa pureza. Ao menos que 

você se torne um veículo, um receptáculo, humilde, sem ego, alerta, vigilante, você não 

será capaz de entendê-las. Intelectualmente você as entenderá – elas são palavras muito 

simples, as mais simples possíveis. Porém esta própria simplicidade delas é um 

problema, porque você não é simples. Para entender a simplicidade você precisa de 

simplicidade de coração, porque apenas um coração simples pode entender a simples 

verdade. Apenas os puros podem entender aquilo que surge da pureza.  
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Eu esperei muito... agora é a hora, vocês estão prontos. As sementes podem ser 

semeadas. Essas palavras tremendamente importantes podem ser expressadas 

novamente. Por vinte e cinco séculos tal encontro não existiu de forma alguma. Sim, 

existiram poucos mestres iluminados com poucos discípulos – meia dúzia no máximo – 

e em pequenos grupos o DHAMMAPADA foi ensinado. Mas esses pequenos grupos não 

podem transformar toda a humanidade. É como colocar açúcar no oceano com colheres: 

isso não poderá torná-lo doce – o seu açúcar é simplesmente perdido.  

Um grande e inaudito experimento deve ser feito, em uma escala tão grande que ao 

menos a parte mais substancial da humanidade é tocada por ele – ao menos a alma da 

humanidade, o centro da humanidade, pode ser acordada por ele. Na periferia as 

mentes medíocres seguirão dormindo – deixe-as dormir – mas no centro onde existe 

inteligência uma luz pode ser acesa.  

O tempo está maduro, o tempo chegou. Todo o meu trabalho aqui consiste em criar um 

campo búdico, um campo de energia onde essas verdades eternas podem ser 

declaradas novamente. É uma oportunidade rara. Apenas de vez em quando, depois de 

séculos, essa oportunidade existe. Não a perca. Esteja muito alerta, vigilante. Ouça a 

essas palavras não apenas com a cabeça, mas com o seu coração, com cada fibra do seu 

ser. Deixe que a sua totalidade seja incitada por elas. 

E depois desses dez dias de silêncio é o momento exato para trazer Buda de volta, para 

torná-lo novamente vivo entre vocês, de deixá-lo mover-se entre vocês, de deixar os 

ventos de Buda passarem através de vocês. Sim, ele pode ser chamado novamente, 

porque ninguém nunca desaparece. Buda não é mais uma pessoa encarnada; 

certamente ele não existe como indivíduo em nenhum lugar – mas a sua essência, a sua 

alma, é parte da alma cósmica agora.  

Se muitas pessoas – com o anseio profundo, com imenso anseio, com corações devotos 

– desejarem, apaixonadamente desejarem, então a alma que desapareceu na alma 

cósmica pode tornar-se novamente manifesta de milhões de formas. 

Nenhum mestre verdadeiro morre, ele não pode morrer. A morte não aparece para os 

mestres, não existe para eles. Por isso eles são mestres. Eles conheceram a eternidade 

da vida. Eles viram que o corpo desaparece, mas que o corpo não é tudo: o corpo é 

apenas a periferia, o corpo é apenas acessório. O corpo é a casa, a habitação, mas o 

hóspede nunca desaparece. O hóspede apenas se move de uma habitação para outra. 
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Um dia, finalmente, o hóspede começa a viver sob o céu, sem nenhum abrigo... mas o 

hóspede continua. Apenas os corpos, as casas, vêm e vão, nascem e então morrem. Mas 

há um contínuo interno, uma continuidade interna – que é eterna, atemporal, imortal. 

Sempre que você puder amar um mestre – um mestre como Jesus, Buda, Zaratustra, Lao 

Tsé – se a sua paixão é total, imediatamente você se reconcilia. 

A minha fala sobre Buda não é apenas um comentário: é a criação de uma ponte. Buda 

é um dos mais importantes mestres que já existiram na Terra – incomparável, único. E 

se você puder ter uma amostra do ser dele, você será infinitamente beneficiado, 

abençoado.  

Estou imensamente feliz, porque depois desses dez dias de silêncio posso dizer a vocês 

que muitos estão agora prontos para comungar comigo no silêncio. Esse é o máximo em 

comunicação. As palavras são inadequadas; as palavras dizem, mas apenas 

parcialmente. O silêncio comunga totalmente.  

E usar palavras é um jogo perigoso também, porque o significado permanecerá comigo, 

apenas a palavra o alcançará; e você dará o seu próprio significado, a sua própria cor. 

Não conterá a mesma verdade que ela deveria conter. Ela conterá algo a mais, algo 

muito mais pobre. Conterá o seu significado, não o meu significado. Você pode distorcer 

a linguagem – de fato é quase impossível evitar a distorção – mas você não pode 

distorcer o silêncio. Ou você entende ou não entende.  

E para esses dez dias há apenas duas categorias de pessoas aqui: aqueles que 

entenderam e aqueles que não. Mas não há nenhuma pessoa que entendeu errado. 

Você não pode entender errado o silêncio – esta é a beleza do silêncio. A demarcação é 

absoluta: ou você entende ou, simplesmente, não entende – não há nada para entender 

errado.  

Com as palavras o caso é oposto: é muito difícil entender, é muito difícil entender que 

você não entende; essas duas são quase impossibilidades. E a terceira é a única 

possibilidade: entender errado.  

Nestes dez dias, eu não me senti ligado ao meu corpo. Eu me senti muito desarraigado, 

deslocado. É estranho estar no corpo quando você não sente que está no corpo. É 

também estranho viver em um lugar que não pertence mais a você – a minha casa é na 

outra margem. E o chamado é persistente. Mas por que você precisa de mim, é a 
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compaixão do universo – você pode chamá-la de compaixão de Deus – que me permite 

estar no corpo um pouco mais.  

Foi estranho, foi belo, foi misterioso, foi majestoso, foi mágico. E muitos de vocês 

sentiram. Muitos de vocês sentiram de formas diferentes. Alguns sentiram-no como um 

fenômeno muito amedrontador, como se a morte estivesse batendo na porta. Alguns 

sentiram-no como uma grande confusão. Alguns chocaram-se, chocaram-se 

completamente. Mas todos foram tocados de uma forma ou outra. 

Apenas os novatos ficaram um pouco perdidos – eles não puderam compreender o que 

estava ocorrendo. Mas sinto-me agradecido por eles também. Apesar deles não 

entenderem o que ocorreu, eles esperaram – eles esperaram para que eu falasse, eles 

esperaram eu dizer alguma coisa, eles tiveram esperança. Muitos estavam com medo 

que eu não falasse nunca mais... essa era também uma possibilidade. Eu mesmo não 

tinha certeza.  

As palavras estão se tornando cada vez mais difíceis para mim. Elas estão se tornando 

cada vez mais um esforço. Eu tenho que dizer algo, então sigo dizendo algo a você. Mas 

eu gostaria que você estivesse pronto o mais breve possível para que nós pudéssemos 

simplesmente nos sentar em silêncio... ouvindo os pássaros e suas músicas... ouvindo 

apenas a sua própria pulsação... apenas estando aqui, sem fazer nada...  

Prepare-se o mais rápido possível, porque eu posso parar de falar a qualquer dia. E 

permita que a novidade se espalhe por todos os recantos e cantos do mundo: aqueles 

que querem me entender apenas através das palavras, eles devem vir logo, porque eu 

posso parar de falar a qualquer dia. Imprevisivelmente, a qualquer dia, pode acontecer 

– pode acontecer até mesmo no meio de uma sentença. Então eu não completarei a 

sentença! Então ela permanecerá para sempre... incompleta.  

Mas dessa vez você me puxou de volta.  

Essas falas de Buda são chamadas de o DHAMMAPADA. Este nome deve ser entendido. 

Dhamma significa muitas coisas. Significa a lei última, logos. Por “lei última” significa 

aquilo que mantém todo o universo unido. Invisível, intangível, mas certamente 

existente; de outro modo o universo desmoronaria. Este universo vasto, infinito, fluindo 

tão suavemente, tão harmoniosamente, é uma prova suficiente que deve existir uma 

corrente subterrânea que conecta tudo, que une tudo, aproxima a tudo – que nós não 
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somos ilhas, que a menor folha de relva participa da maior estrela. Destrua uma 

pequena folha de relva e você destruiu algo de imenso valor para a existência.  

Na existência não há hierarquia, não há nada pequeno e nada grande. A maior estrela e 

a menor folha de relva, ambas existem como iguais; daí o outro significado da palavra 

‘dhamma’. O outro significado é justiça, a igualdade, a existência não hierárquica. A 

existência é absolutamente comunista; ela não conhece nenhuma classe, é tudo um. Daí 

o outro significado da palavra ‘dhamma’ – justiça.  

E o terceiro significado é retidão, virtude. A existência é muito virtuosa. Mesmo se você 

achar algo que não puder chamar de virtude, deve ser por causa do seu entendimento 

errôneo; de outra forma a existência é absolutamente virtuosa. Qualquer coisa que 

ocorre aqui, sempre ocorrerá corretamente. O errado nunca ocorre. Pode parecer 

errado para você porque você tem uma certa ideia do que é adequado, mas quando 

você olha sem qualquer preconceito, nada é errado, tudo está certo. O nascimento está 

certo, a morte está certa. A beleza está certa e a feiura está certa.  

Mas as nossas mentes são pequenas, a nossa compreensão é limitada; não podemos ver 

o todo, sempre vemos apenas uma pequena parte. Somos como uma pessoa que está 

se escondendo atrás de sua porta olhando através do buraco da fechadura para a rua. 

Ela sempre vê coisas... sim, alguém se move, um carro passa de repente. Em um 

momento ele não estava ali, em um momento ele está ali, em outro momento ele se foi 

para sempre. Esta é a forma que olhamos para a existência. Falamos que algo está no 

futuro, então ele chega ao presente, e então ele se esvai no passado.  

De fato, o tempo é uma invenção humana. É sempre agora! A existência não conhece 

passado, não conhece futuro – ela conhece apenas o presente.  

Mas estamos sentados atrás de um buraco de fechadura e olhando. Uma pessoa não 

está lá, então de repente ela aparece; então, tão repentinamente quanto ela aparece 

ela também desaparece. Agora você deve criar o tempo. Antes da pessoa aparecer ela 

estava no futuro; ela estava ali, mas para você ela estava no futuro. Então ela aparece; 

agora ela está no presente – ela é a mesma! E você não pode vê-la mais através do seu 

pequeno buraco de fechadura – ela tornou-se passado. Nada é passado, nada é futuro 

– tudo é sempre presente. Mas as nossas maneiras de ver são muito limitadas.  

Por isso seguimos perguntando por que existe a miséria no mundo, por que existe isso 

e aquilo... por que? Se nós pudermos olhar para o todo, todos esses porquês 
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desaparecem. E para olhar o todo, você vai ter que sair do seu quarto, você terá que 

abrir a porta... você terá que abandonar essa visão de buraco de fechadura.  

Isso é o que a mente é: um buraco de fechadura, e um muito pequeno. Comparado com 

o vasto universo, o que são nossos olhos, ouvidos, mãos? O que podemos agarrar? Nada 

de muita importância. E aqueles pequenos fragmentos de verdade, tornamo-nos muito 

apegados a eles.  

Se você vê o todo, tudo é como deveria ser – este é o significado de “tudo está correto”. 

O errado não existe. Apenas Deus existe; o demônio é criação do homem.  

O terceiro significado de ‘dhamma’ pode ser Deus – mas Buda nunca usa a palavra ‘Deus’ 

porque ela tornou-se erroneamente associada com a ideia de uma pessoa, e a lei é uma 

presença, não uma pessoa. Por isso Buda nunca usa a palavra ‘Deus’, porém sempre que 

ele quiser expressar algo de Deus ele usa a palavra ‘dhamma’. A sua mente é a de um 

cientista muito profundo. Por causa disso, muitos pensaram que ele era ateu – ele não 

é. Ele é o maior teísta que o mundo já conheceu ou conhecerá – mas ele nunca fala sobre 

Deus. Ele nunca usa a palavra, isso é tudo, mas por ‘dhamma’ ele significa exatamente 

o mesmo. “Aquilo que é” é o significado da palavra ‘Deus’, e este é exatamente o 

significado de ‘dhamma’. ‘Dhamma’ também significa disciplina – diferentes dimensões 

da palavra. Aquele que quer saber a verdade terá que disciplinar-se de muitas formas. 

Não se esqueça do significado da palavra ‘disciplina’ – ela simplesmente significa 

capacidade de aprender, a receptividade para aprender. Por isso a palavra ‘discípulo’. 

‘Discípulo’ significa alguém que está pronto para abandonar os seus preconceitos 

antigos, colocando sua mente de lado, e olhando para a questão sem qualquer 

preconceito, sem nenhuma concepção a priori.  

E ‘dhamma’ também significa a verdade última. Quando a mente desaparece, quando o 

ego desaparece, então o que permanece? Algo certamente permanece, mas ele não 

pode ser chamado de ‘algo’ – por isso Buda o chama de ‘nada’. Mas deixe-me relembrá-

los, pois caso contrário vocês irão compreendê-lo errado: sempre que ele usar a palavra 

‘nada’ ele quer dizer não-coisa (no-thing). Divida a palavra em duas; não a use como 

uma palavra única – traga um hífen entre ‘não’ e ‘coisa’, então você conhecerá 

exatamente o significado de ‘nada’ (nothing). 

A lei última não é uma coisa. Não é um objeto que você pode observar. É a sua 

interioridade, é a subjetividade.  
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Buda concordaria totalmente com o pensador dinamarquês Soren Kierkegaard. Ele diz: 

a Verdade é a subjetividade. Esta é a diferença entre fato e verdade. Um fato é uma 

coisa objetiva. A ciência segue buscando cada vez mais fatos e a ciência nunca alcançará 

a verdade – ela não pode pela própria definição da palavra. A verdade é a interioridade 

do cientista, mas ele nunca a olha. Ele segue observando outras coisas. Ele nunca se 

torna consciente do seu próprio ser.  

Este é o último significado de ‘dhamma’: sua interioridade, sua subjetividade, sua 

verdade.  

Uma coisa muito importante – permita que penetre fundo em seu coração: a verdade 

nunca é uma teoria, uma hipótese; ela é sempre uma experiência. Por isso a minha 

verdade não pode ser a sua verdade. A minha verdade é inescapavelmente a minha 

verdade; ela permanecerá a minha verdade, ela não poderá ser a sua. Não podemos 

compartilhá-la. A verdade é incompartilhável, intransferível, incomunicável, 

inexpressível. 

Posso explicar a vocês como eu a atingi, porém não posso dizer o que ela é. O “como” é 

explicável, mas não o “porquê”. A disciplina pode ser mostrada, mas não a meta. Cada 

qual deve chegar até ela pelo seu próprio caminho. Cada qual deve chegar a ela em seu 

próprio ser interior. Na absoluta solidão ela é revelada.  

E a segunda palavra é PADA. ‘Pada’ também tem muitos significados. O primeiro, o 

significado mais fundamental, é caminho. A religião tem suas dimensões: a dimensão do 

“que” e a dimensão do “como”. O “que” não se pode falar sobre; é impossível. Mas o 

“como” pode ser falado, o “como” é compartilhável. Este é o significado de ‘caminho’. 

Eu posso indicar o caminho para vocês; posso mostrar a vocês como eu viajei, como eu 

alcancei os picos ensolarados. Eu posso dizer a vocês sobre toda a geografia do lugar, 

toda a topografia. Eu posso dar a vocês um mapa topográfico, mas não posso dizer qual 

é sensação de estar em um pico ensolarado.  

É como se você pudesse perguntar a Edmund Hillary ou Tensing como eles alcançaram 

o maior pico dos Himalaias, o Everest. Eles podem lhe dar um mapa de como eles 

atingiram. Mas se você os perguntar o que eles sentiram quando atingiram eles apenas 

darão de ombros. Aquela liberdade que eles devem ter conhecido é inefável; a beleza, 

a bendição, o céu vasto, a altura, as nuvens coloridas e o sol e o ar não poluído e a neve 

virgem na qual ninguém nunca antes viajou... tudo isso é impossível expressar. É 
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necessário atingir esses picos ensolarados para conhecê-lo. ‘Pada’ significa caminho, 

‘pada’ também significa passo, pé, fundação. Todos esses sentidos são significantes. 

Você tem que se mover para onde você está. Você tem que se tornar um grande 

processo, um crescimento. As pessoas tornam-se piscinas estagnadas; elas têm que se 

tornar rios, porque apenas os rios alcançam o oceano. E também significa fundação, 

porque ela é a verdade fundamental da vida. Sem dhamma, sem relacionar-se de alguma 

maneira com a verdade última, a sua vida não tem fundação, não tem propósito, não 

tem significância, ela não poderá ter qualquer glória. Ela será um exercício de total 

futilidade. Se você estiver conectado com o todo você não poderá ter qualquer 

significância própria. Você permanecerá uma madeira errante – a mercê dos ventos, 

sem saber para onde está indo e sem saber quem você é. A busca pela verdade, a 

apaixonada busca pela verdade cria a ponte, lhe dá uma fundação. Esses sutras 

compilados como o DHAMMAPADA devem ser entendidos existencialmente, não 

intelectualmente. Torne-se uma esponja: deixe-a encharcar, deixe penetrar em você. 

Não permaneça sentado julgando; caso contrário você perderá o Buda. Não fique 

sentado constantemente tagarelando em sua mente se é certo ou errado – você perderá 

o ponto. Não se preocupe se é certo ou errado. 

A primeira coisa mais importante é entender o que é – o que é que Buda está dizendo, 

o que Buda está tentando dizer. Não há necessidade de julgar agora. A primeira 

necessidade básica é entender exatamente o que ele quer dizer. E a beleza disso é que 

se você entender exatamente o que ele quer dizer você se convencerá da sua verdade, 

você conhecerá a sua verdade. A verdade tem as suas próprias maneiras de convencer 

as pessoas; ela não necessita de outras provas.  

A verdade nunca argumenta: ela é uma música, não um silogismo.  

 

Os sutras: 

 

SOMOS O QUE PENSAMOS. 

TUDO O QUE SOMOS SURGE COM OS NOSSOS PENSAMENTOS. 

COM OS NOSSOS PENSAMENTOS CRIAMOS O MUNDO. 
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Foi-lhe repetidamente dito que os místicos do Oriente acreditam que o mundo é 

ilusório. É verdade: eles não apenas acreditam que o mundo é irreal, ilusório, maya – 

eles sabem que o mundo é maya, uma ilusão, um sonho. Mas quando eles usam a 

palavra samsara – o mundo – eles não se referem ao mundo objetivo que a ciência 

investiga; não, de forma alguma. Eles não se referem ao mundo das árvores e das 

montanhas e dos rios; não, de forma alguma. Eles referem-se ao mundo que você cria, 

tece e trama dentro da sua mente, a roda da mente que segue movendo-se e girando. 

O samsara não tem nada a ver com o mundo externo.  

Existem três coisas a serem recordadas. Há o mundo externo, o mundo objetivo. Buda 

nunca falará nada sobre este porque este não lhe diz respeito; ele não é um Albert 

Einstein. Então existe um segundo mundo: o mundo da mente, o mundo que os 

psicanalistas, os psiquiatras e os psicólogos investigam. Buda terá poucas coisas para 

dizer sobre ele, não muitas, apenas algumas poucas – de fato, uma: que ele é ilusório, 

que ele não tem verdade, tanto objetiva quanto subjetiva, que ele está no meio.  

 

O primeiro mundo é o mundo objetivo, que a ciência investiga. O segundo mundo é o 

mundo da mente, que o psicólogo investiga. E o terceiro mundo é a sua subjetividade, 

sua interioridade, seu ser interior.  

A indicação de Buda é em direção ao núcleo mais interior do seu ser. Porém você está 

muito envolvido com a mente. Ao menos que ele lhe ajude a escapar da mente, você 

nunca conhecerá o terceiro, o mundo real: a sua substância interior. Por isso ele começa 

com a declaração: SOMOS O QUE PENSAMOS. Isso é o que todos são: a sua mente. TUDO 

O QUE SOMOS SURGE COM OS NOSSOS PENSAMENTOS. 

Imagine por um momento que todos os pensamentos cessam...então, quem é você? Se 

todos os pensamentos cessarem por um único momento, então quem é você? Nenhuma 

resposta virá. Você não poderá dizer, “Eu sou um Católico”, “Eu sou um Protestante”, 

“Eu sou um Hindu”, “Eu sou um Islâmico” - você não poderá dizer isso. Todos os 

pensamentos cessaram. Logo o Alcorão desapareceu, a Bíblia, o Gita... todas as palavras 

despareceram! Você não pode nem expressar o seu nome. Toda a linguagem 

desapareceu, então você não pode dizer a qual país você pertence, a qual raça. Quando 

os pensamentos cessaram, quem é você? Uma vacuidade total, uma inexistência, não-

existência.  
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É por causa disso que Buda usou uma palavra estranha; ninguém nunca antes fez igual, 

ou repetiu desde então. Os místicos sempre usaram a palavra ‘sujeito’ para o núcleo 

mais interior do seu ser – Buda usa a palavra ‘não-sujeito’. E eu concordo perfeitamente 

com ele; ele é muito mais preciso, mais próximo da verdade. Usar a palavra ‘sujeito’ – 

mesmo se você usa a palavra ‘Sujeito’ com um ‘S’ maiúsculo, não faz muita diferença. 

Ela continua a dar a você um sentido de ego, e com ‘S’ maiúsculo ela pode lhe dar até 

mesmo um ego maior.  

Buda não usa a palavra atma, ‘sujeito’, atta. Ele usa apenas a palavra oposta: ‘não-

sujeito’, anatma, anatta. Ele diz que quando a mente cessa não resta nenhum sujeito – 

você se tornou universal, você sobrepujou os limites do ego, você é um espaço puro, 

incontaminado por nada. Você é apenas um espelho refletindo nada.  

SOMOS O QUE PENSAMOS. TUDO O QUE SOMOS SURGE COM OS NOSSOS 

PENSAMENTOS. COM OS NOSSOS PENSAMENTOS CRIAMOS O MUNDO. 

Se você quiser realmente saber quem você é, você terá que aprender a cessar como 

uma mente, como parar de pensar. E meditação é exatamente isso. Meditação significa 

sair da mente, abandonar a mente e se mover em um espaço chamado não-mente. E na 

não-mente você conhecerá a verdade última, dhamma. 

E mover-se da mente para a não-mente é o passo, pada. E este é todo o segredo do 

DHAMMAPADA. 

FALE OU AJA COM UMA MENTE IMPURA  

E A CONFUSÃO LHE SEGUIRÁ  

COMO AS RODAS SEGUEM O GADO QUE PUXA O CARRO DE BOI. 

 

Sempre que Buda usar a frase ‘mente impura’ você pode entendê-lo errado. Por ‘mente 

impura’ ele quer dizer a mente, porque toda a mente é impura. A mente em si é impura, 

e não-mente é pura. Pureza significa não-mente; impureza significa mente. 

FALE OU AJA COM UMA MENTE IMPURA – fale ou aja com a mente – E A CONFUSÃO 

LHE SEGUIRÁ... a miséria é um subproduto, a sombra da mente, a sombra da mente 

ilusória. A miséria é um pesadelo. Você sofre apenas porque você está dormindo. E não 

há formas de escapar dela enquanto você estiver dormindo. Ao menos que você acorde 
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o pesadelo continuará. Este poderá mudar de formas, poderá ter milhões de formas, 

porém persistirá. 

A miséria é a sombra da mente: a mente significa sono, a mente significa a inconsciência, 

a mente significa desatenção. A mente significa não saber quem você é e continuar 

fingindo que você sabe. A mente significa não saber para onde você vai e continuar 

fingindo que você sabe a meta, que você sabe o que a vida significa – sem saber nada 

sobre a vida e ainda assim acreditando saber. 

Esta mente trará miséria, tão certo COMO AS RODAS SEGUEM O GADO QUE PUXA O 

CARRO DE BOI. 

 

SOMOS O QUE PENSAMOS. 

TUDO O QUE SOMOS SURGE COM OS NOSSOS PENSAMENTOS. 

COM OS NOSSOS PENSAMENTOS CRIAMOS O MUNDO. 

FALE OU AJA COM UMA MENTE PURA  

E A FELICIDADE LHE SEGUIRÁ 

COMO SUA SOMBRA, INABALÁVEL. 

 

Novamente, lembre-se: quando Buda diz “mente pura” ele quer dizer não-mente. É 

muito difícil traduzir um homem como Buda. É um trabalho quase impossível, porque 

um homem como Buda usa a linguagem de sua própria maneira; ele cria a sua própria 

linguagem. Ele não pode usar a linguagem ordinária com significados ordinários porque 

ele tem algo extraordinário para expressar. 

As palavras ordinárias são absolutamente sem sentido em referência à experiência de 

um Buda. Mas você deve entender o problema. O problema é, ele não pode usar uma 

linguagem absolutamente nova; ninguém entenderá. Parecerá besteira. 

É assim que surgiu a palavra ‘besteira’. Ela veio de um Sufi; o seu nome era Jabbar. Ele 

inventou uma nova linguagem. Ninguém entendia bulhufas. Como você pode entender 

uma linguagem absolutamente nova? Ele parecia um louco falando disparates, plenos 

disparates. Isso de fato ocorreu! Será um disparate se você ouvir um Chinês e você não 

entender o idioma Chinês. 
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Alguém perguntava a um homem que foi para a China, “Como eles encontram nomes 

tão estranhos? – Ching, Chung, Chang...” 

O homem disse, “Eles têm um jeito: eles coletam todas as colheres da casa e as jogam 

para cima, e quando essas colheres caem...ching! chung! chang! ou qualquer outro som 

que emitirem, essa é a maneira de nomear uma criança. 

 

Mas o caso é o mesmo: se um Chinês ouvir o Inglês ele pensa, “Que disparate!” 

Se esse é o caso com linguagens que milhões de pessoas utilizam, o que seria de um 

Buda se ele inventasse uma linguagem original? Apenas ele a entenderia e ninguém 

mais. Jabbar fez isso – deve ter sido um homem corajoso. As pessoas pensavam que ele 

era louco. 

A palavra Inglesa para disparate (gibberish) vem de Jabbar. Ninguém sabia o que ele 

estava dizendo. Ninguém nem tentou coletá-la...como coletá-la? Não havia alfabeto. E 

o que ele dizia não fazia nenhum sentido, então não sabemos quais tesouros perdemos. 

O problema para Buda é que ou ele tem que usar a linguagem como você a utiliza – 

então ele não pode expressar de maneira alguma a sua experiência – ou ele tem que 

inventar uma nova linguagem que ninguém entenderia. Por isso todos os grandes 

mestres tiveram que estar no meio. Eles utilizam a sua linguagem, mas eles dão às suas 

palavras as cores deles, o sabor deles. As garrafas serão suas, o vinho será deles. E 

pensando que por que a garrafa é sua o vinho também será seu, você as carregará por 

séculos. E há também uma possibilidade que, pensando que este é o seu vinho porque 

a garrafa é sua, às vezes, você poderá tomá-lo, você poderá embebedar-se.  

É por isso que é muito difícil traduzir. Buda utilizou uma linguagem que era entendida 

pelas pessoas ao seu redor, mas ele torceu e retorceu as palavras de uma maneira tão 

sutil que mesmo as pessoas que conheciam a linguagem não notaram, não se chocaram. 

Elas achavam que estavam ouvindo a sua própria linguagem. 

Buda usa as palavras “mente pura” para não-mente, porque se você diz “não-mente”, 

imediatamente torna-se impossível entender. Porém se você disser “mente pura”, 

então alguma comunicação é possível. Devagar ele lhe convencerá que a mente pura 

significa não-mente. Mas isso levará tempo; muito devagar você deve ser pego e ficar 

preso em uma experiência totalmente nova. Mas lembre-se sempre: a mente pura 

significa a não-mente, a impura significa mente. 
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Ao colocar esses adjetivos, impura e pura, ele está se comprometendo com você para 

que você não se previna muito cedo e escape. Você deve ser atraído, seduzido. Todos 

os grandes mestres são sedutores – está é a sua arte. Eles lhe seduzem de tal maneira 

que bem devagar você estará pronto para tomar qualquer coisa que eles derem. 

Primeiro eles fornecem a você uma água comum, então, vagarosamente, o vinho é 

misturado a ela. Então a água deve ser retirada...e um dia você estará completamente 

embriagado. Porém, deve ser um processo muito lento. 

Conforme você adentra nos sutras você entenderá. A mente impura significa mente, a 

mente pura significa não-mente. E a felicidade lhe seguirá se você tiver uma mente pura 

ou não-mente...A FELICIDADE LHE SEGUIRÁ COMO SUA SOMBRA, INABALÁVEL. 

A miséria é um subproduto, assim como a bem-aventurança. A miséria é o subproduto 

do sono, a bem-aventurança é o subproduto do estar acordado. Por isso você não pode 

buscar e procurar pela bem-aventurança diretamente, e aqueles que buscam e 

procuram pela bem-aventurança diretamente estão fadados à falha, condenados à 

falha. A bem-aventurança pode ser alcançada apenas por aqueles que não a buscam 

diretamente; pelo contrário, eles buscam a consciência (no sentido de presença total no 

agora, vigilância). E quando a consciência vem, a bem-aventurança vem por si só, assim 

como a sua sombra, inabalável. 

 

“OLHE COMO ELE ME ABUSOU E ME BATEU,  

COMO ELE ME COLOCOU PARA BAIXO E ME ROUBOU.” 

VIVA COM ESTES PENSAMENTOS E VOCÊ VIVERÁ NO ÓDIO. 

 

“OLHE COMO ELE ME ABUSOU E ME BATEU,  

COMO ELE ME COLOCOU PARA BAIXO E ME ROUBOU.” 

ABANDONE ESTES PENSAMENTOS E VIVA NO AMOR. 

 

Algo de profunda importância: o ódio existe com o passado e o futuro – o amor não 

precisa do passado, do futuro. O amor existe no presente. O ódio tem uma referência 

no passado: alguém abusou de você ontem e você o carrega como um ferimento, uma 

ressaca. Você teme que alguém abusará de você amanhã – um medo, uma sombra do 

medo. E você já se prepara, se prepara para encontrá-lo.  
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O ódio existe no passado e no futuro. Você não pode odiar no presente – tente e você 

será totalmente impotente. Tente hoje: sente-se silenciosamente e odeie alguém no 

presente, sem nenhuma referência ao passado ou ao futuro...você não poderá fazê-lo; 

é impossível na própria natureza das coisas. O ódio só pode existir se você relembrar do 

passado: este homem fez algo a você ontem – então o ódio é possível. Ou este homem 

fará algo amanhã – então também o ódio é possível. Mas se você não tiver qualquer 

referência ao passado ou futuro – este homem não lhe fez nada e ele não lhe fará nada, 

este homem está apenas sentado ali – Como você odiar? Mas você pode amar.  

O amor não precisa de referência – esta é a beleza do amor e a liberdade do amor. O 

ódio é uma servidão. O ódio é aprisionamento – imposto por você a você mesmo. O ódio 

cria o ódio, o ódio provoca o ódio. Se você odeia alguém você está criando ódio no 

coração daquela pessoa por si mesmo. E todo o mundo existe no ódio, na destrutividade, 

na violência, no ciúme, na competitividade. As pessoas estão nas gargantas umas das 

outras tanto na realidade, na atualidade, na ação, ou ao menos em suas mentes, em 

seus pensamentos, todo o mundo está assassinando, matando. É por isso que criamos 

um inferno nessa bela Terra – que poderia ter se tornado um paraíso.  

Ame, e a Terra tornar-se-á novamente um paraíso. E a imensa beleza do amor é que ele 

não tem referência. O amor vem de você sem nenhuma razão. É o transbordamento da 

sua bem-aventurança, é o compartilhar do seu coração. É o compartilhar da música do 

seu ser. E compartilhar é tão prazeroso – por isso compartilhamos! Compartilhar por 

compartilhar, sem nenhum outro motivo. 

Mas qualquer que seja o amor que você conheceu no passado não é o amor que Buda 

está falando ou eu estou falando. O seu amor não é nada mais do que o outro lado do 

ódio. Por isso o seu amor tem referência: alguém foi belo para você ontem, tão bom ele 

foi que você sente um grande amor por ele. Isso não é amor; este o outro lado do ódio 

– a referência é a prova. Ou alguém lhe será bom amanhã: a maneira que ele sorrirá 

para você, a maneira que ele falará com você, a maneira que ele lhe convidará para sua 

casa amanhã – ele será amável com você. E surge um grande amor. 

Este não é o amor que os budas falam. Isso é ódio disfarçado de amor – é por isso que o 

seu amor pode tornar-se ódio a qualquer momento. Arranhe uma pessoa apenas um 

pouco, e o amor desaparece e o ódio surge. Não tem nem a profundidade da pele. 

Mesmo os supostos grandes amantes estão continuamente brigando, continuamente 



18 
 

na garganta uns dos outros – irritantes, destrutivos. E as pessoas pensam que isso é 

amor... 

Você pode perguntar a Ashta e Abhiyana – eles se amam tanto que Ashta está com os 

olhos roxos quase todo dia. Grande luta! Mas quando grandes lutas ocorrem as pessoas 

pensam que alguma coisa está acontecendo. Quando nada está acontecendo – 

nenhuma briga, nenhuma discussão – as pessoas se sentem vazias. “É melhor estar 

brigando do que estar vazio” – esta é a ideia de milhões de pessoas no mundo. Pelo 

menos a briga lhe mantém engajado, pelo menos a briga lhe mantém envolvido, e a 

briga lhe torna importante. A vida parece ter algum significado – um significado feio, 

mas pelo algum significado. 

O seu amor não é realmente amor: é o seu oposto. É ódio disfarçado de amor, camuflado 

de amor, desfilando de amor. O verdadeiro amor não tem referência. Ele não pensa nos 

ontens, ele não pensa nos amanhãs. O verdadeiro amor é um jorrar espontâneo da 

felicidade em você... e o compartilhá-lo... e o seu derramamento... por nenhuma outra 

razão, por nenhum outro motivo, do que somente a alegria de compartilhá-lo.  

Os pássaros cantando de manhã, esse cuco chamando distante... sem nenhuma razão.  

O coração está tão pleno de alegria que uma música ecoa. Quando eu falo sobre o amor 

eu falo desse amor. Lembre-se. E se você puder se mover na dimensão desse amor, você 

estará no paraíso – imediatamente. E você começará a criar um paraíso na Terra.  

O amor cria o amor assim como o ódio cria o ódio.  

 

NESTE MUNDO  

O ÓDIO ATÉ AGORA NUNCA DISPERSOU O ÓDIO.  

ESTA É A LEI,  

ANTIGA E INEXAURÍVEL. 

 

Aes dhammo sanantano – essa á a lei, eterna, antiga e inexaurível.  

O que é a lei? Que o ódio nunca dispersa o ódio – a escuridão não pode dispersar a 

escuridão – que apenas o amor dispersa o ódio. Apenas a luz pode dispersar a escuridão: 

o amor é a luz, a luz do seu ser, e o ódio é a escuridão do seu ser. Se você estiver escuro 

dentro, você seguirá lançando o ódio em tudo ao seu redor. Se você é luz dentro, 

luminoso, então você seguirá irradiando luz ao seu redor.  
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Um sannyasin tem que ser um amor radiante, uma luz radiante.  

AES DHAMMO SANANTANO...Buda repete isso diversas vezes – esta é a lei eterna. O 

que é a lei eterna? Apenas o amor dispersa o ódio, apenas a luz dispersa a escuridão. 

Por que? – Porque a escuridão em si mesma é apenas um estado negativo; ela não tem 

uma existência positiva por si só. De fato, a escuridão não existe – como você pode 

dispersá-la? Você não pode fazer nada diretamente à escuridão. Se você quiser fazer 

algo à escuridão você terá que fazer algo com a luz. Traga a luz para dentro e a escuridão 

se vai, leve a luz para fora e a escuridão vem para dentro. Mas você não pode trazer a 

escuridão para dentro ou para fora diretamente – você não pode fazer nada com a 

escuridão. Lembre-se, você não pode fazer nada com o ódio também. 

E essa é a diferença entre os professores da moral e os místicos religiosos: os professores 

da moral seguem propondo a lei falsa. Eles seguem propondo, “Lute contra a escuridão 

– lute contra o ódio, lute contra a raiva, lute contra o sexo, lute contra isso, lute contra 

aquilo!” Toda a abordagem deles é, “Lute contra o negativo,” enquanto o mestre real, 

verdadeiro, lhe ensina a lei positiva: aes dhammo sanantano – a lei eterna, “Não lute 

contra a escuridão.” E o ódio é a escuridão, o sexo é a escuridão, o ciúme é a escuridão, 

a ambição é a escuridão e a raiva é a ambição. 

Traga a luz para dentro... 

Como trazer a luz para dentro? Torne-se silencioso, sem pensamentos, consciente, 

alerta, acordado, desperto – é assim que a luz é trazida para dentro. E no momento que 

você estiver alerta, consciente, o ódio não existirá. Tente odiar alguém com 

consciência... 

Esses são experimentos a serem feitos, não apenas palavras a serem entendidas – 

experimentos a serem feitos. É por isso que eu digo, não tentem entender apenas 

intelectualmente: tornem-se experimentadores existenciais. 

Tente odiar alguém conscientemente e você verá que é impossível. Ou a consciência 

desaparece, então você pode odiar; ou, se você estiver consciente, o ódio desaparece. 

Eles não podem existir simultaneamente. Não há coexistência possível: a luz e a 

escuridão não podem existir juntas – porque a escuridão não é nada exceto a ausência 

de luz. 

Os verdadeiros mestres ensinam como atingir Deus; eles nunca dizem renuncie ao 

mundo. A renúncia é negativa. Eles não dizem para escapar do mundo, eles ensinam a 
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escapar em Deus. Eles ensinam a alcançar a verdade, não lutar contra as mentiras. E são 

milhões de mentiras. Se você seguir lutando isso levará milhões de vidas, e ainda assim 

nada será alcançado. E a verdade é uma; por isso a verdade pode ser atingida 

instantaneamente, mesmo neste momento ela é possível. 

 

VOCÊ TAMBÉM PERECERÁ. 

SABENDO DISSO, POR QUE DISCUTIR?  

 

A vida é tão curta, tão momentânea, e você está gastando-a em discussões? Use toda a 

energia para a meditação – é a mesma energia. Você pode lutar contra ela ou você pode 

tornar-se uma luz através dela. 

 

QUÃO FÁCIL O VENTO DERRUBA UMA FRÁGIL ÁRVORE. 

PROCURE A FELICIDADE NOS SENTIDOS,  

EXAGERE NO ALIMENTO E NO SONO,  

E VOCÊ TAMBÉM SERÁ EXTIRPADO.  

 

Buda diz: Lembre-se, se você depender dos seus sentidos você permanecerá muito frágil 

– porque os sentidos não podem lhe dar força. Eles não podem lhe dar força porque eles 

não podem dar uma fundação constante. Eles estão constantemente em fluxo; tudo está 

mudando. Você terá um abrigo onde? Você fará uma fundação onde? 

Em um momento esta mulher parece bela e em outro momento outra mulher. Se você 

decidir apenas pelo sentido, você estará em constante agitação – você não pode decidir 

porque os sentidos seguem mudando as suas opiniões. Em um momento alguma coisa 

parece muito incrível, e em outro momento ela é apenas feia, insuportável. E 

dependemos desses sentidos. 

Buda diz: Não dependa dos sentidos – dependa da consciência. A consciência é algo 

escondido por detrás dos sentidos. Não é o olho que vê. Se você for a um especialista 

dos olhos ele falará que é o olho que vê, mas isso não é verdade. O olho é apenas o 

mecanismo – através dele um outro alguém vê. O olho é apenas uma janela; a janela 

não pode ver. Quando você está em uma janela, você pode olhar para fora. Alguém 



21 
 

passando na rua pode pensar, “A janela está me vendo.” O olho é apenas uma janela, 

uma abertura. Quem está por trás do olho? 

O ouvido não ouve – quem está detrás do ouvido que ouve? Quem é que sente? Busque 

por isso e você encontrará alguma fundação; caso contrário a sua vida será apenas uma 

folha seca ao vento. 

 

O VENTO NÃO PODE DERRUBAR UMA MONTANHA.  

A TENTAÇÃO NÃO PODE TOCAR O SER HUMANO  

QUE ESTÁ ACORDADO, FORTE E HUMILDE,  

QUE É MESTRE DE SI MESMO E CONHECE A LEI.  

 

A meditação lhe tornará desperto, forte e humilde. A meditação lhe acordará porque 

ela lhe dará a primeira experiência de si mesmo. Você não é o corpo, você não é a mente 

– você é apenas uma consciência pura que testemunha. E quando essa consciência 

testemunha é tocada, um grande despertar ocorre – como se uma serpente estivesse 

enrolada e repentinamente ela desenrolasse, como se alguém dormindo fosse 

chacoalhado e acordasse. Repentinamente um grande despertar interior: pela primeira 

vez você sente que você é. Pela primeira vez você sente a verdade do seu ser. 

E certamente isso o torna mais forte; você não é mais frágil, não é como uma combalida 

árvore que qualquer vento pode derrubar. Agora você tornou-se uma montanha! Agora 

você tem uma fundação, algo em você está enraizado – nenhum vento pode derrubar 

uma montanha. Você tornou-se desperto, forte e mesmo assim você se torna humilde. 

Essa força não lhe traz nenhum ego. Você se torna humilde porque você se torna 

consciente que a mesma alma testemunhante existe em todos, mesmo nos animais, 

pássaros, plantas, rochas. 

São apenas maneiras diferentes de dormir! Alguns dormem do lado direito, alguns 

dormem do lado esquerdo e outros dormem de barriga para cima...essas são apenas 

maneiras diferentes de dormir. Uma rocha tem a sua própria maneira de dormir, uma 

árvore uma maneira diferente de dormir, um pássaro uma outra maneira – mas são 

apenas diferenças nas formas e métodos de dormir; caso contrário no centro profundo 

de cada ser há o mesmo testemunhar, o mesmo Deus. Isso o torna humilde. Mesmo 

diante de uma rocha você sabe que você não é especial, porque toda a existência é feita 
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da mesma matéria chamada consciência. E se você está desperto, forte e humilde, isso 

lhe dá uma maestria sobre si mesmo. 

 

SE O PENSAMENTO DOS SERES HUMANOS SÃO LAMACENTOS, 

SE ELES SÃO IMPRUDENTES E CHEIOS DE ENGANO, 

COMO ELES PODERÃO VESTIR A TÚNICA AMARELA? 

 

Buda escolheu para seus sannyasins o manto amarelo, da mesma maneira que eu 

escolhi o laranja. Esta é a diferença entre a minha abordagem e a abordagem de Buda. 

O amarelo representa a morte – a folha amarela. O amarelo representa o pôr do sol, a 

noite. 

Buda enfatiza muito a morte – é um caminho. Se você enfatizar muito a morte, isso 

ajuda: as pessoas tornam-se cada vez mais conscientes da vida em contraste com a 

morte. E quando você sempre enfatiza a morte, você ajuda as pessoas a acordarem. Elas 

têm que acordar porque a morte está chegando. Sempre que um sannyasin era iniciado 

por Buda, ele lhe dizia, “Vá para o cemitério – fique lá e observe as piras funerárias, os 

cadáveres sendo carregados, queimados...observe. E relembre-se que isso acontecerá 

com você. Três meses de meditação sobre a morte, então volte.” Esse era o início de 

sannyas. 

Há apenas dois caminhos possíveis. O primeiro é: enfatize a morte; o segundo é, enfatize 

a vida. Porque essas são as duas únicas coisas na existência – vida e morte. Buda 

escolheu a morte como um símbolo; por isso o manto amarelo. 

O laranja representa a vida; é a cor do sangue. Ele representa o sol da manhã, a aurora, 

o céu oriental tornando-se vermelho. A minha ênfase é na vida. Porém o propósito é o 

mesmo. Eu quero que você esteja tão ardentemente apaixonado pela vida que esta 

própria paixão lhe tornará consciente, a sua própria intensidade de viver lhe despertará. 

E a morte está no futuro, e a vida é agora, então se você pensar na morte você pensará 

no futuro. Se você pensar na morte isso será uma inferência: você verá outrem 

morrendo, você nunca verá a si mesmo morrendo. Você pode imaginar, você pode 

inferir, você pode pensar, mas isso será um pensamento. 

A vida não precisa ser pensada, ela pode ser vivida. Ela pode lhe ajudar a ser mais sem 

mente do que a morte pode. Por isso a minha escolha é muito melhor que a de Buda, 
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porque a vida é agora; você não precisa ir para um cemitério. Tudo que você precisa é 

estar alerta e a vida está em todo o lugar...nas flores, nos pássaros, nas pessoas ao seu 

redor, nas crianças sorrindo...e em você! ...e agora! Você não precisa pensar nela, você 

não precisa inferi-la. Você pode apenas fechar os seus olhos e senti-la – você pode sentir 

o seu comichão, pode sentir sua batida. Porém ambos os métodos podem ser usados: a 

morte pode ser utilizada para que você se torne um meditador, ou a vida pode ser 

utilizada – a minha escolha é a vida. E enfatizo e repito que a minha escolha é muito 

melhor que a de Buda. A escolha de Buda pela morte como um símbolo pode reviver 

esse país – não apenas esse país, mas o mundo inteiro – porque não é apenas Buda que 

escolheu a morte como um símbolo, o Cristianismo também a escolheu como um 

símbolo – a cruz. Assim as duas maiores religiões do mundo, o Cristianismo e o Budismo, 

são orientadas pela morte. E por causa dessas duas religiões... e seu impacto foi o maior 

possível: o Cristianismo transformou o Ocidente, e o Budismo transformou todo o 

Oriente. 

Jesus e Buda foram os maiores professores, mas a escolha da morte como símbolo foi 

perigosa, foi uma calamidade. Eu escolho a vida. Eu gostaria que toda essa terra 

estivesse cheia de vida, cada vez mais vida, vida pulsante. Mas o que Buda diz sobre o 

seu manto amarelo eu também diria sobre o meu manto laranja. Ele diz: SE O 

PENSAMENTO DOS SERES HUMANOS SÃO LAMACENTOS, SE ELES SÃO IMPRUDENTES E 

CHEIOS DE ENGANO, COMO ELES PODERÃO VESTIR A TÚNICA AMARELA? 

 

QUALQUER UM QUE É MESTRE DE SUA PRÓPRIA NATUREZA,  

BRILHANTE, CLARO E VERDADEIRO,  

ESTE PODERÁ, DE FATO, VESTIR A TÚNICA AMARELA. 

 

O que ele diz sobre o manto amarelo, eu digo sobre o manto laranja: QUALQUER UM 

QUE É... BRILHANTE, CLARO E VERDADEIRO, ESTE PODERÁ, DE FATO, VESTIR O MANTO 

LARANJA. 

AES DHAMMO SANANTANO. 
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Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 2 

Título do Capítulo: Uma cadeira vazia 

22 de Junho de 1979 na Sala Buda  

 

A primeira questão: 

Questão 1 

AMADO MESTRE, 

UMA CADEIRA VAZIA 

UMA SALA SILENCIOSA 

UMA INTRODUÇÃO A BUDA – 

QUÃO ELOQUENTE! 

QUÃO RARA! 

 

Sim, Subhuti, esta é a única forma de introduzir Buda a vocês. O silêncio é a única 

linguagem que ele pode ser expressado. As palavras são muito profanas, muito 

inadequadas, muito limitadas. Apenas um espaço vazio...total silêncio...pode 

representar o ser de um buda. 

Existe um templo no Japão absolutamente vazio, nem mesmo uma estátua de Buda no 

templo, e é conhecido como um templo dedicado a Buda. Quando os visitantes chegam 

e perguntam, “Onde está o Buda? O templo é dedicado a ele...” o sacerdote ri e diz, 

“Este espaço vazio, este silêncio – isto é Buda!” 

As rochas não podem representá-lo, as estátuas não podem representá-lo. Buda não é 

uma rocha, não é uma estátua. Buda não é uma forma – Buda é uma fragrância sem 

forma. Por isso não foi acidental que dez dias de silêncio precederam essas conversas 

sobre Buda. Aquele silêncio foi o único prefácio possível. 
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Subhuti, você está certo: “Uma cadeira vazia...”  Sim, apenas uma cadeira vazia pode 

representá-lo. Esta cadeira está vazia, e este homem falando para vocês está vazio. É 

um espaço vazio jorrando em vocês. Não há ninguém dentro, apenas um silêncio. 

Porque você não pode entender o silêncio, ele deve ser traduzido em linguagem. É por 

causa da sua limitação que eu tenho que falar; caso contrário não haveria necessidade. 

A verdade não pode ser dita, nunca foi dita, nunca será dita. Todas as escrituras falam 

sobre a verdade, seguem falando acerca da verdade, acerca e acerca, mas nenhuma 

escritura foi ainda capaz de expressá-la – nem os Vedas, nem a Bíblia, nem o Alcorão – 

porque é impossível na própria natureza das coisas expressá-la. 

Ela não pode ser dita – ela pode ser apenas mostrada. Ela não pode ser provada 

logicamente, mas o amor pode prová-la. Onde a lógica falha, o amor triunfa. Onde a 

linguagem falha, o silêncio triunfa. 

Eu não posso prová-la, mas a ausência do “eu” dentro de mim pode tornar-se uma prova 

absoluta dela. Se vocês querem entender Buda, realmente, vocês terão que se 

aproximar cada vez mais desse silêncio que eu sou, vocês terão que tornarem-se cada 

vez mais íntimos, disponíveis, vulneráveis, a esse ninguém que está falando com vocês. 

Eu não sou uma pessoa. A pessoa morreu há muito. É uma presença – uma ausência e 

uma presença. Sou ausente como uma pessoa, como um indivíduo; sou presente como 

um veículo, uma passagem, um bambu oco. Ele pode tornar-se uma flauta – apenas o 

bambu oco pode tornar-se uma flauta. 

Eu dei a mim mesmo ao todo. Agora, qualquer que seja a vontade do todo... se ele quiser 

falar através de mim, eu estarei disponível; se ele não quiser falar através de mim, eu 

estarei disponível. A sua vontade é a única vontade agora. Eu não tenho vontade 

própria. 

É por isso que muitas vezes vocês encontrarão contradições nas minhas declarações – 

porque eu não posso mudar nada. Deus é contraditório porque Deus é um paradoxo. 

Ele contém os opostos polares: ele é escuridão e luz, verão e inverno, vida e morte. Às 

vezes ele fala como vida, às vezes como morte e outras vezes ele vem como verão e 

outras como inverno... o que posso fazer? 

Se eu interferir, irei distorcer. Se tentar ser consistente então serei falso. Posso ser 

verdadeiro apenas se eu permanecer disponível para todas as contradições que Deus 

contém. 
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Esta cadeira, Subhuti, está certamente vazia. E o dia que você for capaz de ver esta 

cadeira vazia, este corpo vazio, este ser vazio, você terá me visto, você terá me 

contatado.  

Este é o real momento quando o discípulo encontra o mestre. É uma dissolução, um 

desaparecimento... a gota de orvalho escorregando no oceano, ou o oceano 

escorregando na gota de orvalho. É o mesmo! – o mestre desaparecendo no discípulo e 

o discípulo desaparecendo no mestre. E então ali prevalece um profundo silêncio. 

Não é um diálogo! É nisso que as religiões Orientais, particularmente o Budismo, 

alcançou um ápice maior do que o Cristianismo, o Judaísmo e o Islamismo – porque o 

Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo permaneceram apegados de alguma forma à 

ideia de diálogo. Mas um diálogo pressupõe uma dualidade, dois. O Islamismo, o 

Cristianismo e o Judaísmo são religiões da oração. A oração pressupõe que há um Deus 

separado de você, que você pode dirigir-se. 

Por isso o livro de Martin Buber tornou-se muito famoso – EU E TU. Esta é a essência da 

oração. Porém ‘eu’ e ‘tu’...uma dualidade é necessária para um diálogo. E por mais belo 

que o diálogo possa ser, ainda é uma divisão, uma cisão; ainda não é uma união. O rio 

ainda não entrou no oceano. Talvez chega-se muito próximo, até mesmo na borda, mas 

há um recuo. 

O Budismo não é uma religião de oração, é uma religião de meditação. E esta é a 

diferença entre uma oração e a meditação: a oração é um diálogo, a meditação é um 

silêncio. A oração deve ser endereçada a alguém – real, irreal, mas deve ser endereçada 

a alguém. A meditação não é de maneira alguma endereçada; é preciso apenas cair no 

silêncio, simplesmente desaparecer no nada. Quando alguém não existe, a meditação 

existe. 

E Buda é meditação – esse é seu sabor. Esses dez dias que permanecemos em silêncio, 

nós permanecemos em meditação. A coisa real foi dita. Aqueles que não a ouviram, 

falarei agora para eles. 

A meditação que prevaleceu por dez dias tinha uma diferença – e esta é a diferença 

entre a abordagem de Buda e a minha – uma pequena diferença, mas com uma 

importância tremenda. E isso deve ser entendido por vocês, porque não sou um mero 

comentador de Buda. Não estou apenas ecoando-o, não sou um simples espelho que o 



27 
 

reflete; sou uma resposta, não uma reflexão. Não sou um erudito, não irei fazer uma 

análise erudita das suas declarações – sou um poeta! 

Eu vi o mesmo nada que ele viu, e, certamente, eu o vi da minha própria maneira. Buda 

tem o seu próprio caminho, eu tenho meu próprio caminho – de ver, de ser. Ambos os 

caminhos alcançam o mesmo pico, mas os caminhos são diferentes. O meu caminho tem 

uma pequena diferença – pequena, mas de importância profunda, lembre-se. 

Esses dez dias não foram apenas de meditação silenciosa – esses dez dias foram de 

música, silêncio, meditação. A música é a minha contribuição. Buda não a teria 

permitido. Neste ponto nós teríamos discutido. Ele não permitiria a música; ele diria que 

a música é uma perturbação. Ele insistiria no puro silêncio, ele diria que este é suficiente. 

Mas este é o ponto onde nós concordaríamos em discordar. 

Para mim, a música e a meditação são dois aspectos do mesmo fenômeno. E sem 

música, à meditação falta alguma coisa; sem música, a meditação é um pouco 

enfadonha, sem vida. Sem meditação a música é simplesmente ruído – harmonioso, mas 

um ruído. Sem meditação a música é entretenimento. E sem música, a meditação torna-

se cada vez mais negativa, tende a ser orientada para a morte. 

Por isso minha insistência que a música e a meditação devem seguir juntas. Isso adiciona 

uma nova dimensão – a ambas. Ambas são enriquecidas. 

Lembre-se dos três Ms assim como dos três Rs. O primeiro M é a matemática; a 

matemática é a mais pura ciência. O segundo M é a música; música é arte pura. E o 

terceiro M é a meditação; meditação é pura religião. Onde essas três se encontram, você 

atinge à trindade. 

Minha abordagem é científica. Mesmo quando faço declarações ilógicas, as faço muito 

logicamente. Mesmo se eu declarar paradoxos, eles são declarados de maneira lógica. 

Qualquer coisa que eu estiver falando tem uma matemática por detrás, um método, 

uma certa abordagem científica. Eu não sou uma pessoa incientífica. A minha ciência 

serve a minha religião; a ciência não é um fim, mas ela é um belo início. 

E minha abordagem é artística, estética. Eu não poderei ajudar a vocês ao menos que 

esse campo energético se torne musical. Música é pura arte. E se ela for combinada com 

a matemática, ela se torna um instrumento tremendamente poderoso para penetrar em 

sua interioridade. É claro, ele não será completo a não ser que a meditação seja o seu 

mais elevado cume, a mais pura religião. 
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E nós estamos tentando criar a síntese última. Esta é a minha trindade: matemática, 

música e meditação. Este é meu trimurti – as três faces de Deus. Você pode alcançar 

Deus por uma face, mas então a sua experiência de Deus não será tão rica como quando 

você o alcançar por duas faces. Mas ainda assim faltará algo, ao menos que você o 

alcance por todas as três faces. Quando você conhece Deus como uma trindade, quando 

você passar por todas as três dimensões, a sua experiência, o seu nirvana, a sua 

iluminação será a mais rica. 

Buda insiste apenas na meditação; esta é uma face de Deus. Maomé insiste na oração, 

na música, no canto; por isso o Alcorão tem nele a qualidade da música. Nenhuma outra 

escritura tem tanta música quanto o Alcorão. A própria palavra Alcorão significa 

simplesmente “Recite! Cante!” Esta foi a primeira revelação a Maomé. Algo do além o 

invocou e disse, “Recite! Recite! Cante!” 

O Islã é outra face de Deus. E existem religiões que se aproximaram de Deus através do 

terceiro M: a matemática. O Jainismo é o mais puro representante da terceira 

abordagem. Mahavira fala como Albert Einstein. Mahavira foi, não acidentalmente, a 

primeira pessoa na história humana a falar da teoria da relatividade. Depois de vinte e 

cinco século Albert Einstein foi capaz de prová-la cientificamente, mas Mahavira a viu 

em sua visão. 

Se você ler Mahavira, as suas declarações são absolutamente lógicas, matemáticas. As 

escrituras Jainas não contém nenhum sumo – elas são secas, aritméticas. Esta é outra 

face de Deus. E apenas três tipos de religião existiram no mundo: as religiões da 

matemática, representadas pelo Jainismo; as religiões da música, representadas pelo 

Islamismo, Cristianismo, Judaísmo e Hinduísmo; e as religiões da meditação, 

representadas pelo Budismo e Taoísmo. O meu esforço aqui é dar a vocês uma religião 

total, que contém todos os três Ms nela. É uma aventura muito ambiciosa. Ela nunca foi 

tentada antes; por isso eu serei contrariado como ninguém nunca antes o foi. Vocês 

estão se movendo com uma pessoa perigosa, mas a jornada será de uma tremenda 

beleza. Perigos e riscos não tornam uma jornada feia; pelo contrário, eles a tornam 

tremendamente bela. Todos os perigos que vocês enfrentarão comigo trarão uma 

excitação. A jornada não será enfadonha, ela terá que ser muito viva. Vamos nos mover 

em direção a Deus de maneira multidimensional, e cada momento da jornada será 

precioso. 
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Comecei essas palestras sobre Buda com um silêncio deliberado de dez dias. Foi um 

estratagema começar com o silêncio – Buda ficaria muito feliz. Ele encolheria um pouco 

os seus ombros por causa da música, mas o que eu posso fazer? Não há o que fazer. 

A minha religião deve ser uma religião da dança, do amor, do riso. Ela tem que ser 

orientada para a vida, tem que ser afirmadora da vida. Tem que ser um caso de amor 

com a vida. Não é uma renúncia e sim um regozijo. 

 

A segunda questão: 

Questão 2 

AMADO MESTRE, 

É SOBRE ESSA SENSAÇÃO QUE ELA SEMPRE ESTEVE AQUI, E ASSIM QUE EU A SINTO, ELA 

PARECE MUITO LONGE – MAS O QUE É ESSE “ELA”? 

 

Deva Prashantam, é um desses problemas perenes encontrados por todo buscador da 

verdade. Você não pode agarrar a verdade – se você tentar, ela estará muito muito 

longe. Você não pode possuir a verdade – se você tentar, suas mãos ficarão totalmente 

vazias. A verdade não pode ser possuída porque ela não é uma coisa. Pelo contrário, 

você tem que ser suficientemente corajoso para ser possuído pela verdade – porque é 

um caso de amor. 

Permita-se ser possuído por ela e você saberá o que ela é. Mas você está fazendo o 

contrário: você está tentando controlá-la. É isso que a mente anseia sempre, deseja. É 

isso que a mente chama “entendimento”. Ao menos que a mente seja capaz de capturar 

algo, a mente não fica satisfeita. 

Mas a verdade é mercurial: se você tentar segurá-la em suas mãos, quanto maior o 

aperto, mais evasiva ela se torna, e mais distante – tão distante que você deixará de 

acreditar nela, de confiar nela... tão distante que você não será capaz de ver se ela 

realmente existe.  

A verdade vem; ela não pode ser trazida. A verdade ocorre; você não pode fazer nada 

em relação a ela – porque aquele que faz é o problema, o impedimento, o obstáculo. 

Aquele que faz é o ego. E se você arranjar de tal forma e não permitir que aquele que 

faz interfira, ele volta pela porta dos fundos – como aquele que experiencia, como um 

observador. É o mesmo ego novamente, com novas vestes.  
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É por isso que quando você o sente, você a perde – aquele que faz vem agora como 

aquele que sente. Aquele que faz deve ser dissolvido totalmente; ele não deve voltar de 

uma maneira sutil, de uma maneira secreta.  

Deixe a verdade ser! Não seja apressado em entendê-la ou senti-la – apenas deixe-a 

estar. Você não precisa fazer nada em relação a ela. Se você puder permanecer nesse 

estado de não fazer, de não esforço, de não ego, você entenderá, você sentirá, você 

conhecerá, você a terá. Só se pode tê-la indiretamente, não diretamente.  

Prashantam, é ali que você a está perdendo. E é ali que todos a perdem. Sim, há 

momentos em que repentinamente ela está próxima... você gostaria de agarrá-la. O 

próprio desejo de agarrá-la vem da ambição, o próprio desejo de agarrá-la surge do 

medo. O próprio desejo de agarrá-la é um desejo da mente. E quando a mente entra, a 

verdade sai.  

Você não consegue simplesmente ficar em silêncio, sem fazer nada – nada no nível 

intelectual, nada no nível físico, nada no nível emocional – sem fazer nada, apenas 

estando aí, totalmente quieto? E então você seria possuído pela verdade. A única forma 

de conhecê-la é ser possuído por ela.  

Você diz, “é sobre essa sensação que ela sempre esteve aqui...” 

Sim, ela sempre esteve aqui. Ela é o nosso próprio ser. Ela é a matéria que nós somos 

feitos. A verdade não é algo separado de você: você é a verdade. É a sua própria 

consciência, o próprio solo do seu ser. Você não precisa ir para nenhum outro lugar para 

procurá-la e buscá-la, para Kashi ou a Kaaba. Nem mesmo um único passo é necessário.  

Lao Tsé diz: Você pode encontrá-la sentado em sua própria casa, sem necessidade de ir 

para lugar algum – porque ela já está aí! Quando você sai a procura, quando você se 

move na busca, você se distancia dela. Toda busca lhe distancia da verdade que já está 

aí. E há momentos que você a sente, que ela sempre esteve aqui – momentos de 

felicidade, amor, beleza. Momentos em que de repente o mundo para: um belo pôr do 

sol... você é arrebatado por ele. Lembre-se que eu estou dizendo que você é arrebatado, 

você é possuído, não que você o possui. Como você poderia possuir um pôr do sol? O 

pôr do sol lhe possui, lhe preenche; cada canto e recanto do seu ser transborda com a 

sua beleza.  

E então alguém sabe, lá nas profundezas do seu ser, a verdade sempre esteve aqui. Nem 

mesmo as palavras são necessárias; simplesmente se sabe sem palavras – se sente.  
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Ou, quando você está amando... ou quando você ouve a uma bela poesia... ou as músicas 

dos pássaros... ou apenas o vento soprando através dos pinheiros... ou o som da água... 

sempre que você permitir-se ser possuído você descobrirá, de repente, do nada, a 

verdade aparece, Deus aparece, dhamma aparece. Você tocou algo intangível, você viu 

algo invisível. Você esteve em contato com algo eterno... aes dhammo sanantano – a lei 

eterna, a lei inexaurível.  

Sempre que você está em um estado de harmonia, tudo cantarolando, funcionando em 

harmonia, sempre que você está em acordo... e esses momentos acontecem com todos. 

Esses momentos não têm nada a ver com as igrejas, os templos e as mesquitas. De fato, 

é muito raro encontrar uma pessoa iluminada em uma igreja ou em uma mesquita, em 

um templo.  

Buda tornou-se iluminado sob uma árvore, assistindo a última estrela da manhã 

desaparecer no céu; não em um templo, não em uma igreja – sob uma árvore, olhando 

para uma estrela. Deve ter sido possuído. E a estrela desaparecendo, cada vez mais 

desaparecendo... indo, indo, foi-se. No momento anterior ela estava lá, e agora ela não 

estava mais. E naquele momento, de repente, alguma coisa nele, a última fortaleza do 

ego, também desapareceu. Assim como desaparecia a estrela da manhã, seu ego 

desaparecia também.  

O céu estava vazio, e ele estava vazio. E sempre que duas coisas estão vazias, elas 

tornam-se apenas uma – porque duas coisas vazias não podem ser demarcadas. Com o 

que você demarcará a vacuidade? Dois nadas não podem ser mantidos separados; dois 

nadas tornam-se um nada. A estrela desapareceu ali, e o céu estava vazio, e o ego 

desapareceu no interior e o céu estava vazio no interior também... e repentinamente o 

interior e o exterior se foram. Era apenas um céu.  

Naquele momento Buda tornou-se iluminado. Naquele momento ele conheceu 

dhamma, o logos, o tao, Deus, o princípio cósmico da vida.  

Mahavira não se iluminou em um templo – nem mesmo em um templo Jaina! Havia 

templos Jainas no tempo de Mahavira. Mahavira foi o vigésimo quarto tirthankara dos 

Jainas – o vigésimo quarto grande mestre. Vinte e três mestres o precederam. Havia 

templos Jainas, mas ele não se tornou iluminado em um templo Jaina – os Jainas 

deveriam notar o fato. Ele se tornou iluminado na floresta. Apenas sentado ali, sem fazer 

nada, e de repente lhe veio. Veio como uma enchente.  
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Maomé tornou-se iluminado em uma montanha. E foi o mesmo caso com todos: Lao 

Tsé, Zaratustra, Kabir, Nanak... nenhuma pessoa tornou-se iluminada em um templo, 

igreja ou mesquita. Por que você vai até lá?  

Saia cedo para ver o nascer do sol. Sente-se no meio da noite assistindo o céu cheio de 

estrelas. E você se tornará cada vez mais próximo do templo real de Deus. A natureza é 

o seu templo real. E ali, seja possuído – não tente possuir. O esforço de possuir é 

mundano; o desejo de ser possuído é divino.  

Prashantam, a próxima vez que acontecer, não tente fazer nada em relação a isso. 

Nenhuma necessidade de entender, nenhuma necessidade de observar, nem de 

examinar, nem de analisar – deixe estar. Seja possuído por ela! Dance-a! Cante-a! E seja 

totalmente uno com ela. Esta é a única forma de conhecê-la.  

Você me pergunta, “é sobre esse sentimento que ela sempre esteve aqui” – o 

sentimento é absolutamente verdadeiro – “e assim que eu a sinto, ela parece muito 

longe.” Porque com o sentimento, o ‘eu’ adentra – e o ‘eu’ é a distância entre você e a 

verdade. Quanto maior o ‘eu’, maior a distância, quanto menor o ‘eu’, menor a distância. 

Nenhum ‘eu’, nenhuma distância. 

E você me pergunta, “... mas o que é esse ‘ela’?” 

Eu não posso dizer. É o agora. Seja possuído! Ela está aqui. Seja possuído! Ela não está 

nas minhas palavras, mas nos entremeios. Não está nas minhas declarações, mas nos 

intervalos. Leia-a entre as linhas.  

Mas lembre-se de uma coisa muito, muito significante: que você tem que ser possuído 

para entendê-la. E nós temos muito medo de sermos possuídos – parece que estamos 

perdendo o controle, parece que estamos nos dissolvendo. “Quem sabe para onde ela 

nos levará? Quem sabe se eu poderei voltar dela ou não?” 

Todos esses medos surgem e você se encolhe. E é nesse momento que você a distancia. 

A distância é criação sua. Caso contrário ela está sempre aqui, é sempre agora. Não crie 

a distância, não tenha medo. 

Em todas as linguagens do mundo há palavras para as pessoas religiosas tais como 

‘tementes a Deus’ – palavras feias, mentiras absolutas, porque uma pessoa religiosa não 

é uma pessoa temente a Deus de maneira alguma. Uma pessoa religiosa é uma amante 

de Deus, não uma pessoa temente a Deus. Mas o padre depende do medo, ele explora 

o seu medo, e ele cria o medo em você. Todo o negócio dele depende do seu temor. 
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Abandone os seus medos. Não há necessidade de ter medo de Deus. Deus simplesmente 

quer dizer totalidade, o todo, aquilo que é. Nós somos parte! Como uma parte pode ter 

medo do todo? O todo cuida da parte, o todo ama a parte, porque o todo não será o 

todo sem a parte. Ele não pode ser indiferente à parte. 

Sabendo disso, há confiança. Sabendo disso, permitimos todo o processo. Sabendo 

disso, abandonamos todos os medos, rendemo-nos. E apenas na rendição ela está, 

apenas na confiança. 

Eu posso indicá-la, mas não posso explicá-la para você. E já está acontecendo com você, 

Prashantam. Você é abençoado. Pare apenas os seus modos de criar distância entre você 

e ela. E isso é facil de fazer: arrisque-se um pouco, dê um passo no desconhecido... o 

medo estará lá – apesar dele, vá até o desconhecido. Deixe o medo ficar lá – ainda assim 

vá até o desconhecido. Apenas ao irmos até o desconhecido o medo desaparece, porque 

você saberá que não há nada a temer. 

E uma vez que você estiver encantado pelo desconhecido, então não haverá fim para 

essa peregrinação – é uma jornada eterna, sem fim, sempre em progresso; é inexaurível. 

aes dhammo sanantano – é eterna e inexaurível... 

 

A terceira questão: 

Questão 3 

AMADO MESTRE, 

QUAL É O SEU HOBBY? 

 

Anando, não tenho nenhum. Não preciso de nenhum. Um hobby é necessário para lhe 

manter ocupado. Quando você fica cansado da sua ocupação ordinária – e naturalmente 

cansamos de ganhar pão e manteiga – quando alguém está cansado da sua ocupação 

ordinária existem apenas duas alternativas. Ou desocupar-se...  o que cria um grande 

medo em você, porque ficar desocupado significa ser uno consigo mesmo, ficar 

totalmente a sós consigo mesmo. É encarar a própria profundidade abismal – ela 

assusta, amedronta. Significa encarar a própria vida e a própria morte, significa encarar 

a própria interioridade – que é infinita, tão vasta que você não pode compreendê-la. E 

a própria vastidão assusta. Surge um grande tremor em você. 
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A primeira alternativa é: medite quando você está desocupado dos seus negócios 

habituais. 

A segunda é: fique novamente ocupado em alguma atividade tola e chame-a de um 

hobby. 

Algumas pessoas colecionam selos – ora, veja a estupidez disso – e elas o chamam de 

hobby. E todos os hobbies são assim. São maneiras e meios de procurar escapando de 

si mesmo. 

Estou totalmente em bem-aventurança comigo mesmo. Estar sozinho, apenas estar, 

sem fazer nada, é uma experiência tão profunda que quando você a experimenta você 

abandonará todas essas atividades estúpidas chamadas de hobbies. Hobbies são 

pseudo-ocupações. Ora, veja a estupidez disso. Seis dias da semana você espera pelo 

Domingo – para que você possa relaxar, para que você possa estar consigo mesmo. Você 

está cansado do mundo; o mundo está com você demais. Você está cansado das 

pessoas, está cansado de tudo. E você espera que o Domingo venha logo, e quando o 

Domingo chega você está novamente ocupado – agora é o seu hobby. Você não pode 

permanecer desocupado; esse é o seu problema. 

E às vezes ocorre que uma pessoa está mais cansada depois do Domingo do que de 

qualquer outro dia, por causa de tantos hobbies, e um piquenique, e o deslocamento, 

fazendo mil e uma coisas que você esperou por seis dias. E você pensou que iria 

descansar? 

Você não pode descansar! Você não sabe como descansar. Você não consegue relaxar 

– não sabe como relaxar. Mesmo em nome do relaxamento você fará algum trabalho, 

algum tipo de trabalho; mesmo em nome do descanso você iniciará algum tipo de 

trabalho. Simplesmente por que você não é pago para fazê-lo ele se torna descanso? 

Você jogará cartas ou xadrez. Você não é pago para isso, é verdade, mas isso não faz 

muita diferença; é apenas trabalho sem remuneração. 

Em vez de buscar hobbies, use as oportunidades. Sempre que você for capaz de ter um 

tempo vazio, totalmente desocupado, consigo mesmo, permaneça...permaneça nele, 

não se mova para fora dele. Não comece a colecionar selos. 

 

Dois idosos Judeus estavam sentado no banco de um parque. “Então, o que você faz 

agora que está aposentado?” perguntou um. 
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“Eu tenho um hobby; crio pombas,” replicou o outro. 

“Pombas? Onde você as mantêm? Você vive em um condomínio!” 

“Mantenho-as em um armário.” 

“Em seu armário? Elas não defecam em seus sapatos e em suas roupas?” 

“Não,” disse o homem. “Mantenho-as em uma caixa.” 

“Em uma caixa? Como elas respiram?” 

“Respiram? Elas não respiram,” disse o homem, “elas estão mortas.” 

“Mortas? exclamou o amigo, chocado. “Você mantém pombos mortos?” 

“Que droga, é apenas um hobby!” 

 

A quarta questão: 

Questão 4 

AMADO MESTRE, 

ESTA MANHÃ QUANDO VOCÊ SE DIRIGIU A NÓS COMO “MEUS AMADOS BODISATVAS,” 

PARECEU NAQUELE MOMENTO QUE ISSO ERA VERDADE. MAS DEPOIS, MESMO A 

POSSIBILIDADE DE NÓS UM DIA NOS TORNARMOS BODISATVAS PARECEU COMO UM 

SONHO... 

 

Sheela, é uma verdade – é por isso que quando declarada com confiança, com amor, ela 

imediatamente acerta algo profundo em seu coração, ela soa um sino. Mas é por causa 

da minha confiança que soa um sino. Digo novamente: vocês são bodisatvas – budas em 

essência, em semente, em potencialidade. 

Quando eu digo, falo a sério. Quando falo, falo porque é verdade. E, naquele momento, 

você está tão afinado comigo que parece absolutamente verdade; nenhuma prova é 

necessária, nenhum argumento. 

Não preciso argumentar pelas verdades que expresso. De fato, nenhuma verdade nunca 

precisa de qualquer argumento; ela é simples, mas imediatamente soa o sino. A única 

coisa necessária é que ela deve vir do coração, então ela alcançará o seu coração. 

Eu não estou falando da minha cabeça. Estou vertendo o meu ser no seu ser. É um 

encontro de energias. É um encontro de almas. Por isso, quando você está comigo, 

parece absolutamente verdade – você não pode duvidar, é impossível. Mas quando você 

está sozinho e eu não estou ali, surgem as dúvidas. A sua antiga mente volta, com uma 
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vingança e diz, “Sheela, você, um bodisatva? E o seu amor por Veetrag? – e você, um 

bodisatva? E seus ciúmes e sua raiva e tudo o que você é? Você um bodisatva? Ele devia 

estar brincando; ele te enganou!” Grandes dúvidas surgem porque elas sempre 

existiram lá em sua mente. 

É como se você viesse até mim, nós seguíssemos juntos, andássemos lado a lado por um 

tempo. Eu tenho uma luz na minha mão, mas por causa da minha luz, o seu caminho 

também é iluminado. Então chega a hora de nos separarmos – temos que nos separar; 

uma encruzilhada chegou, nossos caminhos se separaram. Eu me movi em uma direção, 

você se moveu em outra. De repente você está no escuro e fica muito perplexo: “O que 

aconteceu com a luz?” 

Aquela luz não era sua. É claro que seu caminho estava iluminado, mas a luz não era sua. 

Então quando você está comigo, há uma luz ao seu redor. Nessa luz as coisas são muito 

claras. Quando você não está comigo repentinamente há escuridão, e nessa escuridão 

você duvida de tudo que você confiava, e nessa escuridão você duvidará até mesmo da 

possibilidade da luz. Você duvidará até mesmo da realidade da luz que você viveu há 

apenas alguns minutos atrás. Sua mente dirá, “Você deve estar sonhando. Você deveria 

estar alucinando. Que luz? Onde está a luz? Se ela estava aqui, para onde foi?” 

E isso acontecerá repetidamente. Há nisso uma profunda significância que deve ser 

entendida. Quando você está comigo, aqui, me ouvindo, sentando ao meu lado, a 

situação pode permanecer igual mesmo quando você não está fisicamente comigo. Você 

terá que ir um pouco mais profundo em seu amor, para que mesmo se você estiver 

fisicamente longe, espiritualmente você não estará. Então a confiança continuará. Então 

as dúvidas não ousarão vir.  

As dúvidas vêm agora porque você tem um certo amor por mim, mas este ainda não é 

total. Há espaços no interior do seu ser que você ainda não me permitiu o acesso. E isso 

não é assim apenas com Sheela, o mesmo ocorre com muitos de vocês. Vocês mantêm 

alguns cantos próprios ocultos, separados, privados. Você não abriu o seu coração 

totalmente, não está totalmente nu. E se você está escondendo algo, então qualquer 

coisa que você esteja escondendo permanecerá como uma distância entre eu e você. 

Então quando você está aqui, sob o meu impacto, quando você está aqui fisicamente 

comigo, a minha presença pode colocar a sua mente de lado. Mas quando você não está 

fisicamente comigo, a sua mente voltará – você não a colocou de lado! Aprenda uma 
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lição: quando você se distancia de mim, quando você não pode me ver, tente estar 

comigo ainda. Assimile o espírito da proximidade, da intimidade – então nem mesmo a 

morte pode nos separar. Então não há questão de espaço e tempo. Então você estará 

comigo para sempre. E a confiança persistirá e a confiança continuará; ela será um fator 

constante em você. A única coisa que será constante será a sua confiança. Tudo o mais 

mudará, mas não a confiança. 

Você encontrou o centro do seu ser. E essa descoberta é chegar em casa. 

 

A última questão: 

Questão 5 

AMADO MESTRE, 

HÁ MUITO DISPARATE EM RELAÇÃO AOS SEUS ENSINAMENTOS E AS ATIVIDADES DO 

SEU ASHRAM NA IMPRENSA ULTIMAMENTE. ISSO ME ENFURECE PORQUE PARECEM 

TÃO DISTANTES DOS FATOS REAIS. AS CARTAS EM RESPOSTA AOS OPOSITORES NÃO 

ESTÃO SENDO PUBLICADAS. ORA, SEI QUE ISSO NÃO DEVE FAZER NENHUMA DIFERENÇA 

PARA VOCÊ. É ISSO ENTÃO O QUE JESUS SIGNIFICAVA QUANDO ELE DISSE PARA VIRAR 

A OUTRA FACE? 

 

Zareen, é como deveria ser. Um homem como eu não pode permanecer sem oposição. 

Um homem como eu deve dividir as pessoas em duas categorias: as que estão comigo e 

aquelas que não estão comigo. 

Há poucos dias um velho amigo escreveu-me uma carta sugerindo... Agora há apenas 

dois tipos de pessoas: aquelas que são devotas, que me amam totalmente e aquelas que 

são inimigas, cheias de ódio por mim. Ele queria criar uma terceira categoria de pessoas 

que não seriam nem devotas nem inimigas, mas pensadoras imparciais. 

A ideia dele parece lógica, mas não é possível. Nunca aconteceu e não acontecerá. Não 

pode ocorrer. De fato, ele próprio estava tendo dificuldade em se tornar-se um 

sannyasin. Ele foi um velho amigo e sentia certa dificuldade em render-se agora como 

um discípulo. Ele não podia ser um devoto e ele também não podia ser um inimigo. Ele 

me conhece, ele me ama; ele era um amigo de longa data. Então é realmente um 

problema dele. 
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Ele não pode render-se por causa do seu ego, porque era meu amigo, um colega. Ele 

não pode estar contra mim por causa do que sente por mim. Ele estava em uma 

enrascada, então queria encontrar uma saída; ele queria criar uma terceira força – as 

pessoas que não estão nem a favor nem contra, mas que são imparciais. Essas pessoas 

seriam impotentes. E não estou interessado em pessoas imparciais. Não estou 

interessado na terceira força de maneira alguma, por uma certa razão: porque elas 

seriam totalmente frias. Estou muito mais interessado nas pessoas que têm um ódio 

muito forte de mim – pelo menos elas são quentes, e pessoas quentes são pessoas boas. 

Elas podem ser transformadas; elas não são gélidas. 

Aqueles que estão ardentemente no ódio contra mim mais cedo ou mais tarde tornar-

se-ão devotos – porque você não pode viver no ódio por muito tempo. Ao me odiar você 

não pode me amar. Zareen, você está certo, não importa para mim. Se todo o mundo 

me odiar, não importa, não faz diferença. Eu permaneço na minha bem-aventurança 

absoluta. 

A minha bem-aventurança não pode ser afetada pelo ódio das pessoas, pela oposição. 

Mas pense nessas pessoas que estão vivendo no ódio – elas estão torturando a si 

mesmas, elas estão se machucando, se ferindo. Quanto tempo elas podem seguir 

fazendo isso? Mais cedo ou mais tarde os seus ferimentos curar-se-ão. E mais cedo ou 

mais tarde, o antagonismo acalorado delas tornar-se-á um amor fervoroso. 

 

Recordo-me, Zareen, de uma bela estória: 

Um místico Sufi escreveu um livro sobre o Alcorão. Ele foi hostilizado por todas as 

autoridades, pela religião oficial. Eles o baniram, tornaram crime lê-lo. Era um sacrilégio, 

eles pensaram, perigoso, porque ele estava interpretando o Alcorão de maneira tal que 

ninguém havia interpretado anteriormente. Ele estava indo contra a tradição. 

Ele chamou seu principal discípulo, lhe deu o livro e lhe disse para ir até o sumo 

sacerdote e apresentasse a este o livro – observando tudo. “Qualquer coisa que 

acontecer, você deve reportá-la corretamente. Então esteja muito alerta: qualquer coisa 

que acontecer... quando você der o livro de presente, como ele reage, o que faz, o que 

diz, lembre-se precisamente porque você terá que reportar toda a cena. “E permita-me 

dizer-lhe,” o mestre disse, “que isso é um tipo de teste para você. Não é apenas a 



39 
 

questão de dar o livro para o sumo sacerdote e voltar; o principal objetivo é reportar 

tudo o que ocorrer.” 

O homem foi, muito alerta, muito cuidadoso. Ao chegar na casa do sumo sacerdote ele 

tornou-se muito alerta, sacudiu o seu corpo, porque tudo tinha que ser observado 

minuciosamente. Então ele entrou. 

Conforme apresentou o livro ao sumo sacerdote e lhe falou sobre o seu mestre, o 

sacerdote jogou o livro para fora da casa, na rua, e disse, “Por que você não me disse 

antes que isso era daquele homem perigoso? Eu não o teria nem tocado. Terei que lavar 

as minhas mãos agora. É um pecado tocar em seu livro!” 

A esposa do sumo sacerdote estava sentada ao seu lado. Ela disse, “Você está sendo 

desnecessariamente duro com o pobre homem. Ele não fez nenhum mal a você. Mesmo 

que você quisesse jogar o livro fora, você poderia tê-lo jogado depois. E eu não vejo o 

porquê de você jogá-lo fora, você tem uma grande biblioteca – milhares de livros estão 

lá; este livro também pode ser mantido na biblioteca. Se você não quer lê-lo, não há 

necessidade de lê-lo. Mas você poderia ter feito pelo menos uma coisa: você poderia tê-

lo jogado fora depois, lavado as suas mãos, tomado um banho, ou qualquer coisa que 

você quisesse fazer – mas por que você está machucando este pobre homem?” 

O homem voltou, disse ao mestre todo o ocorrido, nos mínimos detalhes. 

O mestre perguntou, “Qual foi então a sua reação?” 

O homem disse, “A minha reação é que a mulher do sumo sacerdote é uma mulher 

muito religiosa. Senti muito respeito por ela. E o sumo sacerdote é simplesmente feio – 

quero cortar a garganta dele!” 

O mestre disse, “Agora ouça: tenho mais interesse no sumo sacerdote – ele pode ser 

convertido porque está quente. Se ele pode estar tão cheio de ódio, ele também pode 

estar tão cheio de amor, porque é a mesma energia que se torna ódio ou amor. O amor 

de cabeça para baixo é o ódio – o amor fazendo shirshasana, um pouso de cabeça, é 

ódio. Mas é muito fácil colocar um homem em pé de volta. Quanto à esposa, ela é fria, 

gélida. Não tenho esperança por ela; ela não pode ser convertida.” 

 

Eu concordo totalmente com esse mestre Sufi. Aqueles que estão contra mim, Zareen, 

por que eles estão contra mim? Os seus corações foram tocados. Algo começou a 
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acontecer e eles não querem que isso ocorra. É arriscado. Eu comecei a influenciar as 

suas vidas e eles não querem seguir comigo. 

Todo o investimento deles é contra isso. Eles querem me evitar e veem que não podem 

me evitar – eles estão se tornando acalorados. Por isso o ódio; por isso eles inventam 

todos os tipos de mentiras. Mas tenho muita esperança por essas pessoas - de fato, eu 

amo essas pessoas. Mais cedo ou mais tarde elas estarão comigo. 

O problema real é com aquelas pessoas que são indiferentes, gélidas, nem a favor nem 

contra. Eu gostaria de dividir toda a humanidade em dois campos: os amigos e os 

inimigos. E quanto mais amigos eu tiver mais inimigos existirão. Há um certo equilíbrio; 

na vida tudo se equilibra. Se você tem muitos amigos, com certeza você terá muito 

inimigos; de outra forma o equilíbrio é perdido. Se você tiver mais amigos, você terá 

mais inimigos; o equilíbrio tem que ser mantido. A vida equilibra-se continuamente. 

Eu assisto toda a cena e a desfruto. 

Zareen, você não precisa se preocupar. Mas eu posso entender a sua preocupação. 

Você diz, “Há muito disparate em relação aos seus ensinamentos e as atividades do seu 

ashram na imprensa ultimamente...”  

Haverá cada vez mais a cada dia, porque cada vez mais pessoas virão até mim. Milhões 

estão a caminho. E quanto mais as pessoas fiquem interessadas em mim e no trabalho 

que está ocorrendo aqui, mais pessoas tornar-se-ão envolvidas nele, mais pessoas 

estarão contra ele – um tipo de equilíbrio. É como as coisas acontecem no mundo; é um 

fenômeno natural. 

E todos os tipos de disparates serão ditos, porque as pessoas que estão contra nunca 

estiveram aqui. Se elas viessem elas não estariam contra, então elas vivem de acordo 

com os rumores. E coisas negativas têm um caminho próprio: elas se espalham mais 

facilmente, mais rapidamente, porque toda a humanidade vive na negatividade. 

Por exemplo, há poucos dias eu recebi uma carta do Canadá dizendo que o governo 

Canadense está ficando preocupado, muito preocupado, em relação aos meus 

sannyasins e as pessoas que vêm até mim do Canadá. E eles estão seriamente 

investigando todo o fenômeno, porque eles temem que a minha comunidade se torne 

outra Jonestown. Ora, eu me sinto feliz, porque quando os governos se tornam 

preocupados isso quer dizer que algo está ocorrendo. Quando um país longínquo se 

torna muito interessado ao ponto de pensarem em enviar um time para investigar todo 
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o fenômeno, isso significa que as coisas estão acontecendo, que eu estou me tornando 

um tipo de perturbação para eles. Devo estar aparecendo nos sonhos deles. 

E eles estão com tantos medos sob quais fundamentos? Porque um sannyasin 

Americano cometeu suicídio, outro sannyasin Americano ficou louco. Estes dois 

exemplos são suficientes...Ora, todos os Americanos são loucos! E você já viu um 

Americano que nunca ponderou sobre a possibilidade de cometer suicídio? Os 

psicólogos dizem que todo Americano, pelo menos quatro vezes ao longo de sua vida, 

pensa em cometer suicídio. A maior taxa de suicídios é na América. 

De cem mil sannyasins um comete suicídio – isso é suficiente! E ainda por cima um 

sannyasin Americano. O que mais vocês poderiam esperar de um sannyasin Americano? 

Outro Americano fica louco... é absolutamente normal! Porém o negativo capta sua 

atenção imediatamente. Quantos Americanos ficaram sãos, ninguém quer saber. E 

quantos Americanos foram prevenidos de cometer suicídio, ninguém conta. Eles nunca 

serão contados. 

E jornalistas, a imprensa, as outras mídias, eles também estão interessados apenas nas 

coisas negativas. Ao menos que você faça algo errado, você não estará nos noticiários. 

George Bernard Shaw diz: Se um cão morde um homem, não é manchete. Mas se um 

homem morde um cão é manchete. 

Algo é valoroso como notícia apenas se é estranho, se captura o olhar. 

Você pode fazer mil e uma coisa e ninguém notará. Faça apenas uma coisa errada e todo 

o mundo de repente se interessa por você. 

E então as pessoas são muito inventivas. Quando você conta um rumor para uma pessoa 

você adiciona algo a ele. As pessoas são criativas! E quando aquela pessoa compartilha 

o rumor com outrem, você acha que ela compartilhará exatamente como você a 

contou? Ela lhe dará uma nova cor, um pouco mais de profundidade, uma dimensão 

mais ampla. Ela o tornará mais atrativo, ela o exagerará. E o rumor seguirá de boca em 

boca. 

Os rumores sempre se espalham e todos contribuem para isso. As pessoas não têm nada 

para relacionar com os fatos. Mas isso é como sempre foi. E então continua... eu terei 

ido e os rumores continuarão, e eles seguirão aumentando. Eles tornam-se forças 

independentes; seguem crescendo. 
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Eu ouvi: 

Deus sofria de melancolia. São Pedro sugeriu uma viagem à Terra para pegar uma bela 

garota Grega, possivelmente nas antigas vestes de cisne. Deus disse, “Não. Enquanto eu 

me mantive com aquelas garotas Gregas foi tudo bem. Mas uma vez cometi o erro de 

bater na porta de uma garota Judia, há dois mil anos atrás, e eu ficaria surpreso se eles 

não falassem mais sobre isso!” 

 

Os rumores espalham-se... e o que eles estão fazendo comigo não é nada incomum; é 

esperado. Eles sempre fizeram isso com Jesus, Sócrates, Mansur, Buda, Kabir. Se eles 

não fizessem isso comigo, seria uma surpresa. De fato, eu não me sentiria bem se eles 

não fizessem essas coisas comigo. Eu quero ser contado entre os budas – e essa é a única 

forma! 

Jesus decidiu retornar à Terra. Ele viu que na América havia uma ressurgência de 

fanáticos por Jesus e batistas renascidos, então ele pensou que era uma boa hora para 

vir. Ele trouxe Pedro consigo. 

Quando chegou na Terra ele fez o anúncio que ele era Jesus, o Filho de Deus. Ninguém 

acreditava nele; eles pensaram que ele era algum maluco. Então Jesus perguntou a 

Pedro, “Como eu poderia fazer com que eles acreditassem em mim, para convencê-los 

que eu sou o verdadeiro salvador?” 

Pedro disse, “Lembra-se daquele truque que você fez na Galileia, quando você andou 

sobre a água? Aposto que isso funcionaria.” 

Então eles fizeram um anúncio na imprensa que no dia seguinte Jesus andaria sobre a 

água. No próximo dia, a televisão e os jornais estavam no lago para assistir Jesus andar 

sobre a água. Jesus e Pedro chegaram e remaram até o meio do lago, então Jesus 

escalou um dos lados do bote e imediatamente afundou. Quando ele voltou, Pedro, em 

choque, perguntou, “O que aconteceu? Por que você afundou?” 

“Cala a boca, idiota!” disse Jesus. “A última vez que fiz isso eu não tinha esse malditos 

buracos nos meus pés!” 

 

As coisas são mais difíceis do que elas eram no tempo de Jesus e Buda! Mas eu estou 

curtindo, estou me divertindo. Zareen, não se preocupe. A minha sugestão é: você deve 

divertir-se. 
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Você diz, “Isso me enfurece porque parece tão distante dos fatos reais.” 

Não se enfureça, não sinta raiva – isso não ajudará. A minha gente deve aprender a rir 

dessas coisas estúpidas que devem acontecer cada vez mais intensamente. Conforme o 

meu trabalho se aprofunda, cada vez mais rumores absurdos surgirão – que não terão 

nenhuma relação com os fatos. Ou, mesmo se eles tiverem algo a ver com os fatos, eles 

irão distorcê-los.  

As pessoas vão inventar muitos tipos de estórias. Se você se enfurecer, de uma forma 

você as ajudará. É isso o que elas querem. É isso o que elas querem! – que a minha gente 

torne-se enfurecida, raivosa, assim elas poderão esmagá-los, destruí-los. E, certamente, 

elas podem esmagar e destruir vocês. Poucos são os meus, alguns poucos escolhidos. 

Não se enfureça; senão você estará nas mãos delas. Quando você notar essas coisas, dê 

uma boa gargalhada. Aprenda a gargalhar – responda com uma gargalhada! O riso deve 

ser sua proteção. E seu riso fará elas parecerem estúpidas. Quando alguém diz algo 

contra mim, dê uma boa gargalhada. Dê-lhe um tapinha nas costas, abrace-a! Dê-lhe um 

bom beijo! 

É isso que Jesus quis dizer, realmente: ame os seus inimigos. Mas eu sei, é fácil amar os 

seus inimigos – é mais difícil amar os seus vizinhos. Então eu digo, assim como Jesus 

disse, novamente: Ame os seus vizinhos. Eles são as mesmas pessoas! Abrace os seus 

vizinhos; não siga apenas os amando espiritualmente – expresse. Quando alguém está 

dizendo algo absurdo sobre mim, expresse o seu amor. Deixe-os se sentir intrigados – 

deixe-os sentir ou que eles estão loucos ou que você está louco. Eles nunca serão 

capazes de compreender o que aconteceu – porque você os abraçou. Eles não estavam 

falando coisas boas sobre o seu mestre... por que você os abraçou? Isso pode dar a eles 

uma vontade de virem e verem o mestre também. Quando o discípulo faz tal coisa, vale 

a pena ir e ver o que está acontecendo lá. 

Zareen, nenhuma necessidade de ficar com raiva. 

E você diz, “as cartas em resposta aos opositores não estão sendo publicadas.” 

Eles não as publicarão, porque os jornais, a televisão, o rádio, eles estão nas mãos dos 

interesses particulares. Eles publicarão tudo o que é contra mim, porque um jornal 

pertence a um Hindu, outro pertence a um Jaina e outro é de um Islâmico, um Cristão – 

e todos os jornais pertencem à diferentes tipos de políticos. As suas cartas não serão 

publicadas. Essas coisas devem ser dadas como certas. 
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Você diz, “Ora, eu sei que isso não deve fazer nenhuma diferença para você. É isso então 

o que Jesus significava quando ele disse para virar a outra face?” 

Sim, é exatamente o que Jesus queria dizer. Esta é a melhor maneira de transformar as 

pessoas, de converter às pessoas. O melhor caminho possível de converter às pessoas 

ao seu caminho é dar a outra face. Ame-os. Ria das suas declarações absurdas. Divirta-

se com os seus rumores. Faça piadas deles, e as deixe intrigadas. 

Se você puder fazer tanto, você estará fazendo o meu trabalho, Zareen. 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 3 

Título do Capítulo: Verdadeiro ou Falso 

23 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

CONFUNDINDO O FALSO PELO VERDADEIRO 

E O VERDADEIRO PELO FALSO, 

VOCÊ SUBESTIMA O CORAÇÃO 

E PREENCHE-SE DE DESEJO. 

 

VEJA O FALSO COMO FALSO, 

O VERDADEIRO COMO VERDADEIRO 

OLHE PARA SEU CORAÇÃO 

SIGA SUA NATUREZA. 

 

UMA MENTE NÃO REFLETORA É UM TELHADO POBRE. 

A PAIXÃO, COMO A CHUVA, INUNDA A CASA. 

MAS SE O TETO É FORTE, HÁ ABRIGO. 

 

TODO AQUELE QUE SEGUIR PENSAMENTOS IMPUROS 

SOFRERÁ NESTE MUNDO E NO PRÓXIMO. 

EM AMBOS OS MUNDOS SOFRERÁ, 

E EXTREMAMENTE, 

QUANDO VER OS EQUÍVOCOS QUE FEZ. 

 

MAS TODO AQUELE QUE SEGUIR A LEI 

É FELIZ AQUI E FELIZ LÁ. 

REGOZIJA-SE EM AMBOS OS MUNDOS, 

E EXTREMAMENTE, 
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QUANDO VER O BEM QUE FEZ. 

 

POIS GRANDE É A COLHEITA NESSE MUNDO, 

E AINDA MAIOR NO PRÓXIMO. 

 

NÃO IMPORTA QUANTAS PALAVRAS SAGRADAS VOCÊ LÊ. 

NÃO IMPORTA QUANTAS VOCÊ FALA, 

QUAL O BEM QUE ELAS LHE FARÃO 

SE VOCÊ NÃO AGIR DE ACORDO COM ELAS? 

VOCÊ É UM PASTOR 

QUE CONTA AS OVELHAS DE OUTREM, 

NUNCA COMPARTILHANDO O CAMINHO? 

LEIA O MÍNIMO POSSÍVEL 

E FALE AINDA MENOS. 

MAS AJA DE ACORDO COM A LEI. 

 

ABANDONE OS CAMINHOS ANTIGOS –  

PAIXÃO, INIMIZADE, LOUCURA. 

CONHEÇA A VERDADE E ENCONTRE A PAZ. 

COMPARTILHE O CAMINHO. 

 

A verdade existe. Ela não precisa de esforço da sua parte para inventá-la. A verdade tem 

que ser descoberta, não inventada. E o que nos impede de descobri-la? Aprendemos 

muitas mentiras, montanhas de mentiras. São elas as barreiras que seguem falsificando 

a verdade, que não permitem que nossos corações reflitam aquilo que é. 

A verdade não é uma conclusão lógica. A verdade é existência, realidade. Já está aqui – 

sempre esteve. Apenas a verdade existe. Então por que nós não podemos encontrá-la? 

Como conseguimos não a encontrar? Porque desde criança nos ensinaram falsidades, 

preconceitos, ideologias, religiões, filosofias... tudo isso lhe desvia. 
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A verdade não é uma ideia. Você não precisa ser Hindu para conhecê-la, nem Islâmico, 

nem Cristão. Se você é Hindu você nunca a conhecerá; o fato de você ser um Hindu lhe 

manterá cego. O que queremos dizer quando falamos, “Sou um Hindu, ou um Islâmico, 

ou um Judeu?” Queremos dizer, “Já tenho algumas ideias sobre a verdade – ideias da 

Bíblia ou do Alcorão ou do Gita, mas já tenho ideias. Não conheço a verdade, mas sei 

muito sobre ela.” E este saber muito sobre ela é o único problema que deve ser 

resolvido. 

Uma vez que você abandonar as suas ideias em relação à verdade você as confrontará, 

tanto no interior quanto no exterior. Você irá encará-las – porque não há mais nada! 

Mas os pais, a sociedade, o estado, a igreja, o sistema educacional, todos eles dependem 

das mentiras. Quando uma criança nasce eles começam a enredá-la em mentiras. E a 

criança é indefesa. Ela não pode escapar dos seus pais, ela é totalmente dependente. 

Você pode explorar a dependência dela... ela foi explorada ao longo das eras. 

Ninguém foi tão explorado quanto uma criança – nem o proletariado nem as mulheres, 

ninguém foi explorado tanto e tão profundamente e destrutivamente como as inocentes 

crianças. Porque elas são inocentes e dependentes elas têm que aprender qualquer 

coisa que vocês ensinarem a elas. Elas têm que absorver todas as falsidades que você 

segue forçando nelas. É uma questão de sobrevivência – elas não podem sobreviver sem 

você. É uma questão de vida e morte! Elas têm que ser Hindus, têm que ser Islâmicas, 

Jainas, Budistas, comunistas. Quaisquer coisas que vocês estejam interessados em 

colocar na mente delas, vocês seguem colocando. 

Em vez de torná-las mais alertas, mais atentas, mais vivas, mais refletivas, em vez de 

torná-las mais como um espelho, puras, vocês as tornam cheias de ideias... camadas e 

camadas de poeira. E então se torna impossível para elas ver aquilo que é. Elas começam 

a ver o que não é e elas param de ver o que é. 

Por isso, ser religioso significa um renascimento: torne-se novamente como uma 

criança, abandonando tudo o que a sociedade lhe deu. 

A religião é uma rebelião – uma rebelião contra tudo o que foi forçado em você, uma 

rebelião contra ser reduzido a um computador. Apenas olhe para dentro! Qualquer 

coisa que você sabe, foi-lhe dito; não é conhecimento, não é autêntico. Como pode ser 
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autêntico se não é seu? Você não é testemunha disso, você é apenas uma vítima – uma 

vítima das circunstâncias. 

É apenas um acidente ter nascido na Índia ou na Inglaterra. É apenas um acidente ter 

nascido em uma família Hindu ou uma Cristã. Por causa desses acidentes a sua natureza 

essencial foi perdida – você foi forçado a perdê-la. Se você quer reganhá-la você terá 

que renascer. 

Este é precisamente o significado quanto Jesus diz a Nicodemos, “Ao menos que você 

nasça novamente você não entrará no Reino de Deus.” Ele não quer dizer que você tem 

que de fato morrer, cometer suicídio, e então nascer novamente. Isso não ajudará, 

porque mais uma vez você nascerá em alguns pais, em uma certa sociedade, com uma 

certa igreja e novamente a mesma estupidez lhe será imposta. 

Jesus quer dizer com ‘renascimento’ que deliberadamente, conscientemente, agora 

você é capaz de abandonar tudo o que lhe foi ensinado. Abandone o seu conhecimento 

e torne-se inocente. E este é o único caminho para se tornar inocente. O conhecimento 

é uma contaminação. Estar em um estado de não-conhecimento, e funcionar a partir 

deste estado é o único caminho para conhecer a verdade. Medite sobre esses sutras 

tremendamente significantes de Gautama o Buda. Ele diz: 

 

CONFUNDINDO O FALSO PELO VERDADEIRO 

E O VERDADEIRO PELO FALSO, 

VOCÊ SUBESTIMA O CORAÇÃO 

E PREENCHE-SE DE DESEJO. 

 

A mente não é nada além do desejo. O coração não conhece o desejo. Você ficará 

surpreso em ouvir que todos os desejos pertencem à cabeça. O coração vive no 

presente; ele pulsa no aqui e agora. Ele não sabe nada do passado e nada do futuro. Ele 

está sempre no agora, no aqui. 

E não estou falando de uma certa filosofia. Estou simplesmente declarando um fato tão 

simples que você pode observá-lo dentro de si mesmo: o seu coração está batendo 
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agora. Ele não pode bater no passo, ele não pode bater no futuro. O coração só conhece 

o presente, por isso é totalmente puro. Ele não é poluído pelas memórias passadas, pelo 

conhecimento, pela experiência, por tudo o que lhe falaram e ensinaram, pelas 

escrituras, pelas tradições. Ele não sabe nada de toda essa tolice! E ele não sabe nada 

do futuro, do dia seguinte. Para ele, o passado não existe mais e o futuro ainda não 

existe. Ele está totalmente aqui. É imediato. 

Mas a mente é totalmente o oposto do coração: a mente nunca está no agora, no aqui. 

Ou ela pensa em belas experiências do passado ou ela deseja as mesmas belas 

experiências no futuro. Ela segue se deslocando entre o passado e o presente, ela nunca 

para no presente. Ela está totalmente inconsciente do presente. Para a mente o 

presente não existe. Veja o ponto: o presente é a única coisa que existe, mas para a 

mente o presente é a única coisa que não existe. O passado é não-existencial, o futuro 

é não-existencial, mas essas são as coisas que são existenciais para a mente. 

A cabeça é o problema... e o coração é a solução. A criança funciona a partir do coração. 

Quando você começa a crescer, você começa a mover-se do coração para a cabeça. 

Quando você se gradua em uma universidade você esqueceu-se completamente do 

coração. Você está paranoico pela cabeça, toda a sua energia moveu-se para a cabeça. 

Agora você não sabe nada da realidade. Você está cheio de lixo – lixo erudito, disparates 

acadêmicos. Você pode ser um Ph.D, um D.Litt. Você sabe muito, sem saber nada! – 

porque o conhecimento real acontece no coração, não na cabeça. E as universidades 

existem para distrair as suas energias do coração para a cabeça. 

Todas as universidades do mundo foram inimigas da humanidade até agora. Toda a sua 

função é servir o estado e a igreja. Elas são agentes do status quo, elas são agentes dos 

interesses particulares. Elas não servem a você, elas servem os poderes, os mestres, os 

opressores, os exploradores. As universidades servem a qualquer um que estiver no 

poder. Elas ainda não estão a serviço da humanidade. 

Se realmente estivesse a serviço da humanidade, então a universidade seria o lugar de 

se aprender a rebelião. A universidade criaria revolucionários. A universidade não criaria 

convencionalistas, conformistas; a universidade criaria não conformistas, pessoas não 
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convencionais. Ela criaria rebeldes – aventureiros, prontos para arriscarem suas vidas 

pela verdade. Isso ainda não ocorreu. 

É um fato triste que em nome da educação algo feio continue, algo muito feio. Por trás 

de uma fachada, algo muito criminoso continua. E este é o crime: que elas desviam as 

suas energias do coração para a mente, elas destroem a sua capacidade de amar e elas 

o forçam a aprender lógica. A lógica é mais importante do que o amor para elas, o 

pensamento é mais importante do que a sensibilidade. Isso é colocar os carros na frente 

dos bois. Isso está totalmente de ponta cabeça. 

É por isso que a humanidade está essa bagunça: o falso parece verdade e a verdade 

parece falsa. As universidades foram bem-sucedidas em distorcer a sua visão. Os budas 

lutaram contra todos esses interesses particulares. 

Buda diz: CONFUNDINDO O FALSO PELO VERDADEIRO E O VERDADEIRO PELO FALSO, 

VOCÊ SUBESTIMA O CORAÇÃO E PREENCHE-SE DE DESEJO. 

A mente é desejo, e você segue se preenchendo cada vez mais de desejo, cada vez mais 

ambição, cada vez mais anseio por poder, prestígio, riqueza. E você se esquece 

completamente que há um coração batendo em seu interior que já vive em Deus, que 

já é parte da lei última – aes dhammo sanantano – que já é parte da lei eterna, 

inexaurível. Você está unido com o coração de Deus. Os seus corações são as raízes no 

solo de Deus. 

O seu coração ainda é nutrido por Deus, pela verdade, mas você não está aí. Você 

desocupou o lugar. Você vive na sua cabeça. Entra dia, sai dia, você vive na sua cabeça; 

você nunca desce de lá. Mesmo de noite enquanto dorme você segue resmungando na 

cabeça... sonhos, sonhos sobre sonhos. De dia pensamento, de noite sonhos. Eles não 

são diferentes. 

O sonho é apenas uma tradução do pensamento na linguagem do sono e vice-versa: o 

pensamento não é nada além da tradução do sonho na linguagem do dia. Você pode 

mover-se entre esses dois: sonho e pensamento. Ambos são desejo. O que você pensa? 

O que existe para pensar exceto o desejo? E o que você sonha exceto o desejo? 
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Buda diz que o falso parece ser verdade porque você se tornou falso à sua própria 

verdade, ao seu próprio coração. Volte ao coração e então você será capaz de conhecer 

a verdade como verdade e o falso como falso. Isso é iluminação, isso é vir para casa. 

VEJA O FALSO COMO FALSO 

Mas de onde começar? Comece vendo o falso como falso. É por isso que todos os budas 

parecem ser negativos, todos os budas parecem ser destrutivos. Eles negam. Jesus nega. 

Ele repetidamente diz: Foi-lhe dito no passado, mas eu digo a você... e ele altera todo o 

ponto de vista. 

Por exemplo, ele diz: Foi-lhe dito no passado que o olho por olho é a lei. Se alguém joga 

um tijolo em você, reaja jogando uma pedra. Mas eu digo a você, se alguém te bater em 

uma face, dê a outra também. E se alguém roubar o seu casado, dê-lhe a sua camisa 

também. E se alguém forçar-lhe a andar uma milha, ande duas. 

Maomé é contra todos os tipos de imagens de Deus, porque a sua gente as adorava por 

séculos; eles tinham trezentos e sessenta e cinco deuses – um deus para cada dia do 

ano. A Kaaba nos dias de Maomé era um dos maiores templos da terra – dedicado a 

trezentos e sessenta e cinco deuses! Maomé destruiu todos esses ídolos. Parece 

negativo... 

Buda diz: Não há verdade nos Vedas, nas Upanishads. Cuidado com palavras bonitas, 

cuido com a especulação filosófica. Não gaste o seu tempo com ninharias, com a lógica. 

Fique em silêncio! Atire os Vedas para fora da sua cabeça, só então você poderá ficar 

em silêncio. Ele parece negativo, parece niilista, parece perigoso – mas essa é a única 

maneira que você pode ser ajudado. 

É necessário lhe dizer que o falso é falso. Você tem que começar com isso: neti, neti – 

nem isso nem aquilo. O mestre tem que dizer-lhe, “Isso é falso, aquilo é falso.” Ele tem 

que primeiro seguir apontando para você o que é falso, porque quando você sabe tudo 

o que é falso, de repente uma transformação acontece em sua consciência. Quando 

você se tornou consciente do falso, você começa a tornar-se consciente do verdadeiro. 

A verdade não lhe pode ser ensinada, mas certamente o que não é verdade pode lhe ser 

ensinado. Você foi condicionado, você pode ser descondicionado. Você foi hipnotizado 
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– como Hindus, Islâmicos, Cristãos, Jainas... a função de um mestre é deshipnotizar você. 

Uma vez que você for deshipnotizado, de repente você será capaz de ver a verdade. A 

verdade não precisa ser ensinada. 

VEJA O FALSO COMO FALSO, O VERDADEIRO COMO VERDADEIRO. 

OLHE PARA SEU CORAÇÃO 

SIGA SUA NATUREZA 

 

Uma das declarações mais significantes: OLHE PARA SEU CORAÇÃO. SIGA SUA 

NATUREZA. Ele não diz siga as escrituras. Ele não diz siga-me. Ele não diz siga certas 

regras de conduta. Ele não está lhe ensinando qualquer moralidade. Ele não está 

tentando criar um certo caráter em torno de você, porque todos os caráteres são belas 

celas de prisão. Ele não está lhe dando um certo modo de vida. Em vez disso ele lhe dá 

coragem, encorajamento, para seguir sua própria natureza. Ele quer que você seja bravo 

o bastante para ouvir o seu próprio coração e seguir em harmonia. 

“Siga a sua natureza” quer dizer flua consigo mesmo. Você é a escritura... e escondido 

lá no fundo de você há uma voz tranquila, pequena. Se ficar em silêncio você será guiado 

a partir daí. 

O mestre é necessário apenas para tornar-lhe consciente do seu mestre interior. Então 

a sua função é cumprida. Então ele pode deixar-lhe consigo mesmo; ele pode lançar-lhe 

de volta para si. Um mestre não deve escravizar o discípulo; um mestre deve libertá-lo, 

dá-lo total liberdade. E essa é a única possibilidade de atingir liberdade total: SIGA SUA 

NATUREZA. Por “natureza” Buda quer dizer dhamma. Assim como é da natureza da água 

fluir para baixo e da natureza do fogo subir, da mesma forma há uma certa natureza 

oculta em você. Se todos os condicionamentos que foram colocados em você pela 

sociedade são removidos, de repente você descobrirá a sua natureza. A sua natureza 

tornou-se Deus. Aes dhammo sanantano – esta é a lei eterna, inexaurível: a sua natureza 

deve tornar-se Deus. 

O ser humano é um deus em potencial – um bodisatva. O ser humano deve tornar-se 

um deus. Menos do que isso não lhe satisfará, menos que isso não servirá. Você pode 

ter todo o dinheiro do mundo, todo o poder, todo o prestígio possível e ainda assim 
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permanecer vazio – a menos que sua natureza divina floresça, abra seus botões, a 

menos que você se torne um lótus, um lótus de mil pétalas, a menos que a sua divindade 

seja revelada a você, você nunca ficará satisfeito. 

À pessoa religiosa ordinária é dito para que permaneça satisfeita, contente, qualquer 

que seja o caso. Os assim chamados santos seguem ensinando às pessoas: Fiquem 

satisfeitas. A satisfação é um dos seus ensinamentos fundamentais. Esta não é a maneira 

dos verdadeiros mestres. 

O verdadeiro mestre cria descontentamento em você – e descontentamento tal que 

nada nesse mundo pode um dia satisfazê-lo. Ele cria um anseio tal, que a menos que 

você alcance o máximo você continuará incendiado, em chamas. Ele cria dor em seu 

coração, ele cria angústia... porque a vida desaparece a cada momento, e cada momento 

passado passou para sempre, e você ainda não alcançou Deus, e um dia se passou. 

Ele cria um anseio profundo em você, tamanha dor no coração! Ele cria lágrimas nos 

seus olhos, porque apenas através desse descontentamento divino você mover-se-á, 

você dará o salto quântico, o salto último no desconhecido. É apenas através desse 

descontentamento divino que você unirá todas as suas energias, e arriscará, e seguirá 

na aventura máxima de descobrir quem você é. 

Siga a sua própria natureza. A sua natureza é a consciência. Mas os sacerdotes lhe 

disseram: siga certas regras de conduta, os dez mandamentos, siga certos princípios – 

não a sua natureza. Os sacerdotes têm muito medo da sua natureza, porque se você 

seguir a sua natureza você sairá do controle deles, você não será mais um escravo. Você 

não irá a igrejas e templos e mesquitas, não ouvirá a seus estúpidos sacerdotes, 

políticos, os assim chamados líderes. Denomino-os “assim chamados líderes” porque o 

que está realmente acontecendo é que as pessoas cegas estão liderando outras pessoas 

cegas.  

Você não os ouvirá mais se você ouvir a sua própria natureza. Se você conhecer a sua 

própria voz interior você se libertará. A sua voz interior esmagada, destruída, totalmente 

destruída – no mínimo tão distorcida que mesmo que você a escutar você não poderá 

entendê-la. E eles conseguiram. A menos que você lute duro contra elas não há 

possibilidade de sucesso. Sua exploração é tão velha, sua opressão tão antiga, suas 
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estratégias tão astutas... e eles têm poder infinito em suas mãos. E o que você é contra 

eles como um indivíduo? 

Mas se você for para dentro, se você ouvir o seu coração, você alcançará poder tal que 

poder nenhum na Terra poderá lhe escravizar novamente. 

SIGA SUA NATUREZA... Mas como você segue sua natureza se você não sabe o que ela 

é? E não lhe é permitido conhecê-la! Você recebeu instruções precisas do que fazer: o 

que comer, quando acordar de manhã, quando ir para a cama. Você recebeu instruções 

precisas. Estas instruções, se seguidas, tornam-lhe um escravo. Se não seguidas, tornam-

lhe um criminoso. Se seguidas, você se torna um santo – mas um escravo. As pessoas te 

adorarão, respeitarão, mas todo este respeito é um entendimento mútuo: “Se você 

seguir as nossas instruções, nós te respeitaremos. Se você não seguir, será jogado na 

cadeia.” 

Ou você se torna um escravo espiritualmente ou um prisioneiro fisicamente: essas são 

as duas alternativas que a sociedade lhe dá. E esta nunca o deixa tornar-se consciente 

que há uma fonte de orientação divina no seu interior, de onde Deus fala. 

Deus ainda fala, não parou de falar. Ele não é parcial – não é que ele falou com Maomé 

e com Moisés mas não falou com você. Ele está falando com você tanto quanto ele falava 

com Maomé. A única diferença é que Maomé estava pronto para ouvir e você não está 

pronto para ouvir. Maomé estava disponível e você não está disponível. 

Tornar-se disponível para a sua natureza interior é o que chamo meditação. 

Lembre-se dessas duas palavras. ‘Caráter’ é uma invenção dos políticos e dos 

sacerdotes; é uma conspiração contra você. A consciência é a sua natureza. Sim, um 

homem de consciência tem um certo caráter, mas este caráter segue a sua consciência. 

Não é imposto por ninguém sobre ele; é a sua própria decisão. E ele não está engaiolado 

no caráter; está totalmente livre para mudá-lo a qualquer momento. Conforme as 

circunstâncias mudam, sua consciência lhe dá direções diferentes e ele muda seu 

caráter. 

O homem de caráter – o assim chamado homem de caráter – está engaiolado. Mesmo 

se as circunstâncias mudarem ele segue repetindo o mesmo caráter, apesar de não ser 
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mais relevante, não se adequar. O contexto no qual era significativo desapareceu, mas 

ele segue repetindo o mesmo disparate. Ele é como um papagaio. Ele é uma máquina: 

não responde, apenas reage. 

Um homem de consciência responde e suas respostas são espontâneas. Ele é como um 

espelho: reflete qualquer coisa que o confrontá-lo. E dessa espontaneidade, dessa 

consciência, nasce um novo tipo de ação. Esta ação nunca cria nenhuma servidão, 

qualquer karma. Essa ação te liberta. Você permanece uma liberdade se ouvir à sua 

natureza. 

Mas esse simples conselho parece ser muito difícil para as pessoas. Ele deve ser a coisa 

mais simples do mundo. Toda criança nasce seguindo a sua natureza, mas conforme 

você cresce, aos poucos você perde contato com ela – você é forçado a perder o contato 

com ela. O contato pode ser reconquistado, pode ser redescoberto. Depois, quando 

você se torna muito instruído, engaiolado em um certo caráter, totalmente cego quanto 

ao seu coração e natureza, você começa a fazer questões. 

Outro dia Prem Vijen perguntou: 

“Amado Mestre, o que significa quando você diz ‘Vá para dentro?’” Uma declaração 

simples – “Vá para dentro” – e você me pergunta, “O que significa?” Você não entende 

essas simples palavras, “vá para dentro”? Sei que você entende as palavras, mas ir para 

dentro tornou-se tão difícil porque lhe ensinaram apenas como ir para fora. Você pode 

apenas ir para fora, você só sabe como ir para fora. A sua consciência voltou-se para os 

outros; ela se esqueceu do caminho até si mesma. Você segue batendo nas portas dos 

outros, e sempre que lhe dizem, “Vá para casa,” você diz, “O que você significa por ‘vá 

para casa’?” Você conhece apenas a casa dos outros, mas você não conhece a sua 

própria casa. E você a carrega em seu interior. Vocês foram forçados a serem 

extrovertidos. É preciso aprender novamente o caminho da introspecção.  

Soren Kierkegaard disse: A religião significa introspecção – ir até a sua própria 

interioridade. Mas as simples palavras ‘ir para dentro’ tornaram-se tão difíceis de 

entender. A mente sabe apenas como ir para fora; ela não tem marcha a ré.  

Ouvi dizer que quando Ford fez os seus primeiros carros eles não tinham marcha a ré. 

Foi uma adição posterior. Sem uma marcha a ré era realmente um problema: sempre 



56 
 

que você queria voltar você teria que andar algumas milhas desnecessariamente, você 

teria que fazer um círculo. Mesmo se você quisesse andar apenas alguns passos para 

trás, você teria que fazer uma volta de milhas. Então Ford tornou-se consciente que uma 

marcha a ré era necessária.  

Ensino-lhe aqui que há uma marcha a ré embutida, você apenas esqueceu-se dela. Você 

sabe como ir para fora. Ninguém pergunta, “O que significa quando você diz ‘vá para 

fora’?” Mas todos querem perguntar, “O que significa quando você diz ‘vá para 

dentro’?” Palavras simples! 

Pensar é ir para fora: não-pensar é ir para dentro. Pense, e você começou a se mover 

para longe de si. O pensamento é o caminho que te leva para fora. O pensamento é um 

projeto. Não-pense... e de repente você está dentro. Sem pensamento você não pode ir 

para fora, sem desejo você não pode ir para fora. Você precisa do combustível do desejo 

e do veículo do pensamento para ir para fora. 

Sentado silenciosamente, sem fazer nada... nem mesmo pensando, nem mesmo 

desejando... e onde você estará? 

Ir para dentro não é realmente ir para dentro. É simplesmente parar de ir para fora... e 

de repente você se encontra dentro. 

Prem Vijen, você não precisa ir para dentro porque se você for você sempre irá para 

fora. Ir significa ir para fora. Pare de ir! Pare de ir a qualquer lugar! Você não consegue 

sentar-se silenciosamente sem ir a algum lugar? Sim, fisicamente você pode sentar-se, 

isso não é muito difícil. Você pode aprender uma postura de yoga e você pode tornar o 

seu corpo quase uma estátua, mas o problema é – o que você está fazendo dentro? 

Desejos, pensamentos, memórias, imaginação, todos os tipos de projetos? – pare-os 

também. 

Como pará-los? Torne-se indiferente a eles, despreocupado. Mesmo se eles estiverem 

lá, não preste atenção neles. Mesmo se eles estiverem lá, não lhes dê nenhuma 

importância. Mesmo se eles estiverem lá, deixe-os estar. Você se senta silenciosamente 

dentro – assistindo. Lembre-se dessa palavra ‘assistindo’ – testemunhando, apenas 

estando alerta. 
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E conforme o assistir cresce, torna-se profundo, a mesma energia que estava tornando-

se desejos e pensamentos e memórias e imaginação – a mesma energia é absorvida na 

nova profundidade. A mesma energia é utilizada por essa introspecção mais profunda. 

E você conhecerá o que eu digo quando falo “vá para dentro.” 

Não comece a olhar nos dicionários ou na Enciclopédia Britânica. Não é uma questão de 

palavras! As palavras são simples de entender; quando digo “vá para dentro,” é 

exatamente isso o que quero dizer – vá para dentro! Não comece a pensar nas palavras 

– ouça à mensagem oculta; de outra maneira você perderá o trem. O que quero dizer 

por ‘perder o trem’? 

Permita-me contar-lhes uma história: 

Uma inocente esposa de lavrador chegou na Estação Paddington para pegar um trem e 

tendo algum tempo para gastar antes do trem chegar ela pensou em checar o seu peso 

em uma balança próxima. 

Ela subiu, colocou um centavo e retirou uma carta que diz, “Você pesa setenta quilos e 

em cinco minutos a partir de agora você peidará.” Vermelha de vergonha e sentindo-se 

um pouco indignada ela desceu da balança e apressou-se. Cinco minutos depois, para 

seu total espanto, ela peidou alto e longamente. 

Muito embaraçada, mas intrigada, ela voltou à máquina para ver o que ela diria dessa 

vez. Entrou o centavo – saiu a carta: “Você ainda pesa setenta quilos e em cinco minutos 

a partir de agora você será estuprada.” Ela pulou da máquina com desgosto e caminhou 

firmemente para longe. 

Um vendedor de jornais, que estava tendo uma manhã particularmente folgada, viu essa 

caipira e pensou em ter alguma diversão, então, antes de ela saber o que estava 

acontecendo, foi puxada para trás do balcão e estuprada. Emergindo alguns minutos 

depois em um estado terrível, com seu chapéu de um lado, o salto do seu sapato 

quebrado, e em total estado de choque, ela cambaleou de volta para a máquina e 

colocou um centavo às cegas. A carta dizia: “Você ainda tem setenta quilos, e com todo 

esses peidos e fodas, você perdeu o trem!” 
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Se você se tornar muito interessado em palavras – “O que significa ir para dentro? O que 

significa, verbalmente, linguisticamente?” – Vijen, você perderá o trem. Não perca 

tempo com palavras! 

E é particularmente um novo tipo de doença que prendeu os intelectuais do mundo. Por 

pelo menos cinquenta anos o mundo filosófico tornou-se muito interessado nas 

palavras, em análise linguística. Eles não perguntam mais o que Deus é. Eles não 

perguntam mais se Deus existe ou não. O filósofo contemporâneo pergunta, “O que 

significa quando você usa a palavra ‘Deus’?” Não é uma questão se Deus existe ou não. 

Não é uma questão de qual Deus existe. Não é uma questão de como atingir Deus. Agora 

a questão tomou uma guinada muito nova: “O que você quer dizer quando usa a palavra 

‘Deus’?” 

O que você quer dizer quando usa a palavra ‘rosa’? Agora é fácil: você pode pegar o 

filósofo, forçá-lo a ir ao jardim, e você pode mostrá-lo a rosa: “É isso o que quero dizer 

quando uso a palavra ‘rosa’. Mas isso não pode ser feito com a palavra ‘Deus’ – e isso 

não pode ser feito com a palavra ‘meditação’ e isso não pode ser feito com as palavras 

‘ir para dentro’. Esses são fenômenos sutis. Não se torne linguisticamente interessado. 

Não estou aqui para lhe ensinar análise linguística. 

Toda a minha abordagem é existencial. Se você realmente quiser saber o que significar 

ir para dentro, vá para dentro! E o caminho é: assista seus pensamentos e não se 

identifique com eles. Permaneça apenas um observador, totalmente indiferente, nem a 

favor nem contra. Não julgue, porque todo julgamento traz identificação. Não diga, 

“Esses pensamentos estão errados,” e não diga, “Esses pensamentos são bons.” Não 

comente os pensamentos. Apenas deixe-os passar como se fosse apenas o tráfego 

passando, e você estando do lado da rua despreocupado, olhando para o tráfego. 

Não importa o que passa – um ônibus, um caminhão, uma bicicleta. Se você puder 

observar o processo de pensamento da sua mente com tal indiferença, com tal 

desapego, este momento não estará muito distante do dia em que todo o tráfego 

desaparecerá... porque o tráfego pode existir apenas se você seguir dando energia a ele. 

Se você para de dar energia a ele... 
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E é isso o observar: pare de dar energia, pare a energia que se move até o tráfego. É a 

sua energia que faz esses pensamentos moverem-se. Quando a sua energia não vem 

eles começam a cair; eles não podem permanecer por si próprios. 

E quando a estrada da mente está totalmente vazia, você está dentro. É isso o que quero 

dizer, Vijen, quando digo “vá para dentro.” E é isso o que Buda quer dizer quando diz: 

SIGA SUA NATUREZA 

 

UMA MENTE NÃO REFLETORA É UM TELHADO POBRE. 

A PAIXÃO, COMO A CHUVA, INUNDA A CASA. 

MAS SE O TETO É FORTE, HÁ ABRIGO. 

 

UMA MENTE NÃO REFLETORA... Buda não quer dizer por “reflexão” o pensamento, 

note. Por “reflexão” ele simplesmente significa reflexão, não pensamento – reflexão no 

sentido de um espelho que reflete. 

Basta pensar em uma criança: uma criança nasce, pela primeira vez a criança abre os 

olhos – ela verá as árvores, mas não será capaz de dizer a si mesma, “Essas são árvores.” 

Ela verá a luz, mas não será capaz de dizer em seu interior, “Isso é luz elétrica.” Ela verá 

a vermelhidão da rosa, mas não será capaz de dizer, “Isso é uma rosa e a cor é vermelha.” 

Ela verá tudo, mas não fará nada dentro. Isso é espelhamento: ele será um simples 

espelho. As árvores ainda serão verdes, de fato, muito mais verdes do que elas jamais 

serão novamente, porque o espelho está completamente puro, cristalino. O espelho não 

tem poeira... os pensamentos empoeiram. 

Quando você vai ao jardim e diz, “A rosa é bela,” você pode nem mesmo estar vendo a 

rosa. Você pode estar simplesmente repetindo um clichê. Porque você ouviu falar que 

as rosas são belas você está dizendo. Vendo um belo pôr do sol, você pode não o estar 

vendo, você pode não estar atento, pode não estar consciente... mas 

inconscientemente, automaticamente, você declara, “É um belo pôr do sol.” Não há 

significado algum; você está simplesmente dizendo porque lhe disseram. Você está 

repetindo a declaração de outra pessoa. Se você observar profundamente, você pode 
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ser capaz de encontrar de quem é essa declaração – da sua mãe, seu pai, professor, 

amigos. Se você observar mais cuidadosamente você será capaz de escutar a voz exata 

de quem disse pela primeira vez que o pôr do sol é belo... você está simplesmente 

repetindo-o. Você não viu esse pôr do sol. Você não viu a talidade, o presente, a sua 

beleza imediata. 

Buda diz: UMA MENTE NÃO REFLETORA É UM TELHADO POBRE. A PAIXÃO, COMO A 

CHUVA, INUNDA A CASA. 

Uma mente que se esqueceu como espelhar a verdade é sempre vítima do desejo – uma 

vítima da cabeça, uma vítima do futuro, uma vítima do constante desejo por isso e por 

aquilo. E nenhum desejo pode ser saciado. No momento em que um desejo é realizado 

ele cria mais dez desejos. 

E isso segue acontecendo... e a vida é tão curta, e a morte pode bater a qualquer 

momento. 

Você veio ao mundo para ser realizado, mas você vai embora de mãos vazias, você vai 

irrealizado. Por isso você terá que vir novamente. A menos que você aprenda a lição 

você terá que ser jogado repetidamente em algum útero, você terá que renascer. Você 

será mandado de volta para a escola. Milhões de vezes você foi mandado, e se você não 

prestar atenção, nessa vida você também perderá o trem. 

Esteja consciente! Comece limpando o espelho para que você possa refletir. A PAIXÃO, 

COMO A CHUVA, INUNDA A CASA. MAS SE O TETO É FORTE, HÁ ABRIGO. Se você souber 

como refletir a realidade há abrigo. Você está seguro porque você está em Deus, porque 

você é parte da verdade. 

 

TODO AQUELE QUE SEGUIR PENSAMENTOS IMPUROS 

SOFRERÁ NESTE MUNDO E NO PRÓXIMO. 

EM AMBOS OS MUNDOS SOFRERÁ, 

E EXTREMAMENTE, 

QUANDO VER OS EQUÍVOCOS QUE FEZ. 
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Todos os pensamentos são impuros. Um pensamento não pode ser puro. Então deixe-

me lembrá-lo novamente: sempre que Buda diz “pensamentos impuros” ele quer dizer 

pensamentos. Ele usa o adjetivo ‘impuro’ para enfatizá-lo, porque se simplesmente 

disser “pensamentos” você pode não entender corretamente. Então ele diz 

“pensamentos impuros”, mas ele sempre quer dizer pensamentos. Todos os 

pensamentos são impuros, porque um pensamento significa que você pensa no outro, 

um desejo surgiu. E sempre que ele diz “um pensamento puro” ele quer dizer não-

pensamento. 

Apenas um não-pensamento é puro, porque então você é totalmente você mesmo, 

sozinho, sem nada interferindo. 

Jean-Paul Sartre diz: O inferno são os outros. E ele por um lado está certo, porque 

sempre que você pensa no outro você está no inferno. E todos os pensamentos são 

endereçados aos outros. Quando você está em um estado de não-pensamento você está 

sozinho, e solidão é pureza. E naquela solidão acontece tudo o que vale a pena 

acontecer. 

 

MAS TODO AQUELE QUE SEGUIR A LEI 

É FELIZ AQUI E FELIZ LÁ. 

REGOZIJA-SE EM AMBOS OS MUNDOS, 

E EXTREMAMENTE, 

QUANDO VER O BEM QUE FEZ. 

 

Retrospectivamente, quando vê que criou um inferno para si próprio – ninguém mais é 

responsável além de você – quando você ver isso você sofrerá muito, terrivelmente. Não 

há nem mesmo uma desculpa, você não pode jogar a responsabilidade nos ombros de 

ninguém: a responsabilidade é sua. 

O sofrimento estará lá e ficará mais forte, ainda mais intenso, porque você também 

sentirá, “Tenho sido tolo. Ninguém me fez sofrer. Era por causa dos meus pensamentos. 
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Sofri porque me tornei cada vez mais extrovertido, cada vez mais interessado nas coisas 

de fora. Sou o único responsável.” 

Isso lhe dará muita angústia – e vice-versa. Se você seguir a lei, dhamma, tao, se você 

seguir o seu núcleo mais interior, a sua natureza, você estará alegre aqui e lá. 

Buda não se preocupa muito com o “lá.” Mas ele diz que se você está alegre aqui com 

certeza você estará alegre lá. Se nesse momento você está satisfeito, o próximo 

momento você estará mais satisfeito, porque o próximo momento nasce desse 

momento. 

E sua bem-aventurança coleta momentum, é acumulativa. Se nesse momento você está 

sofrendo, no próximo momento você sofrerá mais, porque você aprende os modos do 

sofrimento, você se torna habituado com o sofrimento. Você criará mais sofrimento no 

próximo momento porque você se torna mais eficiente ao criá-lo. Então, qualquer que 

seja a natureza deste momento, ela será fortalecida, aprofundada, no próximo. 

Mas Buda não está preocupado com o próximo momento de forma alguma. Ele 

simplesmente declara um fato. 

Não se preocupe com o próximo momento, ou a próxima vida, ou o próximo mundo. 

Contente-se neste momento, torne este momento um momento de bem-aventurança 

e o próximo lhe seguirá, e a próxima vida, o próximo mundo. E tudo que você é neste 

momento será aprofundado cada vez mais. E quando você ver que é responsável pela 

sua bem-aventurança, esta será muito maior. Quando você ver que ninguém a deu a 

você, que você não foi um mendigo, que não é um presente de outrem – porque 

ninguém a deu, ninguém pode retirá-la – quando você ver isso você estará muito mais 

feliz. 

 

POIS GRANDE É A COLHEITA NESSE MUNDO, 

E AINDA MAIOR NO PRÓXIMO. 

 

NÃO IMPORTA QUANTAS PALAVRAS SAGRADAS VOCÊ LÊ. 

NÃO IMPORTA QUANTAS VOCÊ FALA, 
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QUAL O BEM QUE ELAS LHE FARÃO 

SE VOCÊ NÃO AGIR DE ACORDO COM ELAS? 

 

Mas tudo depende da ação. Não é uma questão apenas de pensar pensamentos belos. 

Não é uma questão de belos desejos – de Deus, paraíso, moksha. Não é uma questão de 

pensar na meditação, mas agir, fazer algo em relação a isso. Apenas a ação pode ajudar. 

Você tem que se envolver, tem que dedicar-se. 

Muitas pessoas vêm até mim e dizem, “Amamos os seus discursos, mas não queremos 

meditar e não queremos nos tornar sannyasins. Não é suficiente” eles perguntam, 

“ouvir apenas os seus belos discursos?” É totalmente fútil! 

Apenas ouvir os meus discursos é muito estúpido. Se você não vai agir, não gaste tempo 

– é um exercício em futilidade! Se você continua a me ouvir e nunca age, as minhas 

palavras podem ser tranquilizantes, as minhas palavras podem ser consoladoras, as 

minhas palavras podem ser convincentes, você pode desfrutar intelectualmente o que 

estou falando, você pode apreciar o espaço que é criado pela minha presença, mas isso 

não o ajudará. A ação é absolutamente necessária. 

Se você está convencido de uma verdade, aja na direção dela, aja imediatamente! – 

porque a mente é muito esperta, e a maior esperteza da mente é o adiamento. Ela diz, 

“Amanhã...” e o amanhã nunca vem. Ela diz, “Sim, vamos meditar um dia. Deixe-nos 

primeiro entender o que é a meditação.” E então você pode seguir entendendo o que é 

a meditação por toda a vida, e você nunca agirá. E a menos que você aja nada nunca 

acontecerá, nenhuma transformação acontecerá.  

Sannyas é um compromisso. É um mostrar ativo do seu amor por mim. É tornar-se 

envolvido com o meu destino. É entrar no meu barco. É perigoso – é mais fácil ficar na 

margem e ouvir. Então é um tipo de entretenimento – um entretenimento espiritual! – 

mas totalmente inútil, apenas um passatempo. 

E é isso o que as pessoas fazem nas chamadas reuniões espirituais – satsangs. Eles vão 

ao sermão de Domingo e ouvem com atenção e muito seriamente, mas fora da igreja 

aquilo não tem efeito em suas vidas. De fato, mesmo o sacerdote não é afetado pelo 
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que diz. É o seu negócio dizer essas coisas, ele é pago para isso. Ele é um profissional. E 

é uma formalidade para os ouvintes – apenas para ter uma boa reputação na 

comunidade, que eles são religiosos, que eles vão às missas todos os Domingos. É 

também um belo encontro social – encontrar pessoas, falar com pessoas, fofocar. Dá 

uma boa oportunidade – em nome da religião. Um encontro social! É um tipo mais 

antigo de Rotary Club, Lions Club, etc. Não conta, não muda a vida deles. 

Uma vez morei na vizinhança de um padre Cristão, um orador muito eloquente. Um dia 

ele me mostrava o seu jardim e começamos a falar disso e daquilo. E ele disse, “Você 

pode ajudar o meu filho?” 

Eu disse, “O que ocorre com seu filho?” 

Ele disse, “Ele começou a levar os meus sermões muito a sério. Tenho que pregar e 

tenho que falar sobre coisas grandes. Ele vem ouvir e começou a levá-las muito a sério. 

Agora ele não quer casar; ele quer tornar-se um homem sagrado. Você não pode ajudá-

lo?” 

“Eu posso – esse é o meu negócio! Posso ajudar – ajudo pessoas sagradas a tornarem-

se novamente profanas. Mande-o para mim. Vou puxá-lo para baixo.” 

“Mas ouça,” o padre disse, “ele está levando as minhas palavras muito a sério.” Mesmo 

o padre não quer que ninguém leve suas palavras muito a sério – e ninguém o faz, exceto 

poucas pessoas tolas. 

Mas quando você está em torno de um Buda, um Jesus, um Krishna, um Maomé, não é 

uma questão de levar as palavras deles muito a sério. É uma questão de ver a 

autenticidade das suas palavras e então agir de acordo com elas. Se elas mexem com o 

seu coração, se um sino começa a tocar em seu coração, então não o pare. Então siga, 

então vá cada vez mais fundo, porque essa é a única maneira de ser transformado. Este 

é o único caminho para conhecer o eterno – aes dhammo sanantano. É o único caminho 

para conhecer a harmonia eterna da existência. 

E conhecer a harmonia eterna é conhecer a bem-aventurança, é conhecer Deus, é ir 

além do tempo, além da morte, é ir além da miséria. 
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Duas mulheres conversam em uma sala de chá às quatro da tarde, ambas com grandes 

sundaes grudentos e pequenos bolos açucarados. Elas não se encontram desde os dias 

do colegial, e uma está se gabando de seu casamento muito vantajoso. 

“Meu marido compra conjuntos novos de diamantes para mim quando o meu conjunto 

fica sujo,” Ela diz. “Eu nem preciso incomodar-me em limpá-lo.” 

“Fantástico!” diz a outra mulher. 

“Sim,” diz a primeira, “temos um carro novo a cada dois meses. E nada a prestação! Meu 

marido os compra completamente, e os damos ao jardineiro Negro e aos caseiros como 

presente.” 

“Fantástico!” diz a outra. 

“E nossa casa,” segue a primeira, “bem, o qual o utilidade de falar disso? É apenas...” 

“Fantástico!” terminou a outra. 

“Sim, e me diga, como você vai?” disse a primeira mulher. 

“Vou para a Escola do Charme,” disse a outra. 

“Escola do Charme? Por quê, que exótico! O você aprende lá?” 

“Bem, aprendemos a dizer ‘Fantástico’ em vez de ‘Que merda!” 

Você pode começar a chamar papos furados “fantásticos,” mas não faz diferença. Você 

pode aprender lixo religioso, espiritual. 

Há muitas pessoas aqui que são especialistas no assim chamado jargão esotérico. Elas 

sempre falam de muitos planos, muitos corpos, muitos centros... e elas falam tão 

seriamente que parece que sabem o que estão falando. Evite o lixo esotérico! Evite o 

conhecimento esotérico! Não é conhecimento, é apenas para enganar as pessoas. Se 

você se interessa por essas coisas você deveria ler a grande literatura que foi criada pelos 

teosofistas. 

Tudo funciona, você só deve falar de uma forma que pareça de outro mundo. Não pode 

ser provado nem refutado. Ora, como você pode provar quantos planos existem? Sete 

ou treze? 
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Um homem veio até mim. Sua seita religiosa acreditava em catorze planos, e ele tinha 

um mapa, ele trouxe o mapa. Mahavira havia alcançado apenas o quinto plano, Buda o 

sexto, Kabir e Nanak, o nono – porque era do Punjabi ele foi um pouco generoso com 

Nanak e Kabir. Porém o seu próprio Radhaswami guru, ele alcançou o décimo quarto! 

Mesmo Buda está apenas no sexto! E Maomé, sabe onde ele está? – apenas no terceiro! 

Um Hindu e um Punjabi, como você pode permitir que Maomé vá além do terceiro? Ele 

permanecia inferior. Com Jesus ele foi um pouco mais generoso – na quarta; ele colocou 

Jesus na quarta. Mas o seu próprio guru – ninguém sabe sobre seu guru – ele alcançou 

a décima quarta! A décima quarta é chama satch-khand – o plano da verdade. 

Então perguntei a ele, “E os outros treze?” 

Ele disse, “Eles estão se aproximando cada vez mais da verdade, apenas 

aproximadamente verdadeiro.” 

Ora, pode existir algo aproximadamente verdadeiro? Ou algo é verdadeiro ou algo não 

é verdadeiro. Ou estou aqui na cadeira ou não estou na cadeira – não posso estar 

aproximadamente na cadeira. Então “aproximadamente verdadeiro” é um belo nome 

para uma mentira. 

Ele veio para perguntar-me qual a minha opinião sobre os catorze planos. Eu disse, 

“Alcancei o décimo quinto. E assim como você me pergunta sobre os planos, o seu 

Radhaswami guru me pergunta repetidas vezes como entrar no décimo quinto.” 

Ele ficou muito bravo. Ele disse, “Nunca ouvi sobre o décimo quinto plano!” 

Eu disse, “Como você poderia? O seu guru alcançou apenas o décimo quarto, então você 

ouviu sobre o décimo quarto. Mas eu alcancei o décimo quinto!” 

Puro disparate! Mas pode ser apresentado de tal maneira que pareça muito espiritual. 

Evite! 

Buda diz: NÃO IMPORTA QUANTAS PALAVRAS SAGRADAS VOCÊ LÊ. NÃO IMPORTA 

QUANTAS VOCÊ FALA, QUAL O BEM QUE ELAS LHE FARÃO SE VOCÊ NÃO AGIR DE 

ACORDO COM ELAS? 
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A crença permanece no mundo das palavras. É a confiança, uma profunda confiança, 

que te leva para a ação. A ação é arriscada. Falar sobre a outra margem é simples, mas 

nadar até a outra margem é perigoso, porque nenhum mapa existe. De fato, ninguém 

pode ter certeza sobre a outra margem, se ela existe ou não. 

Apenas a crença ordinária não basta. A menos que você tenha uma tremenda confiança 

na vida, a menos que você tenha uma tremenda confiança em sua própria voz interior, 

você não pode seguir a viagem do oceano não mapeado. 

Mas apenas a ação provará que você confia, e apenas a ação pode transformá-lo. 

 

VOCÊ É UM PASTOR 

QUE CONTA AS OVELHAS DE OUTREM, 

NUNCA COMPARTILHANDO O CAMINHO? 

 

Buda costumava dizer isso repetidamente: que há pessoas tolas que seguem contando 

as vacas de outras pessoas – que este homem tem quinze vacas, este homem tem treze 

vacas – e elas próprias não têm nenhuma! Para que contar as vacas e ovelhas de outras 

pessoas? Não te alimentará, não te nutrirá. É um puro gasto de tempo! 

Mas isso é o que ocorre em nome da religião. O que os Vedas dizem... as pessoas gastam 

suas vidas inteiras tentando decifrar o significado dos Vedas. Existem pessoas que 

gastaram suas vidas inteiras buscando o verdadeiro significado da Bíblia. Isso é contar 

as ovelhas dos outros! 

Você pode ir para dentro e você poderá ouvir a Bíblia surgindo ali – como Jesus a ouviu. 

Jesus não tem privilégio sobre você. Ninguém é privilegiado! Ante a lei eterna, ante 

dhamma, todos são iguais. Neste mundo todos são desiguais e nunca poderão ser iguais. 

Neste mundo o comunismo é impossível. 

Mas no mundo interior todos são iguais – apenas o comunismo é possível. O comunismo 

é um fenômeno interior. Os esforços que estão sendo feitos para fazer do mundo 

externo um mundo comunista são fúteis; não pode ocorrer na própria natureza das 

coisas. 
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Agora na União Soviética as classes antigas não estão lá, mas há novas classes surgindo. 

As classes antigas são substituídas pelas novas classes. Primeiro havia o proletariado e a 

burguesia; agora há pessoas que governam, os governantes, os membros do Partido 

Comunista, e as pessoas que são governadas. É o mesmo jogo jogado com nomes 

diferentes. 

No mundo externo o comunismo é impossível. A iniquidade é a lei; todos são desiguais 

no mundo externo. Alguém é mais forte que você, outrem mais inteligente, mais belo, 

talentoso, genial... As pessoas são diferentes e elas não podem ser forçadas a serem 

iguais; isso seria destruir a humanidade. Elas permanecerão desiguais. 

Mas no interior, quando você se move para dentro, a desigualdade começa a 

desaparecer. No núcleo mais interno há uma igualdade absoluta. O comunismo é um 

fenômeno interior. 

É por isso que chamarei o meu novo ashram de comuna. O comunismo vem da palavra 

‘comuna’. Será uma qualidade interior. As pessoas permanecerão diferentes, tanto 

quanto possível; de fato, em relação ao mundo externo, todos devem ter sua 

individualidade única, seu próprio sabor, sua própria assinatura. Do lado de fora todos 

devem ter liberdade absoluta de serem si mesmos. No interior, o ego desaparece, a 

personalidade desaparece, existe apenas a pura consciência. E duas consciências não 

são maior ou menor. Não há hierarquia. 

Não continue a contar as ovelhas dos outros. Vá para dentro! Não siga lendo escrituras. 

Vá para dentro! Não continue a ouvir as palavras dos outros. Compartilhe o caminho! 

Se você encontrar um buda você será afortunado. Se você apaixonar-se por um buda 

você é abençoado. Não ouça apenas às suas palavras. Siga o caminho, compartilhe o 

caminho! Olhe para onde ele está apontando, não comece a adorar o seu dedo. Olhe 

para a lua! 

LEIA O MÍNIMO POSSÍVEL 

E FALE AINDA MENOS. 

MAS AJA DE ACORDO COM A LEI 
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Permita-me lembra-los novamente, porque a palavra ‘lei’ em Inglês tem associações 

errôneas. É uma tradução de dhamma: a lei eterna, a lei cósmica, logos. AJA DE ACORDO 

COM A LEI não significa agir de acordo com o Código Penal Indiano. Agir de acordo com 

a lei significa agir de acordo com sua natureza interior. 

ABANDONE OS CAMINHOS ANTIGOS –  

PAIXÃO, INIMIZADE, LOUCURA. 

CONHEÇA A VERDADE E ENCONTRE A PAZ. 

COMPARTILHE O CAMINHO. 

 

ABANDONE OS CAMINHOS ANTIGOS... Você tem que ser descontínuo em relação ao 

passado. Você tem que existir de uma forma nova. Você tem que cortar a si próprio do 

passado com um golpe único. E é isso o que sannyas é: cortar a si próprio do passado 

com um golpe único da espada. 

Quais são os caminhos antigos? – o caminho do desejo, o caminho do ódio e o caminho 

da estupidez. Não funcione a partir do ódio e não deseje as coisas, posses. E não seja 

supersticioso, tolo. Se você puder fazer isso, se você puder dar esse salto no 

desconhecido... porque o passado é conhecido e você está acostumado a fazer as coisas 

de certa maneira. Quando você abandona o passado você ficará perdido por alguns dias, 

desorientado, sem saber o que fazer, como fazê-lo. Você ficará em um vácuo. Você deve 

atravessá-lo. É doloroso – este é o preço que devemos pagar pela verdade. 

Uma vez que você encontrar aquele vácuo: CONHEÇA A VERDADE E ENCONTRE A PAZ. 

Então a verdade é conhecida e a verdade segue a paz como uma sombra. 

COMPARTILHE O CAMINHO, Buda insiste novamente. Mas isso não pode acontecer 

somente ao ouvir, apenas ao ler as obras dos mestres. 

COMPARTILHE O CAMINHO. 

AES DHAMMO SANANTANO. 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 4 

Título do Capítulo: Apenas sorte, acho! 

24 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

A primeira questão: 

AMADO MESTRE, 

AO RETORNAR À HOLANDA NO ANO PASSADO COMECEI A COMUNICAR SOBRE VOCÊ 

COM UM IMENSO SENSO DE URGÊNCIA. SENTI QUE VOCÊ TRANSMITIU ESSA URGÊNCIA 

PARA MIM, MAS PARECIA TAMBÉM SER PARTE DA MINHA NATUREZA. 

ESSE SENTIMENTO DE NÃO HAVER UM SEGUNDO PARA PERDER, O DESEJO DE TRAZER 

MAIS HOLANDESES PARA TORNAREM-SE SANNYASINS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, 

DISTANCIOU-ME DE SER BRINCALHÃO. A SERIEDADE LEVOU A MUITA ANGÚSTIA 

PORQUE FUI CONFRONTADO COM A INDIFERENÇA, O RIDÍCULO E O DESPREZO, 

ESPECIALMENTE DOS JORNALISTAS. OBJETIVAMENTE NÃO FALHEI – LONGE DISSO – 

MAS EM TERMOS DO SER, A MINHA VIAGEM NÃO FOI EXATAMENTE wu-wei. 

SIMPLESMENTE NÃO CONSIGO COMBINAR ESSA URGÊNCIA COM ALEGRIA E 

RELAXAMENTO. 

VOCÊ DIRIA ALGUMAS PALAVRAS SOBRE ESSA URGÊNCIA, MESMO DEPOIS DE VOCÊ JÁ 

TER ME DADO TANTO? 

 

Deva Amrito, a graça que eu falo vem muito lentamente. Você não pode simplesmente 

pular para fora da sua seriedade que você acumulou por vidas. Agora ela tem uma força 

própria. 

Relaxar não é uma coisa simples; é um dos fenômenos mais complexos possíveis, porque 

tudo o que nos ensinam é tensão, ansiedade, angústia. A seriedade é o próprio núcleo 

em que a sociedade é construída ao redor. A graça é para as crianças pequenas, não 
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para adultos. E estou te ensinando como ser criança novamente, como ser brincalhão 

novamente. É um salto quântico, um pulo... mas leva tempo para entender. 

Em relação a mim, você foi imensamente bem-sucedido: objetivamente, com certeza, 

mas subjetivamente também. Inesperadamente você foi bem-sucedido. Qualquer outra 

pessoa em seu lugar estaria em um hospício. 

Você estava excitado e é natural ser excitado. Quando alguém me entende, sente-me, 

este alguém imediatamente começa a sentir uma urgência – nem um único momento a 

perder. E a palavra deve ser espalhada. Um tipo de tremenda imediatez toma conta.  É 

natural! É verdade que não há nenhum momento a perder. E se você me ama, você 

gostaria que todas aquelas pessoas viessem até mim, porque elas podem não ter uma 

oportunidade novamente – por séculos, por vidas. 

Quando você ama, você encontrou um tesouro, você quer compartilhá-lo. E se o tesouro 

é tal que pode desaparecer a qualquer momento, como você pode evitar o sentimento 

de imensa urgência? Você terá que gritar dos topos das casas. 

E a resposta que você terá é absolutamente certa e fixa. Quanto mais você quiser que 

as pessoas venham até mim, mais elas escaparão – de você, da própria ideia de vir até 

mim. E a única forma de escapar é ridicularizá-lo, rir de você, chamá-lo de louco. Essa é 

a maneira deles se defenderem. Se eles te ouvirem compreensivamente, se eles 

permitirem que você os engolfe, transborde em seus seres, inunde os seus seres, então 

eles estarão sob o mesmo poder. E será muito difícil para eles evitarem. 

Por isso, desde o início eles o ridicularizarão, criticarão, farão oposição, rirão de você. 

Eles farão todo o possível para criar em você o sentimento que você está errado. Eles 

não podem criar esse sentimento em você. Quanto mais eles o ridicularizam, quanto 

mais riem, quanto mais criticam, mais você tentou convencê-los. 

E você foi objetivamente bem-sucedido – você convenceu milhares de pessoas. Desde 

que você foi para a Holanda, muitos holandeses chegaram e outros mais estão 

chegando, mais pessoas continuarão chegando. E foi uma grande experiência para o seu 

crescimento interior também. 
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O impacto que você criou ainda não entrou na sua cabeça; ele não te fez mais egoísta. 

De fato, tornou-te mais humilde. Pode não ter sido exatamente wu-wei, mas foi 

próximo. E eu não esperava que fosse absolutamente wu-wei, mas foi mais do que eu 

esperava. 

Eu estava com um pouco de medo, Amrito, que você ficasse louco. A urgência era tanta, 

o seu êxtase era tanto, você estava tão apaixonado por mim, que lá no fundo eu estava 

com medo. Eu te enviei com todos os tipos de apreensões. Mas você sobreviveu ao 

teste. Você voltou. O tumulto que foi criado ao seu redor porque você falava de mim – 

nos jornais, no rádio, na TV – a forma que você falava, deu o sentido do seu imenso 

amor, deu o sentido que você encontrou a casa. 

Muitos foram convencidos. E muitos que não foram convencidos também começaram a 

pensar nisso. E mesmo aqueles que te ridicularizaram e se opuseram a você estão 

impressionados; caso contrário, quem liga? Por que você deve opor-se a alguém se você 

não se impressionou? Por que você deve ridicularizar e rir se você está simplesmente 

alerta que ele é louco? Ninguém ri de um louco, ninguém ridiculariza um louco. É 

suficiente saber que é louco e tudo está acabado! 

Você criou uma corrente que continuará. E eu gostaria que muitos dos meus sannyasins 

estivessem tão excitados, sentissem a urgência, de ir para seus países e espalhar a 

palavra. E vocês terão que gritar dos topos das casas. 

E sempre que você está amando você parece louco – você está louco. O amor é loucura... 

mas muito superior do que a assim chamada sanidade, a sanidade medíocre, mundana. 

E o amor é cegueira, mas uma cegueira que é capaz de ver o invisível.  

O amor não é parte do mundo ordinário que criamos. Expelimos o amor dele. Então 

sempre que você ama – e amar um mestre, amar um buda, é o amor último – te leva à 

loucura. Ele te torna uma parte do além. Ninguém pode acreditar nele. 

Como os seus amigos poderiam acreditar, Amrito, que este amor ocorreu com você e 

não ocorreu com eles? É muito contra os seus egos que você encontrou e eles ainda não 

encontraram, e eles ainda estão lutando. Não, o caminho mais fácil para eles é negar, 

dizer que você não encontrou, que está em uma ilusão, que foi hipnotizado, que você 

está alucinando, que você tem se drogado. Isso dá a eles um consolo, dá a eles um certo 
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conforto. Se você realmente encontrou, então eles ficarão muito desconfortáveis – 

então as suas vidas são fracassos. 

Foi uma bela experiência. Eu sabia que você não poderia ser muito divertido. Foi difícil. 

A próxima vez que eu te enviar, você será mais divertido. Agora não fique com medo! 

Eu sei que você não quer voltar novamente. Já chega... mas uma vez mais. Da próxima 

vez todo o projeto será divertido. Então as pessoas rirão mais e elas pensarão que você 

ficou ainda mais louco. Mas ria... dance, cante. Desta vez você estava argumentando. 

Na próxima nenhuma argumentação – canto, dança e abraços. 

Mas estou absolutamente feliz. Qualquer coisa que tenha acontecido foi boa 

objetivamente, foi boa para os outros, foi boa para você. É um recurso: mandá-lo para 

um propósito particular é um dispositivo para o seu crescimento interior. E você foi bem-

sucedido. 

Havia toda a possibilidade de ser uma falha. 

Lembro-me: 

Uma vez George Gurdjeff pediu a P. D. Ouspensky, seu principal discípulo naqueles dias, 

que fosse de Londres para um lugar longínquo em alguma parte do Cáucaso. Era muito 

difícil. Financeiramente Ouspensky estava falido. Ele não tinha dinheiro, nenhuma casa 

para viver, ninguém para ajudá-lo. E uma viagem tão grande! E os tempos eram 

perigosos. Naquelas partes do mundo era perigoso mover-se, porque a revolução Russa 

estava ocorrendo. As pessoas estavam sendo massacradas, mortas, assassinadas. Não 

havia paz. Mesmo Gurdjeff teve que deixar a Rússia e se esconder nas montanhas do 

Cáucaso. 

Não era o momento certo para ir até lá; era muito perigoso. A jornada não era fácil: 

todos os trens foram desarranjados, as estradas foram destruídas, pontes foram 

derrubadas. Era o caos! Mas quando o mestre chama, o discípulo tem que ir. Quaisquer 

coisas que tinha, Ouspensky as vendeu. Ele emprestou dinheiro das pessoas e viajou 

milhares de quilômetros. Levou quase trinta dias para que alcançasse Gurdjeff. Cansado, 

maltrapilho, pensando muitas vezes, “O que estou fazendo? As pessoas estão 

escapando da Rússia e eu estou entrando!” E ele estava na lista negra dos comunistas, 

porque era uma figura muito conhecida – o principal discípulo de George Gurdjeff, um 
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matemático muito conhecido, um grande autor, um dos maiores que o mundo já 

conheceu. Os seus livros foram traduzidos em quase todas as línguas do mundo. Voltar 

à Rússia era perigoso. Ele poderia ser pego, aprisionado, assassinado. Ele era 

anticomunista – nenhuma pessoa sensata pode ser comunista, porque toda a ideia é um 

disparate. Mas ele viajou... e quando alcançou Gurdjeff, Gurdjeff olhou para ele e a 

primeira coisa que disse foi, “Volte para Londres e comece a trabalhar novamente.” 

Isso era demais. Ouspensky falhou. Ele não podia confiar nesse homem. Que tipo de 

piada era essa? Jogando com a vida de alguém dessa maneira... e imediatamente ele 

disse, “Volte agora! Não tenho mais nada a dizer.” 

Ouspensky voltou – voltou-se contra Gurdjeff, tornou-se um inimigo. Aquele foi um 

grande artifício de um grande mestre. Se tivesse confiado, ele poderia ter-se iluminado. 

Ele perdeu a oportunidade. Ele morreu como uma pessoa não iluminada. 

Quando as coisas seguem suaves e fáceis, a confiança é fácil – mas é sem valor. Quando 

as coisas tornam-se difíceis, árduas, impossíveis e você ainda pode confiar, quando 

torna-se absolutamente ilógico confiar e você ainda confia, apenas esta confiança se 

torna uma força transformadora. 

Amrito, vou te enviar mais uma vez. E lembre-se, não sou um homem muito consistente: 

pode ser duas, três vezes... depende. Mas por ora, vou enviá-lo mais uma vez – isso é 

certo. 

E dessa vez o projeto será divertido. 

 

A segunda questão: 

Questão 2 

AMADO MESTRE, 

POR QUE EXISTEM TANTAS RELIGIÕES NO MUNDO, E POR QUE ESSAS RELIGIÕES 

BRIGAM CONTINUAMENTE UMAS COM AS OUTRAS? 

Geetam, é natural que haja tantas religiões. De fato, mais são necessárias. Como vejo, 

cada indivíduo deve ter a sua própria religião; deve haver tantas religiões quanto o 
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número de pessoas. O número não é alto: existem apenas trezentas religiões – e quantas 

pessoas existem na Terra? 

Cada indivíduo deve ter a sua própria religião, porque cada indivíduo é único, muito 

diferente de qualquer outro. Como pode duas pessoas ter a mesma religião? É 

impossível. Mas estamos pedindo o impossível. Cada indivíduo deve alcançar Deus em 

seu próprio caminho, e esse caminho nunca será novamente trilhado por mais ninguém. 

Por isso, os budas podem apenas indicar, podem apenas dar dicas. Eles não podem 

fornecer-lhe mapas certos, absolutamente certos – apenas dicas, poucas dicas.  E essas 

dicas não devem ser levadas a sério – muito divertidamente. Você não deve tornar-se 

um fanático. Se você é fanático você não é mais religioso. 

Uma pessoa religiosa é humilde, disponível para todos os tipos de dicas; ela é uma 

buscadora, uma investigadora, exploradora, e aprenderá de todas as fontes possíveis. 

Ela aprenderá da Bíblia, aprenderá dos Vedas e aprenderá do DHAMMAPADA. Ela ouvirá 

o Buda, Jesus, Zaratustra. Ela aprenderá de todas as fontes possíveis, mas ainda assim 

permanecerá ela própria. Ela não se tornará uma imitação, não se tornará uma cópia 

em carbono. Ela manterá sua autenticidade. Ela será humilde, sincera, autêntica; ela não 

se tornará pseudo. Ela não será uma seguidora, será uma amante. 

Ela amará o buda, não o seguirá; não o seguirá nos detalhes. Como você pode seguir um 

buda nos detalhes? Ele é um tipo totalmente diferente de pessoa. Você nunca foi antes, 

não houve ninguém como você antes, e ninguém exatamente como você estará aqui 

novamente. Por isso a sua religião tem que ser a sua religião, a sua verdade tem que ser 

a sua verdade. 

E essa é a beleza da verdade, que ela sempre vem de uma forma tão única que se pode 

dizer, “Este é um presente especial de Deus para mim.” Por isso há tantas religiões. E é 

belo! – deveria existir muitas mais. Muitas pessoas tentaram fazer uma religião; isso é 

uma total estupidez. Você não pode criar uma religião. Você pode forçar uma religião 

nas pessoas, mas isso destruirá o espírito delas, a sua liberdade; isso vai aleijá-las e 

paralisar o seu crescimento. 

Da mesma forma que há muitas línguas, há muitas religiões. A variedade é bela, a 

variedade torna possível para você escolher de acordo com seu tipo. A religião não é e 
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não pode ser decidida pelo nascimento, e aqueles que decidem sua religião pelo 

nascimento são tolos completos. Você não pode nascer Hindu e você não pode nascer 

Cristão; o nascimento não tem nada a ver com a sua religião. A religião é uma 

investigação. Você pode nascer de pais Hindus – isso é uma coisa – mas se seus pais 

realmente te amam eles não te converterão ao Hinduísmo. É claro que eles dirão tudo 

que sabem e experienciaram, mas eles o deixarão livre. E eles te falarão, “Torne-se mais 

alerta, vigilante, maduro e quando você tiver maduro o suficiente e você quiser decidir, 

escolha a sua própria religião.” 

Vá à mesquita, vá à igreja, ao tempo, ao gurudwara. Ouça a todos os tipos de coisas, 

veja todos os tipos de flores: o jardim de Deus é tão cheio de variedade, é tão rico por 

causa da sua variedade. Há rosas e lótus e mil e uma outras flores. Vá e escolha o seu 

próprio perfume, a sua própria fragrância, porque a menos que você mesmo escolha 

você não será dedicado a ela, você não se submeterá a ela. 

O mundo não é religioso porque a religião foi imposta em nós. Os pais estão com pressa 

em impor; a igreja, o estado, o país – todos têm pressa em impor uma certa religião à 

criança. Que tolice! Que estupidez! A religião necessita de maturidade, grande 

entendimento, antes que alguém possa escolher. 

Ninguém nasce Hindu ou Islâmico ou um Parsi. Todos nascem limpos, inocentes, uma 

TABULA RASA, e então todos têm que inquirir e buscar. Esta é a beleza da vida porque a 

vida é uma investigação. E não decida muito cedo; não há necessidade. É possível que 

nenhuma religião existente te satisfaça. Mas isso é bom; isso significa que uma nova 

religião nasce em você. O mundo se torna mais rico: uma religião a mais, uma flor a 

mais, uma árvore a mais – um novo fenômeno. 

Buda traz uma nova religião ao mundo; o mundo era mais pobre antes de Buda porque 

lhe faltava o Budismo. Buda poderia ter seguido a religião dos seus pais; então o mundo 

continuaria pobre. O mundo teria perdido algo de imenso valor, uma nova porta para 

Deus. Buda abriu uma nova porta, uma nova visão, um novo insight. Ele não foi 

convencido pela religião de seus pais; caso contrário ele teria permanecido um Hindu. 

Ele rebelou-se. Todas as pessoas religiosas são pessoas rebeldes. 



77 
 

Ele saiu em uma busca individual – todas as pessoas religiosas são exploradoras, todas 

as pessoas religiosas são aventureiras. Seria fácil, conveniente e confortável acreditar 

na religião que foi acreditada pelos pais e pelos avós, por séculos. Seria mais 

conveniente porque você não precisa inquirir, você não precisa passar por todo o 

esforço de encontrar a verdade. Ela foi encontrada por algum vidente do passado – você 

pode apenas emprestá-la. Mas uma verdade emprestada não é uma verdade de forma 

alguma. Uma verdade emprestada é uma mentira. 

Buda foi procurar; árdua foi a investigação. Ele arriscou tudo – seu reino, sua vida. Mas 

quando você arrisca tanto, a vida derrama novos tesouros em você. Uma nova religião, 

um novo insight, uma nova visão, nasceu no mundo. 

Maomé poderia ter seguido a religião dos seus pais. Jesus poderia ter seguido o 

Judaísmo. Torne-se um Jesus, torne-se um Buda, torne-se um Maomé! Não seja um 

Islâmico e não seja Budista e não seja Cristão – explore! Não gaste a vida imitando, 

porque então você permanecerá pseudo. E uma pessoa pseudo não pode ser religiosa. 

É necessária grande autenticidade, grande sinceridade. 

Então, Geetam, é bom que haja trezentas religiões – devem existir ainda mais! Sou 

sempre a favor da variedade. Quero o mundo mais rico de todas as maneiras possíveis. 

Você gostaria que o mundo tivesse apenas um tipo de flor – apenas rosas, ou apenas 

lótus? Não seria um mundo empobrecido, muito pobre? Você gostaria que o mundo 

tivesse apenas uma língua? Então as diferentes nuances das diferentes línguas 

desapareceriam. 

Há coisas que só podem ser ditas em Árabe e não podem ser ditas em nenhuma outra 

língua; e há coisas que só podem ser ditas em Hebraico e não podem ser ditas em 

nenhuma outra língua. Há coisas que só podem ser ditas em Chinês e não podem ser 

ditas em outra língua. Se o mundo tiver apenas uma língua, muitas coisas belas 

permanecerão não ditas. 

Lao Tzé pode falar apenas Chinês. Você pode não ter ponderado sobre o problema: 

apenas pense em Lao Tzé escrevendo o seu TAO TEH CHING em Inglês... e o livro seria 

totalmente diferente. Ele perderia algo de imenso valor; ele teria algo diferente, uma 

cor totalmente nova, mas perderia o sabor que tem em Chinês. 
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Ora, o Chinês não tem alfabeto; é escrito em símbolos. Porque não há alfabeto os 

símbolos podem ser interpretados de mil e uma maneiras; os símbolos são mais fluidos, 

menos fixos, mais poéticos, menos prosaicos. Um símbolo pode significar muitas coisas. 

Não é científico; é muito difícil escrever tratados científicos em Chinês. Para isso, o Inglês 

é uma linguagem muito mais adequada. 

Mas o que Lao Tzé deu ao mundo não seria possível sem o Chinês. Cada símbolo tem 

muitos significados, uma multiplicidade de significados. Você pode escolher o seu 

próprio significado de acordo com o estado da sua mente. Cada símbolo tem muitas 

camadas de significado. Conforme você aumenta o seu entendimento, os significados 

dos símbolos mudam. 

Por isso, no Oriente, existe um tipo totalmente diferente de leitura que não existe no 

Ocidente. Você não leria o mesmo livro de Bernard Shaw várias vezes, leria? A menos 

que você seja insano você não o leria repetidamente. Qual é o ponto? Uma vez que você 

o leu, está acabado! É por isso que a brochura nasceu: leia-o e jogue-o. Mas no Oriente 

um tipo diferente de leitura existe: o mesmo livro é lido repetidamente ao longo de toda 

a vida. 

O TAO TEH CHING não é um livro que possa ser publicado em brochura – eles estão 

fazendo isso agora. Ele não deve ser publicado em brochura – não pode ser, porque é 

um tipo totalmente diferente de livro. Ele tem várias camadas de significado. Quando 

você o lê pela primeira vez, é um livro porque você só conhece um significado, é 

superficial. Depois de meditar por alguns meses e lê-lo novamente; outro significado 

revela-se; depois de meditar por mais alguns meses e lê-lo novamente... um terceiro 

significado. Isso tem que seguir, tem que tornar-se um estudo de vida. 

E você continuará encontrando os significados – eles são inexauríveis. Aes dhammo 

sanantano: o fundamento é eterno e inexaurível. Não é uma ficção; você não pode 

apenas lê-lo e terminá-lo. Uma leitura não ajudará de maneira alguma; ela 

simplesmente o introduz, não te dá o seu núcleo. Leva toda uma vida para chegar ao 

seu núcleo. 

Ora, precisamos de todos os tipos de linguagens. O Inglês é necessário por sua definição, 

for sua certeza. Cada palavra tem uma definição. A ciência não pode se desenvolver sem 
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tal linguagem. A ciência não poderia ter nascido na Índia por causa da sua linguagem; O 

Sânscrito é uma língua poética. Você pode cantá-lo – ele tem esta qualidade – pode 

entoá-lo, mas você não pode fazer um silogismo com ele. Muitas músicas, certamente, 

mas não é argumentativo; expressivo, mas não argumentativo. 

O Árabe tem uma qualidade muito assombrosa. Se você o cantar, ele se tornará um 

assombro em seu coração. Pare de cantá-lo e o cântico continua no coração. O Árabe 

tem esta qualidade porque é uma língua do deserto; as línguas do deserto têm a 

qualidade do assombro. Quando você está chamando alguém no deserto, muito longe, 

se você chamar de uma certa forma – e no deserto você pode chamar pessoas que estão 

muito longe; se você as chamar de forma rítmica o seu som irá alcançá-las.  

Daí a beleza do Alcorão. Não é um livro para ser lido – aqueles que leem o Alcorão 

perderão o seu significado – é um livro para ser cantado. Não é um livro para ser 

estudado: é um livro para ser dançado, somente então você alcançará o seu espírito 

interior.  

É belo que existam tantas línguas porque há muitas coisas para serem ditas, 

expressadas, comunicadas. E conforme o mundo cresce, muitas outras linguagens serão 

necessárias, porque conforme o mundo cresce, muito mais coisas as pessoas estão 

sentindo, estão passando, estão alcançando. 

A religião não é nada além de uma linguagem para expressar o fundamento último. 

Geetam, não há nada errado em existir muitas religiões. Há certamente algo errado no 

constante conflito entre elas, é claro. Isso mostra que as assim chamadas religiões 

perderam a sua qualidade religiosa, elas tornaram-se políticas; que essas assim 

chamadas religiões não têm mais mestres vivos mas apenas sacerdotes mortos, tolos e 

medíocres. Elas seguem brigando, elas seguem tentando converter, porque os números 

criam poder. Se existirem mais Cristãos então o Cristianismo tem mais poder e o papa 

no Vaticano se torna mais poderoso. Se os Hindus são mais em número, é claro que eles 

estão mais no poder. 

Os números dão poder. Por isso que o Cristianismo quer que todos se tornem Cristãos, 

e os Islâmicos gostariam que todos fossem Islâmicos. Suas maneiras e meios podem ser 

diferentes, mas o esforço e o desejo é o mesmo, um desejo político muito profundo – é 
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a política do poder. Então, naturalmente, a discussão surgirá. A política é discussão; ela 

não tem nada a ver com religião. 

Devem existir tantas religiões quanto possível. E não deve haver nenhum conflito: é uma 

questão de gostar e desgostar. Se gosto de rosas, você não tenta vir até mim e me 

convencer que eu deveria gostar de cravo de defunto – você simplesmente aceita o meu 

gosto. E se você gostar de cravo de defunto está tudo perfeitamente bem; não há 

necessidade de argumentar, discutir. Não precisamos brigar um com o outro – de fato 

ou intelectualmente. Posso deixar-te com tua escolha, e não me sinto ofendido porque 

você gosta de cravo de defunto e eu não gosto. 

Gostos e desgostos são questões individuais. Alguém pode gostar do Bhagavad gita, 

outro pode gostar do Alcorão, outrem pode gostar do DHAMMAPADA – está tudo bem, 

absolutamente bem. Devemos compartilhar os nossos gostos, mas não devemos tentar 

converter o outro, forçar o outro para o nosso lado. Sim, compartilhe de todas as 

maneiras, porque o compartilhar mostra o seu amor. Se você encontrou uma fonte, 

compartilhe! Mas o compartilhar tem que ser por amor, não pela política do poder. Não 

é para convencer o outro e arrastá-lo para o seu lado. As religiões têm feito essas coisas 

feias. As pessoas têm sido convertidas à ponta de baioneta; as pessoas estão sendo 

convencidas por dinheiro, por suborno... de qualquer maneira, certa ou errada. Torne-

se um Cristão! Torne-se um Islâmico! Torne-se um Hindu! Traga cada vez mais pessoas 

porque assim você se torna mais poderoso, e não permita que mais ninguém abandone 

as suas linhas. 

O filho de Mulla Nasruddin perguntava a seu pai, “Papai, quando um Cristão se torna 

um Islâmico, como o chamaria?” 

Nasruddin sorriu e disse, “Ele caiu em si, ele é um homem de entendimento, sabedoria. 

Entendeu o que é falso como falso e o que é verdade como verdade.” 

O garoto perguntou novamente, “E papai, se um Islâmico se tornasse Cristão, como o 

chamaria?” 

Nasruddin ficou muito zangado e disse: “Ele é um traidor! Ele atraiçoou. Ele é estúpido!” 
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Ora, se um Cristão torna-se Islâmico ele é um homem de inteligência, um homem sábio; 

e se um Islâmico torna-se Cristão ele é um traidor, estúpido. E a situação é a mesma se 

você perguntar para o Cristão. 

Um Hindu torna-se Cristão. Todos os Hindus ficam contra ele, naturalmente – ele os 

traiu! Mas os Cristãos fazem dele um santo. Sadhu Sunder Singh era seu nome. Eles 

quase o adoraram como uma encarnação de Jesus, porque ele provou a verdade da 

Cristandade. E os Hindus? – eles ficaram tão bravos que queriam matá-lo. E muito 

possivelmente o mataram, porque um dia ele desapareceu e seu corpo não foi 

encontrado até agora. Ainda é um mistério o que aconteceu com Sadhu Sunder Singh. 

Conheço um homem que era Hindu e tornou-se Jaina. Os Hindus estavam muito contra 

ele, naturalmente, obviamente. Eles tentaram de toda forma destruí-lo, mas ele se 

tornou o mais famoso santo Jaina. Ganesh Varni era o seu nome. Ele derrotou todos os 

outros santos Jainas; ele alcançou o mais elevado ápice. Qual era a sua qualidade real? 

Por que ele alcançou o mais elevado ápice? Porque basicamente ele era um Hindu e 

tornou-se Jaina. “Ele provou que o Jainismo é muito superior ao Hinduísmo; caso 

contrário, por que esse homem, um homem tão sábio, viria para o nosso lado?” 

Geetam, essas religiões discutem porque elas não são religiosas; eles se tornaram cada 

vez mais políticas. E quando você discute, então tudo é certo – no amor e na guerra tudo 

é certo. 

Um Católico estava tentando converter um Judeu e disse que se ele se tornasse Católico 

as suas preces seriam certamente realizadas – porque o padre as daria para o bispo, que 

as daria ao cardeal, que as daria ao papa, que as enfiaria no céu através de um buraco 

no topo do Vaticano, que corresponde apenas a um buraco no chão do céu por onde 

São Pedro as levaria até a Virgem Maria, que intercederia em nome deles a Jesus, que 

diria uma boa palavra por elas a Deus. 

O Judeu repetiu todo o itinerário com um ar impressionado, terminando, “Sabe, deve 

ser verdade, porque sempre me perguntei o que eles fazem com toda a merda do céu. 

Eles devem tacá-la para baixo naquele pequeno buraco no Vaticano, por onde o papa 

dá ao cardeal, que dá ao bispo, que dá ao padre, que dá a você – e você está tentando 

dá-la a mim?” 
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As Religiões são boas – muitas mais são necessárias – mas as religiões que discutem não 

são religiosas. A própria atitude da discussão as torna políticas. E o sacerdote e o político 

estão em uma conspiração muito sutil através das eras – porque o político pode dominar 

as pessoas através do sacerdote muito facilmente. O sacerdote possui as almas das 

pessoas e os políticos possuem os corpos das pessoas. Ambos são opressores, 

exploradores. Ambos estão no mesmo negócio, ambos são parceiros. Um pode ajudar o 

outro. O político pode ajudar o sacerdote porque tem poder temporal, e o sacerdote 

pode ajudar o político porque as pessoas o ouvem, o adoram, tomam suas palavras 

como divinas. 

Você sabia, o Budismo não se tornou uma grande religião por causa de Buda; o Budismo 

se tornou uma grande religião por causa do imperador Ashoka. Não foi por causa de 

Buda que milhões de pessoas se tornaram Budistas, não. Enquanto Buda estava vivo, 

apenas alguns poucos, algumas pessoas escolhidas eram corajosas o suficiente para 

andar com ele em sua luz, comungar com ele. E eles foram corajosos – porque tinham 

que sofrer, tinham que sofrer muito ridículo, oposição, porque a igreja Hindu 

estabelecida era contra este homem Buda. 

O Budismo se tornou uma religião mundial não por causa de Buda mas por causa do 

imperador Ashoka. Quando os sacerdotes Budistas uniram forças com o imperador 

Ashoka, então a religião tornou-se uma religião mundial. Toda a Ásia foi convertida. 

Agora os sacerdotes podiam ajudar Ashoka a manter o seu poder e Ashoka ajudaria os 

sacerdotes a tornarem-se cada vez mais poderosos. 

O Cristianismo tornou-se uma religião mundial não por causa de Jesus. Jesus foi muito 

só – apenas alguns discípulos, doze discípulos, e algumas centenas de simpatizantes, isso 

era tudo. E mesmo aqueles discípulos desapareceram quando Jesus estava sendo 

crucificado, e os simpatizantes simplesmente esqueceram-se dele; eles pararam de falar 

no homem porque era perigoso até mesmo mostrar simpatia. 

Diz-se que as pessoas que simpatizaram com Jesus vieram cuspir em sua face enquanto 

ele morria para que as pessoas vissem, “Somos contra ele, não a favor dele.” Para provar 

às pessoas...porque este homem está morrendo – agora elas teriam problemas. Elas 
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teriam que viver, ainda teriam que viver. Elas teriam que dar provas que estavam contra 

esse homem. 

Elas negaram Jesus enquanto ele morria. Elas jogaram lama, pedras, cuspiram em sua 

face, apenas para mostrar às massas, “Veja, essa não é uma prova suficiente que os 

rumores que você ouviu que nós somos simpatizantes estão absolutamente errados, 

infundados? Somos contra ele tanto quanto você é – de fato, somos mais contra ele do 

que você.” 

Os inimigos não cuspiam nele, e sim os amigos. Jesus tornou-se uma força mundial não 

por causa de si próprio mas apenas quando os imperadores Romanos e os sacerdotes 

Cristãos uniram forças. Ora, isso é uma ironia. Jesus foi crucificado pelo imperador 

Romano – veja como a história muda! Pôncio Pilatos era apenas um representante do 

poder Romano, do imperador Romano; ele simplesmente seguiu às ordens de Roma. 

Quem pensaria que Roma tornar-se-ia o lugar central do Cristianismo? Quem pensaria, 

enquanto Jesus estava sendo crucificado, que Roma seria a residência do papa? Mas é 

isso o que ocorreu. Quando os sacerdotes uniram forças com o Imperador Constantino 

e outros imperadores Romanos, o Cristianismo tornou-se uma força mundial. 

O Cristianismo, o Budismo, o Hinduísmo e o Jainismo – todos dependeram da política. 

Elas não são mais religiões verdadeiras, e sim jogos políticos jogados em nome da 

religião. Eu gostaria que o mundo tivesse mais religiões, tantas que cada indivíduo teria 

a sua própria religião – então nenhum sacerdote seria necessário. Esta é a única forma 

de descartar os sacerdotes. Se você tiver a sua própria religião, nenhum sacerdote é 

necessário – você é o sacerdote e você é o seguidor e você é tudo. 

Você tem que ouvir à sua voz interior. Buda diz: Siga a sua natureza; não é necessário 

que ninguém interceda em seu nome. 

Mas não sou a favor de criar uma religião; chega deste disparate! No passado tentamos 

fazer isso: criar uma religião para que a discussão pudesse terminar. Mas não é possível. 

Mesmo se você puder forçar uma religião, se todo o mundo tornar-se Cristão, então 

novamente existirão Protestantes e Católicos e mil e uma seitas. E o mesmo jogo começa 

novamente: as pessoas começam a discutir – porque as suas necessidades são 

diferentes, os seus entendimentos são diferentes. 
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Eu ouvi: 

Uma bela mulher jovem chegou em casa vinda de Londres. Ela pertencia a um pequeno 

vilarejo, era de uma família Católica. Depois de três ou quatro anos vivendo em Londres 

tornou-se muito rica; ela voltou para ver os seus pais. A mãe não podia crer em seus 

olhos. Ela perguntou, “Como você conseguiu?” Você tornou-se tão rica – roupas tão 

belas, um anel de diamante, um belo carro!” 

E a garota disse, “Mãe, virei uma prostituta.” 

Apenas de ouvir isso sua mãe desmaiou, ficou inconsciente. Quando ela voltou 

perguntou mais uma vez, “O que você disse?” 

A garota disse, “Mãe, eu disse que virei uma prostituta.” 

E a mãe começou a rir e disse: “Eu te entendi errado – pensei que você tivesse dito que 

você virou Protestante.” 

Ser prostituta tudo bem, mas tornar-se Protestante? A mesma discussão iniciará. 

Mesmo pequenas religiões – por exemplo, o Jainismo, uma das menores religiões do 

mundo – tem tantas seitas, seitas dentro de seitas. De fato, ainda não estamos 

conscientes da grande necessidade de que cada indivíduo tenha sua própria versão de 

Deus, e que cada indivíduo tenha a sua própria maneira de aproximar-se de Deus. 

Um homem capturado por uma prostituta em um bar está maravilhado com a 

quantidade de troféus e diplomas ornamentando as paredes do quarto dela. 

“Esses diplomas são seus?” ele pergunta. 

“Claro,” ela responde aereamente. “Tenho Mestrado em Artes em Colúmbia, e PH.D. 

em Shakespeare em Oxford.” 

O homem estava incrédulo. “Mas como uma mulher como você entrou em uma 

profissão como esta?” 

“Eu não sei,” ela disse. “Sorte apenas, eu acho.” 

As pessoas têm diferentes entendimentos, diferentes formas de olhar para as coisas, 

diferentes interpretações. E elas devem ter essa liberdade. 
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A terceira questão: 

Questão 3 

AMADO MESTRE, 

OS MEUS PAIS FORAM MISSIONÁRIOS CRISTÃOS NA ÍNDIA POR VINTE E CINCO ANOS. O 

MEU IRMÃO ERA UM DROGADO, A MINHA IRMÃ UMA MENTIROSA COMPULSIVA. 

QUANTO A MIM, SOU TÃO SÉRIO QUE SE EU SORRIR A MINHA BOCA DÓI. COMO EU 

ACABEI AQUI? 

 

Prem Parijat, sorte apenas, eu acho! Você viverá em êxtase e morrerá em êxtase.  

Você ouviu falar de um homem de oitenta e sete anos que casou-se com uma mulher 

de dezenove? 

Ele morreu de uma nova doença chamada êxtase. Demorou três dias para que o sorriso 

saísse da sua face. 

Ora, isso acontecerá com você também: viver a sua vida será um riso; na morte o seu 

sorriso será difícil de sair. 

Pode ser apenas porque os seus pais eram missionários Cristãos que você chegou aqui, 

porque nascer de qualquer tipo de missionários – Cristãos, Hindus ou Islâmicos – é ser 

alimentado com todo aquele disparate. Ser filho de um sacerdote é saber de uma coisa 

com certeza: que os sacerdotes não acreditam em Deus. É o negócio deles; eles fingem.  

É uma oportunidade rara nascer na casa de um sacerdote, porque as crianças são muito 

perceptivas e elas podem ver através de todos aqueles disparates que o que estão 

pregando é apenas pregação – eles não querem dizer a sério, porque eles nunca 

praticam. As crianças de sacerdotes serão conscientes da hipocrisia das pessoas assim 

chamadas religiosas. 

Talvez seja por causa que é quase impossível estar na casa de um sacerdote e não saber 

que ele é a pessoa mais irreligiosa no mundo. 
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Os sacerdotes estão explorando a religião. Eles estão explorando a confiança das 

pessoas. Eles são os maiores enganadores do mundo, porque explorar a confiança das 

pessoas é o maior crime. Vocês estão destruindo a confiança delas. Mas eles vivem 

nesse tipo de enganação; este é o grande segredo do seu negócio. 

O bispo estava muito orgulhoso da elegante mansão que construiu como sua residência 

oficial. Um dia, um amigo e o bispo conversavam e o bispo seguia uma linha de 

pensamento aparentemente ateísta... 

Este tipo de pensamento está se tornando muito prevalente nos círculos Cristãos: 

religião sem religião, Cristandade sem Deus – isso está sendo falado, discutido. Depois 

de Friedrich Nietzsche, que declarou que Deus estava morto, o Cristianismo está em um 

tumulto – o que fazer agora? Eles têm tentado de todas as formas criar um Cristianismo 

que não precisa mais de Deus, para que a profissão possa expandir-se novamente. 

Agora Deus tornou-se uma barreira; no momento que você assevera a palavra ‘Deus’, 

você coloca as pessoas de fora. Então os teólogos Cristãos estão discutindo, pensando, 

meditando, como criar um Cristianismo que não precisa de Deus de forma alguma. E é 

possível! – porque o Budismo existe sem nenhum Deus, e o Jainismo existe sem nenhum 

Deus, então por que não pode haver um Cristianismo sem Deus? 

Este bispo seguia uma linha de pensamento aparentemente ateísta. O amigo lhe 

perguntou, “Bispo, você acredita em Deus ou não? Diga exatamente, diga brevemente. 

Não dê voltas e voltas. Diga simplesmente sim ou não – você acredita em Deus?” 

Depois de uma longa hesitação o bispo respondeu, “Claro que sim! Quem você pensa 

que paga por essa casa?” 

Ora, a casa que ele construiu, uma bela mansão, foi possível apenas porque as pessoas 

ainda acreditam em Deus; e porque elas acreditam em Deus, elas acreditam no bispo. 

Ele não pode declarar publicamente que Deus não existe. Se você abandonar Deus, 

então Jesus não é mais o filho de Deus, então o papa não é mais o representante de 

Jesus, e assim por diante. E eles vão todos para o ralo. É necessária uma hierarquia; Deus 

no topo e o sacerdote na base, toda a escada. 
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E o sacerdote certamente sabe que Deus não existe. Se ele estivesse consciente da 

existência de Deus ele não seria um sacerdote em primeiro lugar – ele seria um Jesus, 

ele seria um Buda, mas não um sacerdote. Ele seria um profeta, não um sacerdote. Ele 

traria algo do desconhecido para a vida das pessoas, mas ele não seria parte do status 

quo, não faria parte da igreja estabelecida. Nenhum homem de entendimento, nenhum 

homem que tem alguma consciência religiosa e experiências, pode ser parte de qualquer 

igreja estabelecida. Nunca aconteceu. Buda teve que deixar os seus, Jesus teve que 

deixar os seus, Maomé teve que deixar os seus – isso sempre ocorreu. Sempre que nasce 

um ser humano religioso, ele deve deixar os seus, porque os seus já está nas mãos dos 

políticos e dos sacerdotes, cujo puro interesse é explorar as pessoas. 

Anand Moksha escreveu-me: 

Durante os grandes terremotos na Guatemala em 1976, o bispo Católico do Lago Atitlan 

fez amizade comigo e permitiu que eu ficasse em seu jardim por um tempo. 

Alguns meses se passaram e os tremores pós-choque ainda eram comuns. Naquele 

momento descobri que uma bela casa em uma encosta estava para alugar bem barato. 

A razão era que um ameaçador rochedo pendia sobre a casa e as pessoas estavam com 

medo.  

Senti as vibrações e parecia ótimo para mim – então aluguei a casa. 

Quando eu disse para o bispo, ele reagiu com um desânimo nervoso e brandindo seus 

braços, disse, “Você não está preocupado que aquela rocha desabe na casa?” 

Respondi, “Se o Senhor quiser me levar, ele irá.” 

O bispo deu de ombros e disse, “Você não acredita nisso, né?” 

Pode ser simplesmente, Parijat, que justamente porque você nasceu de missionários 

Cristão é que foi possível para você estar aqui. Missionários Cristãos, e vinte e cinco anos 

na Índia! – isso é muito. Em primeiro lugar, missionários Cristãos e, em segundo lugar, 

vinte e cinco anos na Índia... isso é o suficiente, mais do que suficiente, para convencer 

a criança que seus pais são pseudo, que eles tratam de negócios, que eles não acreditam. 

Não é uma questão de crença de forma alguma. 
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Ouvi uma pequena história: 

Em uma escola, uma escola de missionários Cristãos, a professora perguntou às crianças: 

“Quem é o maior homem da história?” 

Um garoto Americano disse, “Abraham Lincoln.” 

Um garoto Islâmico disse, “Hazrat Maomé.” 

Uma garota Hindu disse, “o Senhor Krishna.” 

E assim por diante... e finalmente, o pequeno garoto Judeu levantou-se e disse, “Jesus 

Cristo.” 

A professora não podia acreditar – o Judeu e dizendo Jesus Cristo? Ela perguntou, “Você 

realmente quis dizer isso?” 

Ele disse, “Esta não é a questão; No fundo do meu coração eu sei que foi Moisés – mas 

negócio é negócio. 

Ficar com missionários Cristãos por vinte e cinco anos, e na Índia, e ver o que eles estão 

fazendo, é suficiente para desiludir você. Todo o crédito vai para os seus pais e seus 

vinte e cinco anos na Índia. Eles o trouxeram aqui – agradeça a eles. 

 

A quarta questão: 

Questão 4 

AMADO MESTRE, 

SINTO QUE SOU UMA PESSOA MUITO ESPECIAL. SOU TÃO ESPECIAL QUE QUERO 

APENAS SER ORDINÁRIO. POR FAVOR, VOCÊ PODE FALAR ALGO SOBRE ISSO? 

 

Anand Sangito, todo mundo aqui pensa exatamente o mesmo. E não apenas aqui, mas 

em todo o lugar. Todo mundo no fundo do coração sabe que é especial. Essa é uma 

piada que Deus faz com as pessoas. Quando faz um novo ser humano e o empurra em 
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direção à Terra, ele sussurra em seu ouvido, “Você é especial. Você é incomparável, 

único!” 

Mas isso ele faz com todos e todos seguem carregando em seu coração, embora as 

pessoas não digam em voz alta como você está fazendo, porque elas têm medo que os 

outros fiquem ofendidos. E ninguém será convencido, então, qual é ponto de dizê-lo? 

Se você diz a alguém, “Sou especial,” você não pode convence-lo porque ele próprio 

sabe que é especial. Como você pode convencer alguém? Sim, talvez às vezes alguém 

pode ser convencido, pelo menos fingir ser convencido. Se ele tem algum trabalho com 

você, como um suborno ele pode dizer, “Sim, você é especial, você é importante.” Mas 

no fundo ele sabe que negócios são negócios. 

Um arrogante está contando a seu amigo sobre seus três carros, etc. Quando mencionou 

que mantinha também duas amantes em Nova Iorque, mas que engravidou a belíssima 

e tremendamente fogosa secretária, e, portanto, deveria levar a sua deslumbrante 

estenógrafa loira consigo em sua viagem a trabalho ao Rio de Janeiro para ver o carnaval, 

o ouvinte de repente começou a arfar, segurou na sua própria gravata borboleta e teve 

um ataque cardíaco. 

O arrogante interrompeu a sua estória, pegou água, deu tapinhas nas costas da vítima, 

etc. e perguntou solicitamente qual era o problema. “Posso ajudar?” o homem suspirou. 

“Sou alérgico a bobagens.” 

É melhor manter tais bobagens escondidas nas suas profundezas, porque as pessoas são 

alérgicas. Mas de um lado é bom que você expôs a sua mente. 

Se você pensa que é especial então necessariamente você criará miséria para si próprio. 

Se você pensa que você é superior aos outros, mais sábio que os outros, então você 

alcançará um ego muito forte. E o ego é veneno, puro veneno. E quanto mais egoísta 

você se torna, mais dói, porque é um ferimento. Quanto mais egoísta você se torna, 

mais você ficará ilhado da vida. Você acaba separado da vida; você não está mais no 

fluxo da existência, você se tornou uma rocha no rio. Você se tornou frio como o gelo, 

perdeu todo o calor, todo o amor. Uma pessoa especial não pode amar, pois onde você 

encontrará outra pessoa especial? 
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Ouvi dizer sobre um homem que permaneceu sem casar toda a sua vida, e quando ele 

estava morrendo, noventa anos, alguém lhe perguntou, “Você permaneceu solteiro a 

sua vida toda, mas você nunca disse qual foi a razão. Agora você está morrendo, sacie, 

pelo menos, a nossa curiosidade. Se houver algum segredo, agora você pode contá-lo, 

porque você está morrendo; você está indo embora. Mesmo se o segredo for conhecido, 

não pode te causar dano agora.” 

O homem disse, “Sim, existe um segredo. Não é que sou contra o casamento, mas eu 

estava esperando pela mulher perfeita. Procurei muito e minha vida passou-se.” 

O inquiridor perguntou, “Mas sobre esta grande Terra, tantas milhões de pessoas, 

metade delas mulheres, você não pode encontrar uma mulher perfeita?” 

Uma lágrima escorreu do olho do moribundo. Ele disse, “Sim, encontrei uma.” 

O inquiridor ficou absolutamente chocado. Ele disse, “Então o que aconteceu? Por que 

você não se casou?” 

E o velho homem disse, “Mas a mulher estava procurando por um marido perfeito.” 

A sua vida será muito difícil se você viver com tais ideias. E sim, o ego é tão astuto, tão 

esperto, ele pode dar-lhe, Sangito, um novo projeto: “Você é tão especial, torne-se 

ordinário.” Mas em sua ordinariedade você saberá que você é o mais extraordinário 

homem ordinário. Ninguém é mais ordinário que você! Será o mesmo jogo, camuflado. 

É isso o que as pessoas assim chamadas humildes seguem fazendo. Elas dizem, “Eu sou 

a pessoa mais humilde. Sou apenas a poeira em seu sapato.” Mas elas não quiseram 

dizer isso! Não diga, “Sim, eu sei que você é,” senão elas nunca serão capazes de te 

perdoar. Elas estão esperando você dizer, “Você é a pessoa mais humilde que já vi, você 

é a pessoa mais piedosa que já vi.” Então elas ficarão satisfeitas, contentes. É o ego 

escondido detrás da humildade. Você não pode abandonar o ego dessa forma. 

Você pergunta, “Sinto que sou uma pessoa muito especial. Sou tão especial que quero 

só ser ordinário. Por favor, você pode falar algo sobre isso?” 

Ninguém é especial, ou, todos são especiais. Ninguém é ordinário, ou todos são 

ordinários. Qualquer coisa que você pensar de si próprio, por favor pense o mesmo 
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sobre todas as outras pessoas, e o problema será resolvido. Você pode escolher. Se você 

quer a palavra ‘especial’, você pode pensar que é especial – mas então todos serão 

especiais. Não apenas as pessoas, também as árvores, pássaros, animais, rochas – toda 

a existência é especial, porque você surgiu dessa existência e você se dissolverá nessa 

existência. Mas se você amar a palavra ‘ordinário’ – que é uma palavra bela, mais 

relaxada – então saiba que todos são ordinários. Então toda a existência é ordinária. 

Uma coisa a ser lembrada: qualquer coisa que você pensar sobre si próprio, pense o 

mesmo de todas as outras pessoas e o ego desaparecerá. O ego é a ilusão que é criada 

ao pensar em si próprio de uma maneira e nos outros de uma outra maneira. É um 

pensamento duplo. Se você abandonar o pensamento duplo o ego morre por si só. 

 

A última questão: 

Questão 5 

AMADO MESTRE, 

QUANDO CHEGUEI AQUI SENTI QUE DEUS ESTAVA MUITO PRÓXIMO – A QUALQUER 

MOMENTO EU ESTARIA COM ELE – MAS CONFORME O TEMPO PASSAVA ISSO PARECEU 

IMPOSSÍVEL. ELE NÃO ESTÁ POR AQUI; É DIFÍCIL VÊ-LO. 

POR QUE ISSO OCORRE? POR FAVOR DIGA ALGO SOBRE ISSO. 

 

Vedant Bharti, você deve estar carregando uma certa imagem de Deus em sua mente; 

por isso você está perdendo. E a menos que você abandone àquela imagem você 

perderá. Deus não tem obrigação de satisfazer a sua ideia dele. Você deve estar 

carregando uma certa ideia que “Deus é desse jeito, se comporta dessa maneira...” É 

por isso que está se tornando impossível: você está tornando-o impossível. 

Deus pode ser conhecido apenas por aqueles que são capazes de abandonar todas as 

ideias sobre Deus. Qualquer ideia que você acumulou em si mesmo em sua ignorância 

é um impedimento. Abandone todas as ideias sobre Deus e você ficará surpreso, ficará 

chocado, não conseguirá acreditar em seus olhos... porque só Deus existe! Então você 
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nunca perguntará, “Onde está Deus?” Você perguntará, “Há algum lugar em que Deus 

não esteja?” 

Então na própria ordinariedade das coisas você verá algo tremendamente 

extraordinário. Então simples pedregulhos são transformados em diamantes. Então a 

humanidade ordinária não será mais ordinária – então algo luminoso estará no coração 

de todos. Então o ser humano se aproxima do divino e o divino se aproxima do ser 

humano; o humano e o divino desaparecem um no outro, o mundo e Deus desaparecem 

um no outro. Então você não buscará por um Deus que está separado lá no alto e longe, 

vivendo no sétimo céu; então ele viverá na sua vizinhança como seu vizinho. Então ele 

será humano, animal, vegetal, mineral...ele será tudo. 

E quando você pode ver que ele está em seu entorno, não como uma pessoa mas como 

uma presença, então apenas assim a sua investigação é satisfeita. Deus não está se 

escondendo, mas você mantém os seus olhos fechados por causa dos seus muitos 

preconceitos. Alguém tem uma ideia Hindu de Deus e outrem tem uma ideia Cristã de 

Deus e outrem uma ideia Islâmica de Deus. Ora, Deus não é nem Islâmico, nem Cristão, 

nem Hindu, então todas essas pessoas que carregam essas ideias são obrigadas a seguir 

tropeçando cada vez mais na escuridão. A jornada delas será de escuridão em escuridão, 

de morte a morte elas mover-se-ão. Elas nunca conhecerão a luz. 

Um Hindu não pode conhecer Deus, um Islâmico não pode conhecer Deus. Primeiro 

você tem que limpar a mente completamente de todo o Hinduísmo, de todo o 

Islamismo, todo o Budismo. Quando você está totalmente sem pensamento, alerta 

apenas, consciente, vigilante, então Deus explode. E ele explode em todos os lugares. 

Vedant Barthi, você diz, “Quando cheguei aqui senti que Deus estava muito próximo.” 

Isso era a sua imaginação. 

“... E qualquer momento eu estaria com ele.” Este era o seu desejo. 

“... Mas conforme o tempo passava isso pareceu impossível” – porque nenhuma 

imaginação não pode nunca tornar-se real. Nenhum dos seus sonhos pode ser realizado. 

A realidade tem que ser descoberta, não imaginada. 

Agora você diz, “Ele não está por aqui; é difícil vê-lo.” 



93 
 

Apenas ele está no entorno. É difícil vê-lo porque os seus olhos estão muito 

sobrecarregados com os seus próprios preconceitos, conceitos, sistemas de 

pensamento. Seja um pouco mais infantil, seja um pouco mais inocente. Deus vem 

apenas quando o coração é inocente. Deus vem apenas quando você está totalmente 

vazio de todas as ideias. Ele está sempre pronto para vir, ele está na porta, mas você 

não pode ouvi-lo porque a sua mente está cheia de confusão, cheia de pensamentos, 

milhões de pensamentos clamando. A sua mente está tão barulhenta que você não pode 

ouvir a batida silenciosa na porta. 

Fique silencioso, seja inocente. Deus existe. Apenas Deus existe. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 5 

Título do Capítulo: Vigília é vida 

25 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

A VIGÍLIA É O CAMINHO PARA A VIDA. 

O TOLO DORME 

COMO SE JÁ ESTIVESSE MORTO, 

MAS O MESTRE ESTÁ ACORDADO 

E VIVE PARA SEMPRE. 

 

ELE OBSERVA. 

ELE É CLARO. 

 

QUÃO FELIZ ELE É! 

POIS VÊ QUE A VIGÍLIA É VIDA. 

QUÃO FELIZ ELE É, 

SEGUINDO O CAMINHO DOS DESPERTOS. 

 

COM GRANDE PERSEVERANÇA 

ELE MEDITA, BUSCANDO 

LIBERDADE E FELICIDADE. 

 

ENTÃO ACORDE, REFLITA, OBSERVE. 
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TRABALHE COM CUIDADO E ATENÇÃO. 

VIVA NO CAMINHO 

E A LUZ CRESCERÁ EM VOCÊ. 

 

OBSERVANDO E TRABALHANDO 

O MESTRE FAZ UMA ILHA PARA SI PRÓPRIO 

QUE A CHEIA NÃO PODE INUNDAR. 

 

Uma das coisas mais importantes a serem entendidas sobre o ser humano é que ele 

dorme. Mesmo quando pensa que está acordado, ele não está. Sua vigília é muito frágil; 

a sua vigília é tão minúscula que ela não importa. A sua vigília é apenas um belo nome, 

mas totalmente vazio. 

Você dorme de noite, você dorme de dia; do nascimento até a morte você segue 

mudando os seus padrões de sono, mas você nunca acorda realmente. Apenas por abrir 

os olhos não se engane que você está acordado. A menos que os olhos interiores se 

abram, a menos que seu interior se torne cheio de luz, a menos que você possa ver a si 

próprio, quem você é, não pense que você está acordado. 

Esta é a maior ilusão que o ser humano vive. E uma vez que você aceita que já acordou, 

então não há meio de fazer qualquer esforço para acordar. 

A primeira coisa a guardar no fundo do seu coração é que você está dormindo, 

totalmente dormindo. Você está sonhando, entra dia, sai dia. Você sonha às vezes com 

os olhos abertos e às vezes com os olhos fechados, mas você está sonhando, você é um 

sonho. Você ainda não é uma realidade. 

E, é claro, em um sonho qualquer coisa que você faz é sem sentido, qualquer coisa que 

você pensa é inútil, qualquer coisa que você projeta permanece parte dos seus sonhos 

e nunca permite que você veja aquilo que é. Por isso a insistência de Buda... e não 

apenas Gautama o Buda, mas todos os budas insistem em apenas uma coisa: Acorde! 
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Continuamente, por séculos, todo o ensinamento deles pode estar contido em uma 

única palavra: Acorde! 

E eles têm criado métodos, estratégias, eles têm criado contextos e espaços, e campos 

energéticos nos quais você pode ser chocado pela vigilância. Sim, a menos que você se 

choque, que suas fundações tremam, você não acordará. O sono foi tão longo, ele 

atingiu o próprio núcleo do seu ser; você está encharcado nele. Cada célula do seu corpo 

e cada fibra da sua mente tornou-se plena de sono. Não é um fenômeno pequeno. Por 

isso um grande esforço é necessário para estar alerta, ser atento, vigilante, tornar-se 

uma testemunha. 

Se os budas de todo o mundo concordam em um tema, esse é o tema: que o ser humano 

dorme, e o ser humano deveria estar acordado. A vigilância é o objetivo e a vigilância é 

o sabor de todos os seus ensinamentos. Zaratustra, Lao Tzé, Jesus, Buda, Bahauddin, 

Kabir, Nanak – todos os seres iluminados ensinaram um único tema, em diferentes 

linguagens, com diferentes metáforas, mas a sua música é a mesma. Assim como o mar 

é salgado – seja o mar provado no Norte, ou no Leste ou no Oeste, o mar sempre é 

salgado – o gosto da budidade é a vigilância. 

Mas você não fará nenhum esforço se você seguir acreditando que já está acordado; 

então não há possibilidade de qualquer esforço. Por que se preocupar? E vocês criaram 

religiões, deuses, orações, rituais, a partir dos seus sonhos – os seus deuses são tão parte 

dos seus sonhos como qualquer outra coisa. A sua política é parte do seu sonho, a sua 

religião é parte do seu sonho, a sua poesia, pintura, arte – qualquer coisa que você faça, 

porque você está dormindo, você a faz de acordo com o próprio estado da sua mente. 

A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem – a verdade parece ser o 

exato oposto: o homem criou Deus à sua própria imagem. Os seus deuses são falsos 

porque você é falso. A sua religião é pseudo porque você é pseudo. As suas escrituras 

não podem significar nada porque você não tem nenhuma significância. 

Dois padres jogavam golfe. O mais jovem perdeu uma fácil tacada e disse, “Merda!” O 

mais velho o repreendeu por isso, dizendo que se continuasse a utilizar profanidades 

como aquela Deus certamente o acertaria com um raio. Eles continuaram jogando e o 

padre mais novo perdeu outra tacada e disse novamente, “Merda!” 
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O céu de repente abriu-se: um raio iluminou o céu, e atingiu o padre mais velho, 

matando-o. Houve uma pausa e ouviu-se uma voz celeste falando com voz de trovão, 

“Merda!” 

Os seus deuses não podem ser diferentes de você. Quem os criaria? Quem os daria 

molde, cor e forma? Você os cria, você os esculpe; eles têm olhos como os seus, narizes 

como os seus – e mentes como as suas! O Deus do Velho Testamento diz, “Sou um deus 

muito ciumento!” Ora, quem criou esse Deus que é ciumento? Deus não pode ser 

ciumento. E se Deus é ciumento, então qual o problema em ser ciumento? Se mesmo 

Deus é ciumento, por que você acha que está fazendo algo errado quando tem ciúme? 

Então o ciúme é divino. 

O Deus do Velho Testamento diz, “Sou um Deus muito bravo! Se você não seguir os 

meus mandamentos, destruir-te-ei. Você será jogado no fogo infernal pela eternidade. 

E porque sou muito ciumento,” o Deus diz, “não adore mais ninguém”. Não posso tolerá-

lo.” 

Quem criou tal Deus? Deve ser do nosso próprio ciúme, da nossa própria raiva, que 

criamos essa imagem. 

Um Judeu que estava tendo muita má sorte foi até a floresta e levantou sua voz em 

oração e recriminação. “Ó, Deus,” ele perguntou aos céus lastimosamente, “não fui 

sempre um bom Judeu? Não dei sempre caridade, mesmo para aqueles malditos goyim? 

Eu não criei minha família decentemente? Nunca bebi, jurei, joguei; nenhuma mulher 

má, nada! Por que você faz isso comigo, Deus? Por quê? Por quê?” 

Uma nuvem escura apareceu sobre sua cabeça e uma tremenda voz respondeu, “Você 

me irrita!” 

Deus certamente não pode ser diferente de você. Ele é a sua projeção, a sua sombra. 

Ele te ecoa e a ninguém mais. É por isso que existem tantos deuses no mundo. Os Hindus 

têm uma certa ideia de Deus – a ideia Hindu – ele reflete a mente Hindu. 

Se você for até as escrituras Hindus você ficará surpreso. Você não acreditará que tipos 

de deuses os Hindus criaram – muito sexuais. O adultério é muito comum entre os 

deuses Hindus, e não apenas eles jogam os seus jogos de adultério no paraíso Hindu, 
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eles não podem nem mesmo deixar a Terra de fora; eles vêm até a Terra também, para 

estuprar as mulheres, para seduzirem mulheres simples. Eles não deixam nem as 

esposas dos grandes sábios em paz. E porque eles têm poderes infinitos eles podem até 

aparecer como os maridos, eles podem se parecer como os seus maridos. E as mulheres 

não têm ideia quem se esconde por detrás de uma fachada. 

Quem criou esses deuses? – deve ter sido no fundo uma alma muito sexual. 

E o mesmo é caso com todos os outros deuses de todas as outras religiões. É por causa 

disso que Buda nunca fala sobre Deus. Ele diz: Qual é o ponto de falar sobre Deus para 

pessoas que estão dormindo? Elas escutarão dormindo. Elas sonharão sobre quaisquer 

coisas contadas para elas, e elas criarão os seus próprios deuses – que serão totalmente 

falsos, totalmente impotentes, totalmente sem sentido. É melhor não ter tais deuses. 

É por isso que Buda não está interessado em falar sobre deuses. Todo o seu interesse 

está em acordar-te. 

Diz-se que um mestre iluminado Budista estava sentado ao lado de um rio uma noite, 

apreciando o som da água, o som do vento passando através das árvores... Um homem 

veio e perguntou-lhe, “Você pode dizer-me em uma única palavra a essência da sua 

religião?” 

O mestre permaneceu silencioso, totalmente silencioso, como se não tivesse ouvido a 

questão. O inquiridor disse, “Você é surdo ou o que?” 

O mestre disse, “Ouvi a sua questão, e a respondi também! O silêncio é a resposta. 

Permaneci em silêncio – aquela pausa, aquele intervalo, foi minha resposta.” 

O homem disse, “Não posso entender tal resposta misteriosa. Você não pode ser mais 

claro?” 

Então o mestre escreveu com seus dedos em letras pequenas na areia “meditação.” O 

homem disse, “Agora posso ler. É um pouco melhor que a primeira. Pelo menos tenho 

uma palavra para ponderar. Mas você não pode torná-la uma pouco mais clara?” 

O mestre escreveu novamente “MEDITAÇÃO.” É claro que dessa vez ele escreveu com 

letras grandes. O homem se sentia um pouco constrangido, intrigado, ofendido, bravo. 
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Ele disse, “Novamente você escreveu meditação? Você não pode ser mais claro para 

mim?” 

E o mestre escreveu em letras muito grandes, maiúsculas, “M E D I T A Ç Ã O.” 

O homem disse, “Você parece louco.” 

O mestre disse, “Já fui longe demais. A primeira resposta foi a resposta correta, a 

segunda não foi tão correta, a terceira ainda mais errada, a quarta foi muito errada” – 

porque quando você escreve “MEDITAÇÃO” com letras maiúsculas você tornou-a um 

deus. 

É por isso que a palavra ‘Deus’ é escrita com um D maiúsculo. Sempre que você quiser 

fazer algo supremo, último, você escreve com letra maiúscula. 

O mestre disse, “Já cometi um pecado.” Ele apagou todas as palavras que havia escrito, 

e disse, “Por favor ouça à minha primeira resposta – apenas ali sou verdadeiro.” 

O silêncio é o espaço no qual alguém acorda, e a mente barulhenta é o espaço na qual 

alguém permanece dormindo. Se a sua mente continua a tagarelar, você está dormindo. 

Sentando silenciosamente, se a mente desaparece e você pode ouvir o canto dos 

pássaros sem nenhuma mente dentro, um silêncio... esse assobio de um pássaro, o 

gorjeio, e nenhuma mente funcionando na cabeça, total silêncio... então a vigilância 

brota em você. Ela não vem de fora, ela surge em você, cresce em você. Caso contrário 

lembre-se: você está dormindo. 

Um casal está dormindo. Por volta das três da manhã a esposa sonha com um encontro 

secreto com outro homem. Então sonha que vê o seu marido chegando. 

Em seu sonho ela grita, “Céus, meu marido!” 

Seu marido, acordando de repente, pula pela janela. 

E lembre-se, não é uma questão de dar risada; é a realidade, é como vocês estão 

vivendo. É como o ser humano existe em seu estado ordinário. 

Uma esposa tenta ganhar de volta o amor de seu marido, seguindo o conselho de uma 

amiga, traz suas pantufas e seu cachimbo quando ele volta tarde da noite, lhe dá um 
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drinque grande, e se envolve em seu quadril vestida apenas com um roupão de seda e 

termina com uma oferta murmurante, “Vamos para o andar de cima, querido!” 

“Pode ser também,” disse seu perplexo marido, “Vou até o inferno quando chegar em 

casa de qualquer forma!” 

Seguimos vivendo absolutamente desatentos ao que está acontecendo ao nosso redor. 

Sim, nos tornamos muito eficientes em fazer as coisas. O que estamos fazendo, nos 

tornamos tão eficientes em fazer isso que não precisamos de qualquer vigilância para 

fazê-lo. Tornou-se mecânico, automático. Funcionamos como robôs. Ainda não somos 

seres humanos; somos máquinas. 

É isso o que George Gurdjieff costuma falar repetidas vezes, que o ser humano, tal como 

ele existe, é uma máquina. Ele ofendeu muitas pessoas, porque ninguém gosta de ser 

chamado de máquina. Máquinas gostam de ser chamadas de deuses; então elas se 

sentem felizes, envaidecidas. Gurdjieff costumava chamar as pessoas de máquinas, e ele 

estava certo. Se você observar-se você saberá o quão mecanicamente você se comporta. 

O psicólogo Russo Pavlov e o psicólogo Americano Skinner estão noventa e nove vírgula 

nove por cento corretos sobre os humanos: eles creem que o ser humano é uma bela 

máquina, isso é tudo. Não há alma neles. Eu digo que eles estão certo noventa e nove 

vírgula nove por cento; eles erram apenas por uma pequena margem. Nesta pequena 

margem estão os budas, os iluminados. Mas eles podem ser esquecidos, porque Pavlov 

nunca conheceu um buda – ele conheceu milhões de pessoas como você. 

Skinner estudou os seres humanos e os ratos e não encontrou diferenças. Os ratos são 

seres simples, isso é tudo; o ser humano é mais complicado. O homem é uma máquina 

altamente sofisticada, os ratos são máquinas simples. É mais fácil estudar ratos; é por 

isso que os psicólogos seguem estudando ratos. Eles estudam os ratos e concluem sobre 

o homem – e suas conclusão são quase corretas. Digo “quase”, note, porque aquele zero 

vírgula um por cento é o fenômeno mais importante que já ocorreu: um Buda, um Jesus, 

um Maomé. Essas poucas pessoas iluminadas são seres humanos reais, mas onde B.F. 

Skinner poderia encontrar um buda? Certamente não na América. 

Ouvi dizer: 
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Um homem perguntou a um rabino, “Por que Jesus não escolheu nascer na América do 

Séc. XX?” 

O rabino deu de ombros e disse, “Na América? Seria impossível. Onde você encontraria 

uma virgem, em primeiro lugar? E em segundo lugar, onde você encontraria três 

homens sábios?” 

E sem uma mãe virgem e três homens sábios, como Jesus pode nascer? 

Ouvi dizer: 

Em uma igreja o padre pediu à audiência, “Por favor, levantem todas as mulheres que 

são virgens!” 

Apenas uma mulher com um pequeno bebê levantou-se. Certamente ela era a mãe, e o 

padre disse, “Você pensa que é virgem? Você é mãe!” 

Ela disse, “Sim, sou – mas essa menina é virgem e ela não pode levantar-se sozinha.” 

Onde B.F. Skinner encontraria um buda? E mesmo se ele encontrasse um buda, os seus 

preconceitos, suas ideias, não permitiriam que ele visse. Ele continuaria vendo os seus 

ratos. Ele não pode entender nada que os ratos não podem. Ora, os ratos não meditam, 

os ratos não se tornam iluminados. E sua concepção do ser humano é apenas a de uma 

forma amplificada de rato. E ainda assim digo que ele está correto em relação a grande 

maioria das pessoas; as suas conclusões não estão erradas. E os budas concordariam 

com ele sobre a assim chamada humanidade normal: a humanidade normal está 

totalmente adormecida. Mesmo os animais não estão tão adormecidos. 

Você já viu um veado na floresta – quão alerta ele parece, quão vigilante ele anda? Você 

já viu um pássaro sentado em uma árvore – quão inteligente ele segue observando o 

que está acontecendo em todo o seu entorno? Você se move em direção ao pássaro – 

há um certo espaço que ele permite; além disso, um passo a mais, e ele voa longe. Ele 

tem uma certa vigilância em relação a seu território. Se alguém entrar naquele território 

então é perigoso. 

Se você olhar em volta ficará surpreso: o ser humano parece o animal mais adormecido 

da Terra.  
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Uma mulher compra um papagaio em um leilão de mobília de um requintado prostíbulo 

e mantém a gaiola do papagaio coberta por duas semanas para fazê-lo esquecer de seu 

vocabulário profano. Quando a gaiola é finalmente descoberta, o papagaio olha em 

volta e observa, “Awrrk! Nova casa. Nova madame.” Quando a filha da mulher entra, ele 

adiciona, “Awrrk! Novas garotas!” 

Quando o seu marido chega em casa à noite, o papagaio diz, “Awrrk! Awrrk! Os mesmos 

velhos clientes. Oi, Joe!” 

O ser humano está em um estado muito decaído. De fato, este é o significado da 

parábola Cristã da queda de Adão, sua expulsão. Mas por que Adão e Eva foram expulsos 

do paraíso? Eles foram expulsos porque eles comeram da fruta do conhecimento. Eles 

foram expulsos porque tornaram-se mentes e perderam suas consciências. Se você se 

torna uma mente você perde a consciência – a mente significa sono, a mente significa 

barulho, a mente significa algo mecanizado. 

Se você se tornar uma mente você perde a consciência. Assim, todo o trabalho que deve 

ser feito é: como tornar-se uma consciência novamente e perder a mente. Você tem que 

jogar fora do seu sistema tudo que você coletou como conhecimento. É o conhecimento 

que lhe mantém adormecido; por isso, quanto mais instruída uma pessoa é, mais 

adormecida. 

Essa tem sido a minha observação também. Aldeões inocentes estão muito mais alertas 

e acordados do que os professores nas universidades e os pânditas nos templos. Os 

pânditas não são nada mais que papagaios; os acadêmicos nas universidades estão 

cheios de nada além de esterco de vaca sagrado, cheio de um barulho absolutamente 

sem sentido – mentes apenas e nenhuma consciência. 

As pessoas que trabalham com a natureza – lavradores, jardineiros, lenhadores, 

carpinteiros, pintores – elas estão muito mais alertas do que as pessoas que funcionam 

nas universidades como reitoras e vice-reitoras e chanceleres. Porque quando você 

trabalha com a natureza, a natureza está alerta, as árvores estão alertas; a forma de 

vigilância delas é certamente diferentes, mas elas estão muito alertas. 

Agora existem provas científicas de sua vigilância. Se um lenhador vai com um machado 

em suas mãos e com um desejo deliberado de cortar a árvore, todas as árvores que o 
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veem vindo tremem. Agora existem provas científicas disso; Não estou falando de 

poesia, estou falando de ciência quando digo isso. Agora existem instrumentos para 

medir se uma árvore está feliz ou infeliz, com medo ou sem medo, triste ou extática. 

Quando o lenhador chega, todas as árvores que o veem começam a tremer. Elas se 

tornam conscientes que a morte está próxima. E o lenhador ainda não cortou nenhuma 

árvore – apenas a sua vinda... 

E mais uma coisa, muito mais estranha: se o lenhador está simplesmente passando entre 

as árvores sem nenhuma ideia deliberada de cortar uma árvore, então nenhuma árvore 

fica com medo. É o mesmo lenhador, com o mesmo machado. Parece que a sua intenção 

de cortar uma árvore afeta as árvores. Significa que a sua intenção está sendo 

entendida; significa que a energia está sendo decodificada pelas árvores. 

E um fato mais significante foi observado cientificamente: que se você vai até a floresta 

e mata um animal, não é apenas o reino animal em volta que se abala, mas as árvores 

também. Se você mata um cervo, todos os cervos ao redor sentem a energia do 

assassinato, entristecem-se; um grande tremor surge neles. De repente eles têm medo 

por nenhuma razão particular. Eles não precisam ver o cervo sendo morto, mas de 

alguma forma, de uma maneira sutil, eles são afetados – instintivamente, 

intuitivamente. Mas não é apenas o cervo que é afetado – as árvores são afetadas, os 

papagaios são afetados, os tigres são afetados, as águias são afetadas, as folhas de relva 

são afetadas. O assassinato ocorreu, a destruição ocorreu, a morte ocorreu – tudo em 

volta é afetado. O ser humano parecer ser o mais adormecido... 

Esses sutras de Buda devem ser profundamente meditados, embebidos, seguidos. 

A VIGÍLIA É O CAMINHO PARA A VIDA. 

Você está vivo apenas na proporção que está consciente. A vigilância é a diferença entre 

a morte e a vida. Você não está vivo porque respira, você não está vivo porque o seu 

coração está batendo. Fisiologicamente você pode ser mantido vivo em hospital, sem 

nenhuma consciência. O seu coração continuará a bater e você será capaz de respirar. 

Você pode ser mantido em tal arranjo mecânico que lhe manterá vivo por anos – no 

sentido da respiração, da pulsação e circulação sanguínea. Existem agora muitas pessoas 

em todo o mundo nos países avançados que estão apenas vegetando nos hospitais, 
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porque a tecnologia avançada tornou possível que sua morte seja prorrogada 

indefinidamente – por anos, por séculos, você pode ser mantido vivo. Se isso é vida, 

então você pode ser mantido vivo. Mas isso não é vida de forma alguma. Apenas vegetar 

não é viver. 

Os Budas têm uma definição diferente. A definição deles consiste na vigilância. Eles não 

dizem que você está vivo porque você pode respirar, eles não dizem que você está vivo 

porque o seu sangue circula; eles dizem que você está vivo se você está acordado. Então, 

exceto os seres iluminados, ninguém está realmente vivo. Vocês são corpos – que 

andam, falam, fazem coisas – vocês são robôs. 

A VIGÍLIA É O CAMINHO PARA A VIDA, diz Buda. Torne-se mais desperto e você tornar-

se-á mais vivo. E a vida é Deus – não há outro Deus. Por isso Buda fala sobre a vida e a 

vigilância. A vida é o objetivo e a vigilância é a metodologia, a técnica para atingi-la. 

O TOLO DORME... 

E todos dormem, portanto, todos são tolos. Não se sinta ofendido. Os fatos devem ser 

declarados como eles são. Você funciona no sono; é por isso que você segue tropeçando, 

segue fazendo coisas que não quer fazer. Você segue fazendo coisas que decidiu não 

fazer. Segue fazendo coisas que você sabe que não são certas, e você não faz as coisas 

que sabe que são certas. 

Como isso é possível? Por que você não anda em linha reta? Por que você fica preso nos 

caminhos secundários? Por que você segue perdendo-se? 

Pede-se a um jovem homem com uma voz fina que participe de uma peça cortejo, 

embora ele tente esquivar-se, dizendo que sempre fica constrangido sob tais 

circunstâncias. Asseguram-no que será bem simples, e ele só teria uma linha: “Vim 

arrebatar-lhe um beijo, dardo na fenda. Ouça! Ouço um tiro de pistola...” e então 

poderia deixar o palco. 

Na performance ele entrou no palco, já muito constrangido pela bermuda colonial 

apertada que teve que colocar no último momento e ficou totalmente desestabilizado 

ao ver a bela heroína deitada em um banco de jardim, esperando-o, com um vestido 

branco. Ele limpou a garganta e anunciou: “Vim para beijar-lhe o seio – não! – arrebatar-
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lhe um beijo, e peidar na carreta – quero dizer, dardo na fenda! Ouça! – Ouço um furo 

de gaiola – não, um peido de pistola, uma merda de gaiola. Ó, merda de morcego, bosta 

de rato, merda em todos vocês! Eu nunca quis estar nessa maldita peça de qualquer 

forma!” 

É o que está acontecendo. Veja a sua vida: tudo o que você faz é muito confuso. Você 

não tem nenhuma claridade, você não tem nenhuma percepção. Você não está alerta. 

Você não pode ver! Você não pode ouvir! Certamente você tem ouvidos para poder 

escutar, mas não há ninguém dentro para entender. Certamente você tem olhos para 

ver, mas não há ninguém presente dentro. Portanto os seus olhos seguem vendo e seus 

ouvidos seguem escutando, mas nada é compreendido. 

Se você realmente tivesse olhos você veria Deus em todo lugar. E se você pudesse ouvir 

você ouviria a música celestial, você ouviria a harmonia da existência. 

E em cada passo você tropeça, em cada passo você faz algo errado. E ainda assim você 

segue acreditando que está acordado. Abandone essa ideia completamente. Abandoná-

la é um grande salto, um grande passo, porque uma vez que você abandona a ideia que 

“Eu estou consciente” você começa a buscar e procurar por formas e maneiras de ficar 

alerta. Então a primeira coisa a considerar é que você está adormecido, totalmente 

adormecido. 

A psicologia moderna descobriu algumas coisas que são significantes; apesar delas 

terem sido descobertas apenas intelectualmente, ainda assim é um bom começo. Se 

elas foram descobertas intelectualmente, então em breve também existencialmente 

elas serão experienciadas. 

Freud é um grande pioneiro; não é um buda, é claro, mas ainda assim é um homem de 

grande significância, porque foi o primeiro a tornar a ideia aceita pela maioria da 

humanidade que o ser humano tem um grande inconsciente escondido em si. A mente 

consciente é apenas um décimo e a mente inconsciente é nove vezes maior do que a 

consciente.  

Então seu discípulo, Jung, foi um pouco mais longe, um pouco mais profundo, e 

descobriu o inconsciente coletivo. Por trás da inconsciência individual existe um 

inconsciente coletivo. Agora outra pessoa é necessária para descobrir mais uma coisa 
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que está lá, e eu espero... que cedo ou tarde as investigações psicológicas que estão 

ocorrendo, de ambos os lados da Cortina de Ferro, descobrirão – a inconsciência 

cósmica. Os budas falaram sobre esta. 

Então podemos dizer: a mente consciente, uma coisa muito frágil, uma parte muito 

pequena do seu ser. Por trás da mente consciente está o subconsciente – vago. Você 

pode ouvir os seus sussurros, mas você não o pode entender. Ele está sempre ali, por 

detrás do consciente, puxando as suas cordas. 

Terceira: a mente inconsciente que você encontra apenas nos sonhos ou quando você 

usa drogas. Então, a mente inconsciente coletiva. Você a encontra quando você 

investiga profundamente a mente inconsciente; então você encontra o inconsciente 

coletivo. E se você for ainda mais fundo, encontrará a inconsciência cósmica. 

A inconsciência cósmica é a natureza. O inconsciente coletivo é toda a humanidade que 

viveu até agora, é parte de você. O inconsciente é o inconsciente individual que a 

sociedade reprimiu em você, que a expressão não foi permitida. Por isso ela volta pela 

porta dos fundos à noite, em seus sonhos. E a mente consciente... eu a chamarei de 

assim chamada mente porque é apenas assim chamada. Ela é tão minúscula, apenas 

uma centelha, mas mesmo que ela seja uma centelha é importante porque ela tem a 

semente; as sementes são sempre pequenas. Elas têm um grande potencial. 

Agora uma dimensão totalmente nova está se abrindo. Assim como Freud abriu a 

dimensão abaixo do consciente, Sri Aurobindo abriu a dimensão acima do consciente. 

Freud e Sri Aurobindo são duas das pessoas mais importantes dessa era. Ambos são 

intelectuais, nenhum deles é uma pessoa iluminada, mas ambos fizeram um grande 

serviço para a humanidade. Intelectualmente eles nos tornaram alertas que não somos 

tão pequenos quanto parecíamos na superfície, que a superfície esconde grandes 

profundezas e alturas.  

Freud foi até as profundezas, Sri Aurobindo tentou penetrar nas alturas. Acima da nossa 

assim chamada mente está a mente real consciente; que é atingida apenas através da 

meditação. Quando a sua mente ordinária é adicionada à meditação, quando a sua 

consciência ordinária é somada à meditação, ela se torna a verdadeira mente 

consciente. Além da mente real consciente está a mente superconsciente. 
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Quando você está meditando você tem apenas vislumbres. A meditação é um tatear no 

escuro. Sim, poucas janelas abrem-se, mas você retrocede repetidas vezes. A mente 

superconsciente significa samadhi – você atingiu uma percepção tão clara quanto o 

cristal, você atingiu uma consciência integrada. Agora você não pode decair; ela é sua. 

Mesmo no sono ela permanecerá com você. 

Para além da superconsciência há a superconsciência coletiva; a superconsciência 

coletiva é a superconsciência cósmica que vai até mesmo além dos deuses. Buda a 

chama de nirvana, Mahavira a chama de kaivalya, os místicos Hindus chamaram-na de 

moksha; você pode chamá-la de verdade. 

Esses são os nove estados do seu ser, e você está vivendo em apenas um canto pequeno 

do seu ser – a minúscula mente consciente; como se alguém tivesse um palácio e, se 

esquecendo completamente do palácio, começasse a morar na varanda – pensando que 

isso é tudo. 

Freud e Sri Aurobindo são ambos intelectuais gigantes, pioneiros, filósofos, mas ambos 

fazem uma ótima adivinhação. Em vez de ensinar Bertrand Russel, Alfred North 

Whitehead, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, aos estudantes de filosofia, seria muito 

melhor se ensinassem mais sobre Sri Aurobindo, porque ele é o maior filósofo da sua 

era. Mas ele é completamente negligenciado, ignorado pelo mundo acadêmico – por 

uma certa razão. 

A razão é, até mesmo ler Sri Aurobindo fará você sentir que você não está alerta; e ele 

próprio ainda não é um buda, mas mesmo assim ele criará uma situação muito 

embaraçosa para você. Se ele estiver certo, então o que você está fazendo? Então por 

que você não está explorando as alturas do seu ser? 

Freud foi aceito com grande resistência, mas finalmente foi aceito. Sri Aurobindo ainda 

não foi aceito. De fato, não há nem oposição a ele; Sri Aurobindo é simplesmente 

ignorado. E a razão é clara. Freud fala sobre algo abaixo de você – isso não é tão 

embaraçoso; você pode sentir-se bem sabendo que é consciente e abaixo da sua 

consciência há um subconsciente, um inconsciente e um inconsciente coletivo. Mas 

esses estados estão todos abaixo de você; você está no topo, você pode sentir-se muito 

bem. Mas se você estudar Sri Aurobindo, você se sentirá constrangido, ofendido, porque 
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há estados maiores que você – e o ego humano nunca quer aceitar que há qualquer 

coisa acima dele. O ser humano quer acreditar que é o cume mais elevado, o clímax, o 

Gourishankar, o Everest – que não há nada maior que si mesmo... 

É por isso que o homem moderno quer rejeitar Deus, porque aceitar a Deus significa que 

você deve aceitar algo que está mais elevado que você. E o ego moderno é tão inchado 

que a mente moderna diz que não há nenhum Deus e não há nenhum além e nenhuma 

além-vida. E está tudo bem – rejeitando o seu próprio reino, evitando as suas próprias 

alturas, você se sente muito bem. Veja a tolice disso. 

Buda está certo. Ele diz: 

 

O TOLO DORME 

COMO SE JÁ ESTIVESSE MORTO, 

MAS O MESTRE ESTÁ ACORDADO 

E VIVE PARA SEMPRE. 

 

A consciência é eterna, não conhece nenhuma morte. Apenas a inconsciência morre. 

Então se você permanecer inconsciente, dormente, você terá que morrer novamente. 

Se você quer livrar-se de toda essa miséria de nascer e morrer repetidamente, se você 

quer livrar-se da roda dos nascimentos e mortes, você tem que tornar-se absolutamente 

alerta. Você terá que alcançar cada vez mais consciência. 

E essas coisas não devem ser aceitas em solos intelectuais; essas coisas devem tornar-

se experienciais, essas coisas devem tornar-se existenciais. Não estou lhe dizendo para 

ser convencido filosoficamente, porque a convicção filosófica não traz nada, nenhuma 

colheita. A colheita real vem apenas quando você faz um grande esforço para acordar a 

si próprio. 

Mas esses mapas intelectuais podem criar um desejo, um anseio em você; podem 

tornar-te consciente do potencial, do que é possível; podem tornar-te consciente que 

você não é o que aparenta ser – você é muito mais. 
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O TOLO DORME COMO SE JÁ ESTIVESSE MORTO, MAS O MESTRE ESTÁ ACORDADO E 

VIVE PARA SEMPRE. 

ELE OBSERVA. 

ELE É CLARO. 

 

Declarações simples e belas. A verdade é sempre simples e sempre bela. Apenas ver a 

simplicidade dessas duas declarações... mas quanto elas contêm – palavras dentro de 

palavras, infinitas palavras. ELE OBSERVA. ELE É CLARO. 

A única coisa que deve ser aprendida é a vigilância. Vigie! Vigie cada ato que você faz. 

Vigie todo pensamento que passa em sua mente. Vigie todo o desejo que toma posse 

de você. Observe até mesmo os pequenos gestos – andar, falar, comer, tomar um 

banho. Siga observando tudo. Deixe que tudo se torne uma oportunidade para a 

observação. 

Não coma mecanicamente, não siga apenas se entupindo – seja bastante vigilante. 

Mastigue bem e atentamente... e você se surpreenderá com o quanto você perdeu até 

agora, porque cada mordida te dá uma tremenda satisfação; se você comer 

vigilantemente, a comida se tornará mais saborosa. Mesmo uma comida ordinária tem 

sabor se você está atento; e se você não está atento, você pode comer a comida mais 

saborosa que não haverá sabor nela, porque não haverá ninguém para observar. Você 

simplesmente está se entupindo. 

Coma devagar, vigilantemente; cada mordida deve ser mastigada, saboreada. Sinta o 

cheiro, toque, sinta a brisa e os raios do sol. Olhe para a lua e torne-se apenas uma poça 

silenciosa de vigilância, e a lua será refletida em você com uma beleza tremenda. Mova-

se na vida permanecendo continuamente vigilante. 

Repetidas vezes você se esquecerá. Não se torne miserável por causa disso; é natural. 

Por milhões de vidas você nunca tentou a vigilância, então é simples, natural, que você 

se esquecerá repetidas vezes. Mas no momento que você lembrar-se, observe 

novamente. 
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Recorde-se de uma coisa; quando você lembrar que você esqueceu de observar, não se 

arrependa; caso contrário, novamente você estará perdendo tempo. Não se sinta 

miserável: “Errei de novo.” Não comece a sentir, “Sou um pecador.” Não comece a 

condenar-se, porque isso é uma completa perda de tempo. Nunca se arrependa do 

passado! Viva no momento. Se você esqueceu-se, e daí? Foi natural – tornou-se um 

hábito, e os hábitos custam para morrer. E esses não são hábitos assimilados em uma 

vida; esses hábitos são assimilados em milhões de vidas. Então se você conseguir 

permanecer vigilante até mesmo por alguns momentos, sinta-se grato a Deus – sinta-se 

grato. Mesmo aqueles poucos momentos são mais do que o esperado. 

ELE OBSERVA. ELE É CLARO. 

E quando você observa, uma claridade surge. Por que a claridade surge da vigilância? 

Porque quanto mais vigilante você se torna, mais a sua precipitação diminuirá. Você se 

tornará mais gracioso. Conforme você observa, sua mente tagarela menos, porque a 

energia que se tornava o tagarelar dá a meia volta e se torna vigilância – é a mesma 

energia! Agora cada vez mais energia será transformada em vigilância e a mente não 

obterá o seu alimento. Os pensamentos começarão a ficar cada vez menores, eles 

começarão a perder peso. Vagarosamente, eles começarão a morrer. E conforme os 

pensamentos começam a morrer, a claridade surge. Agora a sua mente se torna um 

espelho. 

QUÃO FELIZ ELE É! E quando alguém se torna claro, este alguém se torna bem-

aventurado. A confusão é a causa raiz da miséria; a claridade é a fundação da bem-

aventurança.  

QUÃO FELIZ ELE É! 

POIS VÊ QUE A VIGÍLIA É VIDA. 

E agora ele sabe que não há morte, porque a vigilância nunca pode ser destruída. 

Quando a morte chega, você a observará também. Você morrerá observando; o 

observar não morrerá. O seu corpo desaparecerá, do pó ao pó, mas a sua vigilância 

permanecerá; ela fará parte do todo cósmico. Ela se tornará a consciência cósmica. 
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Nesses momentos os videntes dos Upanishads declaram, “Aham brahmasmi! – Sou a 

consciência cósmica!” São nesses espaços que al-Hillaj Mansoor anunciou, “Ana’l haq! – 

eu sou a verdade!” 

Essas alturas são seu direito de nascença. Se você não as está atingindo, apenas você é 

responsável e ninguém mais. 

 

QUÃO FELIZ ELE É! POIS VÊ QUE A VIGÍLIA É VIDA. 

QUÃO FELIZ ELE É, 

SEGUINDO O CAMINHO DOS DESPERTOS. 

 

COM GRANDE PERSEVERANÇA 

ELE MEDITA, BUSCANDO 

LIBERDADE E FELICIDADE. 

 

Ouça à essas palavras muito atentamente: COM GRANDE PERSEVERANÇA... A menos 

que você tenha um esforço total não será possível acordar a você mesmo. Esforços 

parciais são fúteis. Você não pode ser apenas mais ou menos, você não pode ser morno. 

Não acontecerá. A água morna não pode evaporar, e os esforços mornos para tornar-se 

alerta falharão. A transformação acontece apenas quando você coloca toda sua energia 

nela. Quando você fervendo a cem graus, então você evapora, então a mudança 

alquímica acontece. Então você começa a elevar-se. 

Você não observou? – a água flui para baixo, mas o vapor sobe. Exatamente o mesmo 

ocorre: a inconsciência vai para baixo e a consciência vai para cima. E uma coisa mais: 

para cima é sinônimo de interno, e para baixo é sinônimo de externo. A consciência vai 

para dentro, a inconsciência vai para fora. A inconsciência faz você se interessar nos 

outros – coisas, pessoas, mas são sempre os outros. A inconsciência o mantém 

completamente na escuridão; os seus olhos seguem focados nos outros. Ela cria um tipo 
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de exterioridade, ela o torna extrovertido. A consciência cria a interioridade, ela o torna 

introvertido; ela o leva para dentro, cada vez mais profundo. 

E cada vez mais profundo também significa cada vez mais alto; eles crescem 

simultaneamente, assim como uma árvore cresce. Você vê apenas ela indo para cima, 

você não vê as raízes indo para baixo. Mas primeiro as raízes devem ir para baixo, 

somente então a árvore pode ir para cima. Se uma árvore quiser alcançar o céu, então 

ela terá que enviar as raízes até a base, o mais profundo possível. A árvore cresce 

simultaneamente em ambas as direções. Exatamente da mesma maneira a consciência 

cresce para cima... e para baixo, ela envia às suas raízes ao seu ser. 

Falei sobre os nove estados da consciência. Os seus galhos de consciência irão para cima, 

da consciência – assim chamada consciência – até a consciência real, da consciência real 

até a superconsciência, da superconsciência até o consciente coletivo, do consciente 

coletivo à consciência cósmica. E suas raízes crescerão da chamada consciência até o 

subconsciente, do subconsciente até o inconsciente, do inconsciente até o inconsciente 

coletivo, do inconsciente coletivo até a inconsciência cósmica. O momento em que suas 

raízes alcançam à natureza, as suas flores começam a desabrochar em Deus. Por isso a 

natureza e Deus não são divididos – Natureza e Deus estão conectados nos seres 

iluminados. 

Os seres realmente iluminados não estão contra a natureza, não podem estar; eles estão 

a favor da natureza. De fato, eles lhe ajudam a seguir por ambos os caminhos – de um 

lado até a natureza, e do outro lado até Deus. Esse é o meu esforço aqui. Eu gostaria 

que você se tornasse natural, tão natural que as suas raízes alcançariam o núcleo mais 

profundo do seu ser – porque esta é a única forma de ajudá-lo a crescer para cima. As 

raízes têm que estar fortes no solo, tão fortes que elas podem suportar um cedro do 

Líbano muito alto. Se tiver que ir a centenas de pés de altura, ele necessitará de raízes 

grandes. Por causa disso estou sendo mal-entendido por todo esse país particularmente, 

e em todo o mundo em geral. 

As raízes devem atingir à energia sexual, porque esta é a mais baixa, o mais básico em 

você; só assim as suas flores podem desabrochar na superconsciência, em samadhi. O 

lótus pode desabrochar apenas se está enraizado na lama no fundo do lago. Isso é 
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possível apenas com grande perseverança. O ser humano é muito preguiçoso; porque 

está adormecido ele é preguiçoso. 

Essa história é a de um casal que concordou que quem falasse primeiro teria que fechar 

a porta da rua que foi deixada aberta acidentalmente. Ladrões encontraram a porta 

aberta, entraram, e ao veremos o casal silencioso sem fazer nenhum movimento, 

comeram a comida da mesa, pegaram todos os pertences de valor, e finalmente 

estupraram a esposa, e se propuseram a aparar a barba do marido. 

“Certo,” disse o marido naquele momento, “Vou fechar a bosta da porta!” 

As pessoas são realmente preguiçosas, totalmente preguiçosas. A preguiça é parte do 

sono. Por isso a perseverança, o esforço, contínuo esforço, é necessário. Você 

retrocederá várias vezes. Você está em um estado de embriaguez; por isso retroceder é 

perdoável. Mas no momento que você reconhecer, sempre que um raio de luz ocorrer 

e você relembrar-se, coloque toda a sua energia nisso novamente. Não permaneça um 

tolo, não permaneça adormecido, não permaneça um bêbado. 

Três bêbados andavam na rua. Um carregava uma fatia de pão, o outro uma jarra de 

vinho e o terceiro a porta de um carro. Conforme eles caminhavam, um policial parou-

os e perguntou, “Onde vocês estão indo?” 

“A um piquenique,” replicou o homem com o pão. 

“A um piquenique?” disse o policial. “O pão posso entender – vocês podem comê-lo 

quando tiverem fome; o vinho vocês podem tomar quando tiverem sede. Mas por que 

a porta de carro? – Isso eu não posso entender.” 

“Bem,” disse o homem com a porta, “se ficar muito frio posso fechar a janela.” 

Você terá que deixar muitos níveis de bebedeira. A ambição é um estado de embriaguez, 

e todos são ambiciosos – ambição por mais. A mente continuamente pede por mais e 

mais, e a demanda nunca acaba. Se você busca dinheiro, mais dinheiro. Se você estiver 

buscando poder político, mais poder. Se você está atrás de prestígio, mais prestígio. Se 

você está interessado em tornar-se humilde, então mais humildade, porque você tem 

que ser o ser humano mais humilde do mundo. Se você está em busca de renúncia, 
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então mais e mais renúncia. Não há nunca qualquer fim para a demanda constante da 

mente – mais... 

A ambição é embriaguez, é um sono. Da mesma forma a raiva. Você não observou que 

quando está com raiva você pode fazer coisas que não poderia fazê-las ordinariamente? 

Você diz coisas que você se arrependerá depois. E você não pode acreditar depois que 

você disse tal disparate, que você foi capaz de declarar tamanha bobagem. O que 

aconteceu quando você está com raiva? Você está em um estado de embriaguez. 

Torne-se mais vigilante e a raiva será menor e a ambição será menor e a inveja será 

menor. 

Não digo a você: Não fique com raiva, porque é isso que tem sido dito para você ao 

longo das eras. Os seus assim chamados santos disseram, “Não fique com raiva!” então 

você aprende formas de reprimir a raiva. Mas quanto mais você reprime a raiva, maior 

a inconsciência que você cria em si próprio. Você está jogando coisas no porão, e então 

você terá medo de entrar no porão, porque todas essas coisas – raiva e ambição e sexo 

– estão lá. Você sabe! Você os jogou lá. Todos os tipos de bobagens estão lá, perigosas, 

venenosas. Você não estará pronto para ir para dentro. 

É por isso que as pessoas não querem ir para dentro, porque ir para dentro significa 

encontrar todas essas coisas. E ninguém quer encontrar essas coisas; as pessoas querem 

evitá-las. Por milhares de anos disseram-lhe para reprimir, e por causa da repressão você 

se tornou cada mais inconsciente. Não posso dizer-lhe para reprimir. Gostaria de falar o 

exato oposto: não reprima – observe, esteja alerta. Quando a raiva surgir, sente-se no 

seu quarto, feche as portas e observe-a. 

Você conhece apenas dois caminhos: ou estar com raiva, violento, destrutivo ou reprimi-

la. Você não conhece o terceiro caminho, e o terceiro caminho é o caminho dos budas: 

nem se deixe levar, nem reprima – observe. O deixar-se levar cria o hábito. Se você tiver 

raiva hoje e novamente amanhã e no dia depois de amanhã, você está criando um 

hábito; você está condicionando a si mesmo a ficar cada vez mais raivoso. 

Então o deixar-se levar não pode tirar a raiva de você. É aqui que o movimento de 

crescimento moderno está empacado. Grupos de encontro, terapia primal, gestalt, 

bioenergética...e tantas coisas belas acontecendo no mundo, mas elas estão empacadas 
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em um ponto. O problema delas é: elas ensinam a expressão – e é bom, é muito melhor 

que a repressão. Se houver apenas essa escolha, reprimir ou expressar, então eu 

sugeriria a expressão. Mas essa não é a escolha real; há uma terceira alternativa muito 

mais importante do que essas duas. Se você exprimir, você se torna habitual; você 

aprende ao fazer isso repetidamente – você não pode livrar-se dela. 

Nessa comuna existem pelo menos cinquenta grupos de terapia acontecendo, por uma 

certa razão. É apenas para balancear os milhares de anos de repressão; é apenas para 

balancear. É apenas para trazer à luz tudo o que vocês reprimiram como Cristãos, 

Hindus, Islâmicos, Jainas, Budistas. É apenas para desfazer o velho dano de séculos que 

foi causado a você.  

Mas lembre-se, esses grupos não são o fim; eles apenas te preparam para a meditação. 

Eles não são o fim; eles são simples meios de desfazer o erro do passado. Uma vez que 

você jogou fora do seu sistema tudo o que te reprimia, eu tenho que te conduzir rumo 

à vigilância. Agora será mais fácil observar. 

Mas você não deve tornar-se uma pessoa viciada em grupos, não deve tornar-se um 

fanático por grupos. Agora há pessoas no mundo que são viciadas em grupos; elas vão 

de um grupo para outro. Um encontro termina – então outra maratona, então gestalt, 

então isso e aquilo... Depois de alguns poucos dias a coceira surge – pois onde 

expressar? Na sociedade normal elas não podem expressar, elas têm que reprimir. 

Então o grupo torna-se apenas um escoadouro. A sociedade normal te força a reprimir, 

o grupo o ajuda a expressar mas você não está crescendo realmente. Mais uma vez você 

voltará à sociedade normal, novamente reprimindo. E se você expressar na sociedade 

normal, você entrará em situações muito mais perigosas. Você pode assassinar alguém 

– você tem muita raiva. Você irá para a cadeira, para sempre emprisionado. Ou se você 

seguir brigando com todo mundo – se você der um tapa no chefe no escritório, se você 

bater em sua esposa, suas crianças, seu marido – então toda a sua vida tornar-se-á um 

caos, será impossível vivê-la. Então depois de alguns dias de acumulação você precisará 

de outro encontro. Alguns dias de encontro e você sentirá um alívio; de volta à sociedade 

você se sentirá sobrecarregado novamente. 
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Isso não ajudará. Isso é um alívio momentâneo. Você pode gritar para o desejo do seu 

coração em um grupo de terapia primal, mas se você começar a gritar na rua, então você 

será levado à delegacia de polícia. Você pode gritar em um contexto de grupo – é 

permitido, ajudado, provocado; você é persuadido a gritar, porque desde a sua infância 

você o tem reprimido. Ele tornou-se um ferimento; ele deve ser aberto. Se o pus exsudar 

e o ferimento for mantido aberto aos ventos e ao sol e à chuva, ele curar-se-á, porque 

você tem uma energia curadora; ela é intrínseca. Mas de volta à sociedade novamente... 

por quanto tempo você pode permanecer em um grupo de terapia primal? De volta à 

mesma sociedade novamente, você terá que reprimir; você não pode seguir gritando 

ali. 

Então o grito acumula, então o vapor acumula. Então um dia você terá que ir para o 

grupo novamente. Isso é um alívio temporário; bom pelo tempo que durar, mas não 

pode te transformar em um buda. É nisso que essa comuna é diferente de institutos 

como o de Esalen. Eles terminam com grupo – nós começamos com grupos. Onde eles 

terminam, este é exatamente o ponto em que começamos. 

E não é uma coincidência que milhares de terapeutas interessaram-se por meu trabalho. 

Eles vieram até aqui... Entre os meus sannyasins, o maior grupo de todas as profissões 

é o de psicoterapeutas. Uma grande necessidade é sentida agora em todo o mundo que 

os encontros, a terapia primal, a gestalt, podem ajudar um pouco a desafogar às 

pessoas, mas não podem ajudá-las a tornarem-se budas – não podem ajudá-las a 

tornarem-se iluminadas. 

A indulgência cria um hábito, a repressão reúne o veneno no interior. Na indulgência 

você joga o veneno nos outros, mas elas não permanecerão em silêncio – elas o jogarão 

de volta. Torna-se uma competição: você joga a sua raiva nos outros e eles jogam a raiva 

deles em você – mas ninguém é ajudado, todo mundo é prejudicado e ferido. 

E se você reprimir... Por causa dessa futilidade da indulgência, os sacerdotes inventaram 

a repressão. Ela o mantém longe do perigo. A repressão mantém-te um bom cidadão, 

um cavalheiro. Ela o mantém longe dos perigos de ser pego pela lei, de ser pego pela 

hostilidade; ela o mantém tranquilo. A repressão o ajuda a tornar-se uma pessoa social 

melhor, isso é verdade. Mas ela cria um ferimento dentro, apenas um ferimento, e o pus 
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se acumula. Fora ela funciona como uma agente de lubrificação, mas dentro você se 

tornar cada vez mais louco. 

Se essa sociedade e esse século são os mais loucos de toda a história, o crédito vai para 

o passado. Cinco mil anos de conselho santo às pessoas – o crédito vai para os santos. 

Se as pessoas estão ficando loucas, se as pessoas estão ficando insanas, assassinas, o 

crédito certamente vai para todos os seus assim chamados santos, sacerdotes, 

pregadores, líderes. Eles são os responsáveis. 

Outro dia eu estava dizendo a vocês que o governo do Canadá quer investigar, fazer uma 

investigação profunda desta comuna porque um cidadão Americano que era um 

sannyasin cometeu suicídio e outro Americano que era sannyasin ficou louco. Ora, para 

minha surpresa a pessoa que cometeu suicídio tinha sessenta anos. Ele foi Cristão por 

sessenta anos, mas a Cristandade não é investigada. E ele foi um sannyasin por apenas 

sessenta dias! O crédito vai para a Cristandade, não para mim. 

O homem que ficou louco era Protestante. Ora, sou condenado porque ele era um 

sannyasin, mas a igreja Protestante não é condenada. E ele cresceu como Protestante, 

viveu como Protestante por trinta e cinco anos e foi um sannyasin apenas por alguns 

dias. Ora, a sociedade Americana não é condenada. 

Essa é uma lógica estranha... e estou tentando ajudar as pessoas. Quando ele chegou 

aqui, ele já estava louco. Ele veio para cá depois de seis anos de psicanálise; porque a 

psicanálise não pode ajudá-lo ele veio para cá e tornou-se um sannyasin. Mas eles 

fizeram um trabalho tão bom que foi difícil trazê-lo de volta à Terra. 

E ele não ficou muito por aqui; ele esteve aqui por apenas três semanas. Ora, o crédito 

não pode ir para mim. Se ele ficou louco, eu não posso ser o responsável. Mas essa 

estranha lógica existe. 

Aqui, também, a mesma lógica continua. Se um sannyasin se comporta mal, sou 

condenado. Mas tantos Hindus são mandados à prisão todo dia – o Hinduísmo não é 

condenado. Tantos Islâmicos se comportam mal, mas os Islâmicos não são condenados. 

Se um Sikh assassinar alguém, o Sikhismo não é condenado. Esse mundo é muito 

estúpido e absurdo. 
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As pessoas vêm até mim em busca de ajuda. Muitas são ajudadas. Noventa e nove por 

cento das pessoas são ajudadas. Mas um por cento foi tão danificado que é quase 

impossível ajudá-las. Elas também podem ser ajudadas, mas não tenho permissão de 

ajudá-las. 

Por exemplo, um exibicionista vem aqui e frequentemente expõe-se nu. Ora, ele pode 

ser ajudado, facilmente ajudado – se lhe for permitido andar nu. Ele não é perigoso; não 

está fazendo mal a ninguém. Ele simplesmente tem essa ideia excêntrica... ele gosta dela 

para chocá-lo. Esta é a forma de chocá-lo, uma maneira de ganhar a atenção: expor-se 

nu. Se simplesmente permitirmos que ele fique nu e ninguém o notar, ele se curará. 

A cura é simples, muito simples! Não fique chocado e não o note. É para chocá-lo e ter 

a sua atenção que ele é um exibicionista. Se ninguém ligar, se ele for até você nu e você 

conversar como se ele não estivesse nu, ele ficaria intrigado. Ele não seria capaz de 

entender o que está ocorrendo. Ele vai olhar no espelho para ver se está nu ou não! E 

qual é o ponto? Se ninguém dá atenção e ninguém fica chocado, ele talvez tentará usar 

roupas – talvez essas são pessoas estranhas e elas podem ser chocadas ao usar roupas! 

As pessoas podem ser ajudadas, mas a sociedade não me permite ajudá-las. Mesmo 

aquele um por cento pode ser curado, porque ninguém é realmente incurável. Mas 

tempo é necessário, perseverança é necessária. 

Buda diz: COM GRANDE PERSEVERANÇA ELE MEDITA, BUSCANDO LIBERDADE E 

FELICIDADE. 

Medite – a meditação significa vigilância – e você alcançará liberdade e bem-

aventurança. 

 

ENTÃO ACORDE, REFLITA, OBSERVE. 

TRABALHE COM CUIDADO E ATENÇÃO. 

VIVA NO CAMINHO 

E A LUZ CRESCERÁ EM VOCÊ. 
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A luz cresce por si só. Você simplesmente se torna mais silencioso, mais vigilante, mais 

meditativo, e a luz descerá em você – por si só. Você não precisa ir para lugar algum. 

 

OBSERVANDO E TRABALHANDO 

O MESTRE FAZ UMA ILHA PARA SI PRÓPRIO 

QUE A CHEIA NÃO PODE INUNDAR. 

 

A sua vigilância se torna uma ilha, uma fortaleza, a qual nenhuma paixão, nenhum 

desejo, nenhuma raiva, pode possuir. Com essa ilha, pela primeira vez você se torna um 

indivíduo integrado. Pela primeira vez você se torna um ser humano. 

Este ser humano é absolutamente necessário hoje, esse novo ser humano – homo 

novus. 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 6 

Título do Capítulo: Através de um vidro sombrio 

26 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

A primeira questão: 

Questão 1 

AMADO MESTRE, 

SINTO QUE CONHEÇO AS RESPOSTAS. POR QUE AINDA PERMITO QUE AS QUESTÕES SE 

TORNEM PROBLEMAS? 

 

Savita, não existem respostas, existe apenas uma resposta. E a resposta não é da mente, 

a resposta não pode ser da mente. A mente é uma multiplicidade. A mente tem muitas 

respostas, mas não a resposta. 

Esta resposta é um estado de não-mente. Não é verbal. Você pode conhecê-la, mas você 

não pode reduzi-la ao conhecimento. Você pode conhecê-la, mas não pode dizê-la. Ela 

é conhecida nos recônditos mais profundos do seu ser. É luz que simplesmente ilumina 

a sua interioridade. 

Não é uma resposta a nenhuma questão particular. É o fim de todo o questionamento, 

não se refere a nenhuma questão. Ela simplesmente dissolve todas as questões e sobra 

um estado sem qualquer questão... esta é a resposta. A menos que seja conhecida, nada 

é conhecido. 

Consequentemente, você pode sentir que conhece as respostas, mas outras questões 

continuam a aparecer, as questões continuam a te torturar. As questões continuam a 

surgir porque a raiz ainda não foi cortada. Novas folhas brotarão, novos galhos surgirão. 

A raiz é cortada apenas quando você desconecta a si mesmo da mente, quando você se 

torna tão consciente, tão vigilante que você pode ver a mente como separada de você. 
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Quando toda a identidade com a mente é abandonada, quando você é um observador 

nos cumes e a mente é deixada lá embaixo na escuridão dos vales, quando você está 

nos picos ensolarados, apenas uma pura testemunha, observando, assistindo, mas não 

se tornando identificado com nada – bem ou mal, pecador ou santo, isso ou aquilo – 

naquele testemunhar todas as questões dissolvem-se. A mente derrete, evapora. Você 

é deixado como um ser puro, apenas uma pura existência – uma respiração, um bater 

do coração, totalmente no momento, sem passado, sem futuro, logo, sem presente 

também. 

A menos que esse estado ocorra você sentirá muitas vezes que conhece as respostas, 

mas cada resposta apenas cria novas questões. Cada resposta vai disparar novas cadeias 

de questões em você. Você pode ler, estudar, pensar, mas você vai afundar-se cada vez 

mais no atoleiro da mente, mais enredado, mais preso. Deslize para fora da mente! 

Por isso não estou dando respostas a vocês, estou tentando apontar a resposta. Você 

não pode usar o plural porque ela é única. É um estado de total silêncio, paz, sem 

pensamento. Buda a chama de atenção plena correta – sammasati. E ele diz que àqueles 

que estão em atenção plena correta, alertas, acordados, percipientes, a verdade vem 

por si só. Você não precisa ir para lugar algum, ela vem. Você não precisa nem buscar, 

pois como você a buscaria? A partir da sua ignorância, quaisquer coisas que você fizer 

trará mais ignorância. A partir da sua ignorância, qualquer lugar que você for você se 

perderá. A partir da confusão, como você pode encontrar claridade? A partir da 

confusão você ficará cada vez mais confuso – em busca de claridade. 

Por isso Buda diz: O mestre observa, o mestre é claro. Aes dhammo sanantano – esta é 

a lei, a lei última, eterna, inexaurível. 

Estar em silêncio é ter a resposta. Estar em silêncio é não ter questões... e a raiz é 

cortada, então nenhuma folha surge novamente. 

Savita, você diz, “Sinto que conheço as respostas.” 

Isso é apenas uma ilusão. E a mente é muito astuta em criar novas ilusões. A mente é 

muito enganosa: ela pode enganar-te no conhecimento também. Ela pode enganar-te 

em tudo! Ela pode até fazer você acreditar que você está iluminado, que você já é um 

buda. Cuidado! O único inimigo é a mente; não há outro inimigo. 
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As antigas escrituras falam sobre a mente. Elas têm um nome especial para a mente – 

elas chamam-na de Demônio. O Demônio não é algo fora de você; é a sua própria mente 

que segue te tentando, que segue te traindo, enganando, que continua criando novas 

ilusões em você. Cuidado, observe a mente! E no observar as questões desaparecem – 

não que elas foram respondidas, permita-me repetir novamente. 

O buda não conhece nenhuma resposta – não é que ele chegou à conclusão de todas as 

questões, não, de maneira alguma. Pelo contrário, ele não tem mais questões. Porque 

não tem mais questões, todo o seu ser tornou-se a resposta. 

Savita, esse momento é possível. 

Esse é todo o meu trabalho aqui. Não estou aqui para dar mais informações a vocês; isso 

vocês podem obter em qualquer lugar. Milhares de universidades existem, milhares de 

bibliotecas. A informação vocês podem obter em qualquer lugar, vocês podem tornar-

se instruídos em qualquer lugar. Meu esforço aqui é fazer vocês desaprenderem tudo o 

que aprenderam até agora, torná-los inocentes para que possam começar a funcionar a 

partir de um estado de não-conhecimento. Para que você não tenha qualquer resposta, 

para que você aja espontaneamente, não a partir do passado ou das conclusões já 

alcançadas. Para que você não tenha nenhuma fórmula pronta para nada... para que 

você seja como uma criança espelhando a realidade. 

E quando você está em silêncio, nenhum conhecimento clamando em seu interior, a sua 

percepção é clara – nenhuma poeira no espelho... você reflete aquilo que é. E a partir 

dessa reflexão qualquer ação que surja é virtude. 

 

A segunda questão: 

Questão 2: 

AMADO MESTRE, 

VOCÊ QUER QUE SEJAMOS INDIVIDUAIS, MAS DURANTE O TRABALHO NO ASHRAM 

TEMOS QUE SER MUITO DISCIPLINADOS. DISCIPLINA E INDIVIDUALISMO – ELES NÃO 

SÃO DIAMETRALMENTE OPOSTOS? 
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Sudarshan, quero que vocês sejam individuais, mas não individualistas. E há uma grande 

diferença. O individualista ainda não é um individual. O individualista que acredita no 

individualismo é apenas um egoísta. E ser egoísta não é ser um indivíduo. É o contrário: 

o indivíduo não tem ego, e o ego não tem individualidade. 

O ego é um fenômeno ordinário – todos o tem! Não há nada de especial nele, não há 

nada único no ego. Todos têm ego! É tão comum! A coisa incomum é a falta de ego. 

Apenas uma consciência sem ego alcança à individualidade. E por individualidade 

simplesmente quero dizer o significado literal da palavra: individual significa indivisível, 

individual significa integrado; um indivíduo significa alguém que não é vários, que não é 

uma multidão, que não é multipsíquico; alguém que atingiu a unidade, que se tornou 

um ser cristalizado. Gurdjieff usa a palavra ‘cristalização’ para a individualidade. Mas o 

requerimento básico para a cristalização é abandonar o ego, porque o ego é uma 

entidade falsa. Ele não lhe permitirá ser real, não lhe permitirá ser autenticamente real. 

Ele não lhe permitirá crescer. Ele é falso, o ego é uma fraude, uma ilusão. Você não está 

separado da existência, mas o ego segue fingindo separação. 

E a outra palavra que você usou na questão também deve ser entendida: disciplina. 

Disciplina não significa nada imposto a você. Nada é imposto nessa comuna. Se você 

entra nessa comuna é por sua própria escolha. As portas estão abertas – você pode 

partir a qualquer momento. De fato, entrar é difícil e fazemos todo o esforço possível 

para ajudá-lo a sair. Ninguém é impedido de sair, embora todo o esforço possível é feito 

para impedi-lo de entrar. Entrar é muito difícil. 

Se você escolheu ser parte dessa comuna, esta é sua decisão – a sua disposição de 

comprometer-se, de envolver-se. 

A partir dessa decisão uma disciplina surge. Você pode escolher sair da comuna, mas 

uma vez que você está na comuna isso significa que você assumiu uma responsabilidade. 

E é através da responsabilidade que uma pessoa cresce. Ao cumprir totalmente a sua 

responsabilidade o crescimento torna-se possível. 

Há poucas pessoas aqui, somente alguns, que seguem tentando enganar a comuna. Elas 

estão simplesmente enganando a si mesmos; ninguém é enganado! Elas não querem 

trabalhar, elas tentam evitá-lo de toda a maneira possível. Elas encontram desculpas, 
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elas até mesmos ficam doentes apenas para evitar o trabalho. Mas isso é estúpido! Você 

entrou na comuna para trabalhar sobre si mesmo. Você entrou na comuna para fazer 

um esforço concentrado para tornar-se um indivíduo integrado. Você entrou na comuna 

para o seu crescimento espiritual, para a iluminação. E se você evitar... e essa parece ser 

a questão real por detrás da questão aparente. 

Você diz, Sudarshan, “O individualismo e a disciplina – eles não são diametralmente 

opostos?” 

Eles não são! Um indivíduo é sempre um fenômeno disciplinado. Alguém que não é 

disciplinado não é um indivíduo; é apenas um caos, muitos fragmentos. Todos estes 

fragmentos estão funcionando separadamente, até mesmo em oposição um ao outro. 

É assim que as pessoas são ordinariamente: uma parte da mente vai para o sul, outra 

parte vai ao norte; uma parte diz uma coisa, outra parte a opõe. Você sabe disso! Estou 

simplesmente declarando um fato – você pode observá-lo. Uma parte diz “Faça isso.” 

Outra parte imediatamente diz “Não!” Algo diz “Sim,” e algo imediatamente o destrói 

ao dizer “Não.” 

Essa é a sua situação! Você é um indivíduo nessa situação, quando você não pode nem 

dizer um sim total ou um não total? O seu não é sempre hesitante e seu sim também – 

e você pensa que é um indivíduo? 

Um indivíduo significa alguém que pode funcionar como uma totalidade, como uma 

unidade orgânica. Como você se torna uma unidade orgânica? Só pode ser através da 

disciplina consciente. 

É isso o que Buda está dizendo repetidamente: perseverança, esforço, um esforço 

consciente e deliberado para crescer – e esforço total, não morno. Você tem que ferver 

a cem graus. Sim, às vezes é doloroso, mas tudo depende de você, em como você 

interpreta. Se você realmente quer crescer não é doloroso – é tremendamente 

prazeroso. Cada passo mais fundo na disciplina traz cada vez mais alegria, porque isso 

lhe dá cada vez mais alma, ser. 

Disciplina significa prontidão para aprender; por isso a palavra ‘discípulo’, ambas vêm 

da mesma raiz. Quem é um discípulo? – alguém que se curva, se submete, e está pronto 
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para aprender. E o que é disciplina? – a prontidão, a abertura, a vulnerabilidade para 

aprender. 

Ao entrar nessa comuna você está entrando em um campo búdico. É uma entrega, é 

uma confiança! Estou aqui para torná-los indivíduos, mas vocês terão que passar por 

diversos estratagemas. Você terá que passar por muitas chamas, muitos testes. 

Somente então, vagarosamente, você será fundido em uma unidade. E você 

permaneceu uma multiplicidade por muito tempo, por muitas vidas, que a menos que 

um esforço concentrado seja feito, a não ser que você seja atacado, a menos que seu 

sono seja quebrado de toda a forma possível, que você se abale e se choque, o indivíduo 

não nascerá. 

O trabalho que está ocorrendo na comuna não é realmente o que parece na superfície. 

É outra coisa – é um estratagema! Temos que usar estratagemas. 

Alguém vem até mim e quer fazer parte da comuna, eu digo a essa pessoa, “Vá até 

Deeksha.” Deeksha é meu estratagema! Dei-lhe poderes totais – dei-lhe total poder 

porque ela é tão amorosa, tão suave, tão cuidadosa. Ela machuca as pessoas, mas ela 

também cura. Com uma mão ataca, com a outra consola. Ela é um estratagema. 

E quando digo a você, “Vá e trabalhe com Deeksha,” e ela grita com você e de todas as 

formas possíveis lhe provoca, é uma disciplina observar – não agir de acordo com as suas 

maneiras antigas, como você sempre agiu. E ela é tão maternal que é muito simples 

reagir a ela como você reage com seus próprios pais. É tão simples que ela criará uma 

reação em você que sua mãe criou em você. As mães são criaturas intoleráveis – e 

Deeksha é uma mãe perfeita! 

Eu sei, Sudarshan, é difícil – mas o crescimento é difícil. Muitos outros estratagemas 

serão criados. Você será enviado para muitas dimensões. Nenhum canto do seu ser 

ficará subdesenvolvido, porque senão você tornar-se-á assimétrico. 

E o primeiro princípio da disciplina é a entrega. Aparentemente parece contraditório, 

porque foi isso o que lhe disseram: que se você se entrega, então você não é mais um 

indivíduo.  E eu digo a você que se você não pode entregar-se você não é um indivíduo. 

Apenas um indivíduo pode entregar-se. Entregar-se é um grande fenômeno, apenas um 

ser humano com grande força de vontade pode entregar-se. É o máximo da vontade. 
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Abandonar a sua vontade deve ser o máximo da vontade. Colocar-se a si próprio de lado, 

absolutamente de lado, e dizer a algo um sim total – que a sua mente resiste, o seu velho 

hábito resiste... 

E às vezes você está certo – é aí que toda a beleza se encontra. Você está certo, e ainda 

assim tem que entregar-se a algo que não parece logicamente certo. 

Deeksha é louca! Você pode ser muito mais intelectual, muito mais racional – mas você 

terá que render-se a Deeksha. Sua loucura é sua qualidade – é por isso que a escolhi. Eu 

tenho muitas pessoas mais racionais: eu poderia ter escolhido um Ph.D. que lhe 

convenceria que ele está certo. Mas quando você é convencido e segue, não é entrega. 

Quando você não está convencido de maneira alguma, você vê a aparente estupidez de 

uma coisa, e ainda assim entrega-se, este é um grande passo, um grande passo para 

deixar o seu passado. 

Essa comuna é um laboratório, essa comuna é um processo alquímico. Vocês chegam 

aqui como uma multidão e eu tenho que os fundir em uma unidade. Terei que martelar 

muito e vocês sairão de todo esse processo como puros indivíduos. 

A disciplina é o caminho para criar individualidade. Mas lembre-se: ser um indivíduo não 

é ser um individualista. Individualismo é uma viagem do ego. E as pessoas que acreditam 

no individualismo não são indivíduos, lembre-se – lembre-se bem. Lá no fundo eles 

sabem que não são indivíduos, por isso eles criam uma fachada de filosofia, de lógica, 

de argumento, porque lá no fundo eles não se sentem indivíduos. Eles fingem 

exteriormente que são indivíduos – eles acreditam no individualismo. Acreditar no 

individualismo não é se tornar um indivíduo. A crença é sempre falsa. 

Quando você é um indivíduo você não precisa acreditar no individualismo. Quando é 

uma verdade do seu ser, a crença não é necessária. A crença é necessária apenas para 

cobrir as coisas: você não conhece Deus e você acredita em Deus. Aquele que acredita 

é um ateu. Ele pode ser um Cristão, um Hindu, Islâmico, Budista, não importa: aquele 

que crê é um ateísta. Ele não conhece Deus, e ainda assim acredita. Isso significa que ele 

está tentando enganar Deus! Ele é um hipócrita, é um papagaio. Como um papagaio ele 

segue repetindo o que as escrituras dizem, o que os outros dizem. E os papagaios podem 

repetir lindamente, sem entender nada, sem conhecer nada, mecanicamente. 
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Um Negro entrou em uma pecuária no Harlem, querendo comprar um bom papagaio 

falante. O proprietário disse que eles tinham uma ampla seleção de papagaios, e 

perguntou-lhe que tipo ele gostaria? 

O Negro pediu um papagaio de cinquenta dólares. “Polly quer um biscoito? Polly quer 

um biscoito?” ele chamou assim que o papagaio apareceu. O papagaio não disse nada. 

“Quero papagaio que fala bem,” ele disse. “Mostre-me um bom.” 

Então o proprietário trouxe um papagaio de duzentos dólares: “Polly quer um biscoito? 

Polly quer um biscoito?” Nenhuma resposta. 

“Você tem um papagaio melhor que esse?” perguntou o Negro. 

O proprietário disse sim, e levou o Negro para trás do balcão, onde um papagaio de dois 

mil dólares, com uma bela plumagem e olhar suspeito, claramente um papagaio muito 

especial, estava sentado em uma gaiola luxuosa. 

“Polly quer um biscoito? Polly quer um biscoito?” veio do Negro, mas o papagaio nem 

olhou. 

“Cara, esse é seu melhor papagaio?” perguntou o Negro, “porque quero um que fala 

bem e esse parece bobo.” 

O proprietário o levou para atrás da loja onde em uma gaiola polida de latão do tamanho 

de um quarto pequeno sentava o orgulho da coleção do proprietário – um papagaio de 

cinco mil dólares. O papagaio, vestido com uma jaqueta de seda e sentado em um 

poleiro aveludado, estava fumando um cachimbo e lendo o Financial Times. 

“Polly quer um biscoito? Polly quer um biscoito?” berrou o Negro. 

O papagaio fungou e olhou para ele por cima dos seus óculos folhados a ouro com um 

desdém aristocrático. 

“Polly quer um biscoito? Polly quer um biscoito?” berrou novamente o Negro. 

“Polly quer um biscoito?” disse o papagaio em um sotaque impecável de Oxford. “Negro 

quer melancia?” 
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O crente é um papagaio. O crente não sabe de nada. O crente é um ateu camuflado. Ele 

está tentando enganar a si mesmo, o mundo e até Deus. 

O homem que acredita no individualismo não é um indivíduo. Aquele que realmente é 

um indivíduo não precisa acreditar – ele sabe, então qual é o ponto em acreditar? A 

crença é sempre necessária na ignorância, e o individualismo é uma crença. Ser um 

indivíduo é uma experiência! O individualismo é muito barato, mas para ser um 

indivíduo é necessária uma árdua disciplina. É necessária grande perseverança, 

trabalho, vigilância. Ele vem apenas depois de anos de esforço na vigilância, na 

meditação. 

E o que quer que esteja ocorrendo aqui nessa comuna, Sudarshan, não é nada além de 

formas diferentes de introduzi-lo à meditação. Na cozinha, na loja da carpintaria, no 

workshop de sabonete, na butique – qualquer coisa que ocorra, aparentemente é a 

mesma coisa ordinária que ocorre em qualquer lugar. Não é. Se você for e ver os 

carpinteiros trabalhando, é claro que eles seguem trabalhando como quaisquer 

carpinteiros em outros lugares – mas com uma qualidade diferente. Esta qualidade você 

não pode ver. Você tem que tornar-se um participante, somente assim vagarosamente 

você vai senti-la. Essa qualidade é a confiança, o amor. 

Os meus sannyasins estão aqui porque eles me amam, por nenhuma outra razão. Eles 

estão aqui comigo por estarem aqui comigo. Para estarem aqui comigo eles estão 

prontos para fazer qualquer coisa. Mas qualquer coisa que eles fizerem é apenas a parte 

externa. Você verá o corpo do trabalho, mas você não será capaz de ver o espírito do 

trabalho. Para isso você terá que tornar-se um participante. 

E, Sudarshan, parece que você ainda é um espectador. Talvez você esteja trabalhando 

na comuna mas ainda não se tornou um participante – caso contrário a sua pergunta 

seria impossível. 

 

A terceira questão: 

Questão 3 

AMADO MESTRE, 
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POR QUE SINTO QUE ESTOU PERDENDO ALGO? QUE EU DEVERIA SER OUTRA COISA? 

POR FAVOR ME AJUDE A ABANDONAR ESSE LIXO. 

Dhyana Yogi, se isso é um lixo, se você realmente entende que isso é um lixo, então não 

há como ajudá-lo a abandoná-lo. Sabê-lo lixo é abandoná-lo! 

Mas parece que você ouviu-me dizer que é lixo. Isso tornou-se uma crença em você; não 

é o seu próprio conhecimento, não é a sua própria experiência. Você ainda está apegado 

a ele. 

No fundo você ainda pensa que ele é precioso, que não é lixo. No fundo você ainda 

pensa que isso é diamante não pedregulho. No fundo, em algum lugar, você ainda 

acredita que é um tesouro a ser protegido e guardado. 

Não comece a acreditar em mim, porque isso não fará diferença. Você acreditava em 

Maomé, acreditava em Cristo, ou em Buda, e então você começa a acreditar em mim. 

Isso não é uma revolução, não é conversão. Você simplesmente altera o objeto da sua 

crença, mas a crença permanece – a mesma mente crente. Você crê em Jesus, mas Jesus 

fala uma linguagem que tem agora dois mil anos. Você não pode interpretá-la; o 

contexto que ela era relevante foi perdido. Eu falo a linguagem do Século Vinte. Você 

pode interpretá-la, então você retira a sua crença de Jesus e começa a acreditar em 

mim. Isso é muito simples e barato. 

Não estou dizendo acredite em mim. Estou dizendo abandone toda a crença e comece 

a ver, porque a crença permanecerá uma cegueira – comece a ver! É realmente lixo que 

você está carregando? É seu entendimento que isso é lixo? Então você não perguntará 

como abandoná-lo. Ninguém pergunta como abandonar o lixo. O problema surge 

apenas porque no fundo você sabe que ele é ouro. E alguém diz que é lixo e diz muito 

convincentemente, e você não pode argumentar, esse alguém o silencia. E o ser humano 

tem tamanha autenticidade, tamanha integridade, que em sua presença você 

simplesmente torna-se inundado com seu ser. Você simplesmente começa a dizer, “Sim, 

é lixo.” Mas no fundo você ainda sabe que não é lixo, é ouro! Por isso o problema surge: 

como abandoná-lo? 

Se você entender por si só que é lixo, você nunca perguntará como abandoná-lo. Ver 

que é lixo é abandonar, sabendo-o lixo é abandoná-lo! O lixo não está apegado a você, 
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você está apegado ao lixo. O lixo não liga para você, o lixo não está interessado em você. 

Se você abandoná-lo, ele não fará muito rebuliço – “Por que você está me 

abandonando?” Ele não falará palavra alguma, não criará qualquer problema para você. 

Ele não irá ao tribunal. Você não se divorciará! Se você abandoná-lo, o lixo será 

realmente mais feliz do que é agora. Estará acabado com você, ele se libertará de você. 

Ele deve estar cansado de você. Você que está apegado. Por que você está apegado? 

Por que alguém se apega a algo? – porque no fundo acredita que é precioso. 

Dhyana Yogi, você diz, “Por que sinto que estou perdendo algo?” 

Porque desde criança foi-lhe dito que em seu interior, intrinsicamente, você é inútil. 

Como você é, você não tem valor. O valor deve ser alcançado, o valor tem que ser 

provado. Desde criança ensinaram-lhe isso milhões de vezes. Os pais, os professores, os 

sacerdotes, os políticos, eles estão todos em uma conspiração secreta para destruir a 

criança. E o melhor caminho para destruir a criança é destruir a sua confiança própria. 

Para destruir a confiança na criança você tem que provar à criança que o valor não é um 

fenômeno inerente, que ele deve ser alcançado na vida e que se pode perdê-lo. A menos 

que você trabalhe, que seja ambicioso, que lute contra os outros... e é uma luta de 

dentes e unhas e você tem que cortar a garganta dos outros para alcançá-lo. Você tem 

sido condicionado a ser violento, ambicioso, cheio de desejos: ter mais dinheiro, mais 

poder, mais prestígio. Porque disseram-lhe que intrinsicamente você não tem valor 

algum, esse problema surge. 

E eu digo que vocês têm valor intrínseco, que vocês nascem como budas. Vocês estão 

inconscientes, totalmente esquecidos da realidade dos seus próprios seres, mas vocês 

são deuses escondidos. O que digo é tão totalmente diferente do que lhe foi dito que 

um problema surge. Digo que vocês são budas – vocês são budas agora! – mas todo o 

treinamento e ensinamento, todo o condicionamento é: como você pode ser um buda 

agora? Amanhã talvez, um dia certamente, em algum futuro a vida acontecerá... mas 

agora? Parece impossível. 

Você acreditou muito em seus pais, em seus professores, em seus políticos, em seus 

sacerdotes e qualquer coisa que eles lhe disseram você coletou. É lixo, mas você 

carregou o lixo por tanto tempo que abandoná-lo repentinamente parece impossível – 
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tanto tempo você ficou apegado a ele, você pensou-o belo por tanto tempo, precioso, 

nutritivo. Agora eu digo: é tudo bobagem! Abandone-o e seja apenas um buda a partir 

desse momento! Não é uma questão de alcançar, é apenas uma questão de tornar-se 

consciente. É apenas uma questão de tornar-se consciente, alerta, acordado, não é uma 

questão de conquista. 

Então você me ouve: uma parte da sua mente diz, “Sim, o Mestre deve estar certo!” 

Uma parte de si simplesmente acena que sim, porque o que está sendo dito é uma 

simples verdade da vida. Mas todo o seu treinamento é contra isso. Quando você está 

próximo de mim você começa a sentir que é verdade. Quando você vai para longe de 

mim a mente pula de volta em você – com vingança. E é claro que ela é muito poderosa. 

A mente é tão poderosa, por isso que ela destrói a sua inteligência. 

A inteligência não tem nada a ver com a mente; a inteligência tem algo a ver com o 

coração. É a qualidade do coração. A intelectualidade é a qualidade da cabeça. O 

intelectual não é necessariamente uma pessoa inteligente e a pessoa inteligente não é 

necessariamente um intelectual. 

O seu intelecto está cheio de lixo – e estou tentando acordar a sua inteligência. E toda a 

sociedade tentou torná-lo inconsciente em relação à sua própria inteligência. A 

sociedade é contra a sua inteligência. Ela quer que você seja medíocre, porque apenas 

as pessoas medíocres podem ser bons escravos. A sociedade quer que você seja 

ignorante e estúpido, porque apenas as pessoas estúpidas podem ser dominadas. 

E as pessoas estúpidas são obedientes, as pessoas estúpidas nunca se rebelam, as 

pessoas estúpidas simplesmente vegetam. Elas não fazem qualquer esforço para viver 

as suas vidas no ótimo. Elas não tentam queimar as suas tochas vitais em ambas as 

extremidades simultaneamente. Elas não têm intensidade. A estupidez é obediência, e 

a obediência cria estupidez. 

Um cara bem simples andava pela cidade de dia plenamente nu. O xerife o chamou e 

disse, “Jake, o que você está fazendo andando pela cidade sem nenhuma roupa?” 

“Bem, xerife,” disse Jake, “é uma longa história. Eu estava andando até a cidade para 

comprar alguns alimentos para meu pai, quando encontrei com uma senhorita na 

estrada que me pediu ajuda. Ora, meu pai sempre me disse para ajudar as senhoritas, 
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então desci do meu cavalo e ajudei-a a carregar a sua cesta de piquenique até o rio. 

Então ajudei-a a arranjar sua manta, e ajudei-a com tudo que ela me pediu. Então ela 

disse, ‘O que você acha de retirar as suas botas, cowboy?’ Assim eu o fiz, xerife, e então 

ela disse, ‘O que você acha de retirar as suas roupas, cowboy?’ E eu disse, ‘Claro, 

madame.’ E ela estava naquela manta, nua como no dia em que nasceu. Então ela 

reclinou-se e disse, ‘Vá para a cidade cowboy!’ ...e aqui estou, xerife.” 

A obediência é uma forma de estupidez – e a sociedade quer que você seja estúpido. As 

pessoas estúpidas são pessoas boas. Elas sempre permanecem com o status quo, elas 

nunca vão contra este. Mesmo se veem a podridão das coisas, elas simplesmente 

fecham os seus olhos, ou elas estão sempre prontas para aceitar qualquer explicação 

estúpida. 

Por exemplo, este país foi pobre por séculos, faminto, sofrido. Mas porque as pessoas 

são religiosas, obedientes, estúpidas, foi-lhes dada uma explicação qualquer e elas 

aceitaram. Algumas acreditam que Deus as fez pobres porque a pobreza é muito 

religiosa. Elas cultuam à pobreza; na Índia a pobreza é cultuada. Se você renunciar às 

suas riquezas e tornar-se um faquir nu, milhões de pessoas pensarão que você é um 

grande sábio. Você pode ser apenas estúpido, mas apenas porque você renunciou às 

riquezas você é um grande sábio. Vi muitos sábios estúpidos. 

Ora, é uma contradição em termos – como uma pessoa estúpida pode ser sábia? Um 

sábio deve ser sábio! Mas é muito difícil nesse mundo ser sábio e ser cultuado. As 

pessoas sábias devem ser assassinadas, crucificadas, envenenadas. As pessoas estúpidas 

são cultuadas. As pessoas estúpidas simplesmente seguem qualquer coisa que a 

sociedade diz. Quaisquer coisas que a sociedade quer que elas façam, elas simplesmente 

fazem. Então algumas poucas pessoas têm cultuado a pobreza. 

Gandhi chamava as pessoas pobres daridra narayana – “os pobres são divinos.” A 

pobreza é divina! As pessoas pobres são deuses! Se isso é verdade então quem não 

gostaria de ser pobre? Se as pessoas pobres são deuses, quem não gostaria de ser um 

deus? 

E então existem outras explicações: que você é pobre porque nas suas vidas passadas 

você cometeu pecados. Essas explicações foram inventadas por aquelas pessoas que 
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não acreditam em Deus. Os Jainas, os Budistas, eles não acreditam em Deus, então você 

não pode dar a primeira explicação para eles. Eles precisam de outra explicação: a teoria 

do carma. Mas o propósito é o mesmo! Se você cometeu pecados em sua vida passada, 

então é melhor esgotar o carma. Atravesse a pobreza, e atravesse-a sem qualquer 

resistência. Se você criar resistência, você novamente criará mau carma e sofrerá em 

sua vida futura. O suficiente, afinal, é suficiente! Agora esgote tudo – sofra nesse 

momento alegremente. Então as pessoas tornaram-se vacas e búfalos; elas estão 

sofrendo alegremente, sem resistência, sem rebelião. 

A sociedade quer que você seja estúpido, burro. A inteligência é perigosa. Inteligência 

significa que você começará a pensar por si só, você começará a procurar por si próprio. 

Você não acreditará nas escrituras; você acreditará apenas em sua própria experiência. 

Dhyana Yogi, por favor não acredite no que digo. 

Experimente, medite, experiencie – a menos que se torne o seu próprio entendimento, 

nada ajudará. 

Você me pergunta, “Por que sinto que estou perdendo algo?” 

Porque sempre lhe foi dito que você tem que encontrar algo. Agora você não está 

encontrando-o, então esse sentimento surge que você está perdendo. E eu estou te 

dizendo que você nunca o perdeu em primeiro lugar! Por favor pare de tentar procurá-

lo, pare de buscá-lo. Você já o tem! Qualquer coisa necessária, você já a tem. Apenas 

olhe para dentro e você encontrará tesouros infinitos, tesouros inexauríveis de alegria, 

amor, êxtase. 

Nada está sendo perdido se você olhar para dentro, mas se você continuar buscando 

fora você se sentirá cada vez mais frustrado. E conforme você envelhece, é claro, você 

sentirá que sua vida está escapando das suas mãos e que você não encontrou ainda. E 

toda a ironia está no fato que você nunca o perdeu. Ele sempre esteve em seu interior... 

está nesse momento em seu interior.  

Mas não acredite em mim. Não estou aqui para criar crentes, estou aqui para ajudá-lo a 

experimentar. No momento que tornar-se a sua experiência, esta libera. A verdade 

libera, diz Jesus – não a crença, mas a verdade. 
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Mas a minha verdade não pode ser a sua verdade; a minha verdade será a sua crença. 

Apenas a sua verdade pode ser verdadeira para você. A verdade certamente libera, mas 

permita-me adicionar que a verdade tem que ser a sua verdade. A verdade de mais 

ninguém pode libertá-lo. A verdade de outrem tornar-se-á apenas um aprisionamento. 

Dhyana Yogi, você não está perdendo nada. Ninguém está perdendo. Na natureza das 

coisas nós não a podemos perder. Somos parte de Deus e Deus é parte de nós. Não há 

nenhuma maneira de a perder, nenhum caminho possível. Como você pode escapar de 

si mesmo? Onde? Onde quer que for você permanecerá você mesmo. Mesmo no 

inferno, porque você não pode escapar de si próprio, você não pode escapar de Deus. 

Ele está lá esperando, pacientemente esperando você olhar para dentro. 

Você diz, “...que eu deveria ser outra coisa?” 

Isso foi-lhe dito repetidas vezes: “Seja alguém! Olhe para Gautama Buda, Krishna, Cristo. 

Seja um Buda, seja um Krishna, seja um Cristo!” Então certamente você morrerá na 

angústia, frustrado – totalmente frustrado, chorando – porque você não pode ser um 

Buda. Você não foi feito para ser um Buda! Você não pode ser um Cristo, não pode ser 

um Krishna. Você só pode ser você mesmo. 

Um grande mestre Hassídico, Zusiya, estava morrendo. As pessoas reuniam-se – 

discípulos, simpatizantes. Alguém perguntou, um homem velho, “Zusiya, quando você 

encontrar Deus – e em breve você encontrará Deus porque você está morrendo – você 

será capaz de dizer a ele que você seguiu Moisés absolutamente, verdadeiramente?” 

Zusiya abriu os seus olhos, e essas foram suas últimas palavras. Ele disse, “Pare de dizer 

bobagens! Deus não vai me perguntar, ‘Zusiya, por que você não foi um Moisés?’ Ele me 

perguntará ‘Zusiya, por que você não foi um Zusiya?’” 

Você tem que ser você mesmo e ninguém mais. E de fato é isso que a budidade significa: 

ser você mesmo. É isso o que a consciência crística significa: apenas ser você mesmo. 

Buda não foi uma imitação de outrem. Você não acha que haviam muitos grandes 

homens que o precederam? Com certeza disseram-lhe, “Seja um Krishna! Seja um 

Parshvanath! Seja um Adinatha!” Ele deve ter ouvido belas histórias, mitologias. Ele 

deve ter lido as PURANAS, estórias antigas sobre os grandes homens, Rama, Krishna, 
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Parasuram. Ele deve ter ouvido tudo isso, deve ter recebido o legado. Mas nunca tentou 

ser alguém. Ele queria ser ele próprio, ele queria conhecer quem ele era. Ele nunca se 

tornou um imitador; é por isso que um dia ele se tornou iluminado. 

Jesus nunca tentou ser Abraão, Moisés, Ezequiel. Jesus simplesmente tentou ser ele 

próprio. Este foi o seu crime, é por isso que foi crucificado. As mesmas pessoas que 

crucificaram Jesus o teriam adorado se ele fosse simplesmente um imitador, uma cópia 

em carbono de Moisés. Se ele fosse simplesmente uma gravação em um gramofone 

repetindo os Dez Mandamentos os Judeus o teriam adorado. Mas eles tinham que 

crucificar o homem – ele era apenas ele próprio. 

A sociedade podre, a multidão, a mente da aglomeração, não pode tolerar indivíduos. É 

impossível para elas tolerarem um Sócrates. Você sabe qual foi a acusação contra 

Sócrates? Exatamente a mesma coisa é dita sobre mim! Este foi o crime de Sócrates, 

que ele corrompia as mentes dos jovens. É exatamente isso que os meus inimigos dizem: 

que estou corrompendo a mente das pessoas, particularmente a mente dos jovens. 

Sócrates estava corrompendo a mente dos jovens? Ele estava tentando acordar a 

inteligência deles, mas a sociedade ficou com medo. Se muitas pessoas tornarem-se 

muito autênticas, verdadeiras, então os interesses pessoais estarão em perigo. Então 

você não poderá conduzir as pessoas como gado. E é isso o que os sacerdotes apreciam 

e os políticos também. 

Há uma conspiração entre o sacerdote e o político para explorar as pessoas, para 

dominar as pessoas, para oprimir as pessoas. E o fundamental é: nunca permita que elas 

se tornem inteligentes. Dê substitutos às pessoas. O que é o substituto da inteligência? 

– intelectualidade. Dê educação às pessoas; mande-as para escolas, colégios, 

universidades, para que então elas se tornem intelectuais. 

Você já ouviu dizer que as universidades criam inteligência? Elas criam intelectuais, elas 

criam eruditos, elas criam pessoas que conhecem as escrituras – pessoas que podem 

repetir as escrituras ao pé da letra – mas as universidades não criam pessoas 

inteligentes. Elas servem à sociedade; o sistema educacional foi inventado por essa 

sociedade podre para servir aos seus próprios propósitos. O sistema educacional não 

está lá para ajudá-lo, está lá para mantê-lo na servidão. 
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Dhyana Yogi, não posso te ajudar a abandonar esse lixo, posso apenas ajudá-lo a tornar-

se mais consciente. E se você está consciente o lixo vai ser abandonado naturalmente. 

Um dia repentinamente você o verá desaparecendo... subitamente desaparecendo. 

Conforme a consciência se aprofunda, todo o lixo desaparece – assim como você traz 

luz para dentro e a escuridão dispersa. 

Buda diz: torne-se mais consciente e a luz começará a fluir... aes dhammo sanantano. 

 

A quarta questão: 

Questão 4 

AMADO MESTRE, 

FREQUENTEMENTE LEIO O ‘HINO AO AMOR’ NO NOVO TESTAMENTO. PARECE-ME QUE 

É EXATAMENTE A SUA MENSAGEM. É SIGNIFICANTE, TAMBÉM, QUE ELE NUNCA USA A 

PALAVRA ‘DEUS’. NÃO ENCONTRO NADA QUE CONTRADIGA SUA MENSAGEM BÁSICA 

NESSE ADORÁVEL POEMA. POR OUTRO LADO, PARECE SER EXATAMENTE O QUE VOCÊ 

ESTÁ FALANDO EM SEUS DISCURSOS. ESTOU CERTO? 

VOCÊ TEM UMA VOZ TÃO BONITA QUE SERIA MUITO AGRADÁVEL OUVI-LO FALAR 

PARTES DO HINO OU ELE TODO, ESPECIALMENTE PORQUE SINTO QUE EM BREVE VOCÊ 

PARARÁ DE FALAR PUBLICAMENTE. AQUI ESTÁ UMA CÓPIA DO HINO. 

 

Premartha, a mensagem de todos os budas é sempre a mesma porque a verdade é uma. 

As expressões podem diferir, diferentes linguagens podem ser usadas, mas aquilo que é 

indicado é o mesmo. 

Milhões de dedos podem apontar para a mesma lua. Os dedos são necessariamente 

diferentes – o meu dedo é diferente do dedo de Jesus ou Buda ou Moisés ou Abraão – 

mas a lua é a mesma. E este hino é um belo dedo apontando para a lua. É a própria 

essência de todos os ensinamentos de todos os budas de todas as eras – passado, 

presente e futuro também. 
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AINDA QUE EU FALE AS LÍNGUAS DOS HOMENS E DOS ANJOS, SE NÃO TIVER AMOR, 

SEREI COMO O SINO QUE RESSOA OU COMO O PRATO QUE RETINE. AINDA QUE EU 

TENHA O DOM DE PROFECIA E SAIBA TODOS OS MISTÉRIOS E TODO O CONHECIMENTO, 

E TENHA UMA FÉ CAPAZ DE MOVER MONTANHAS, SE NÃO TIVER AMOR, NADA 

SEREI. AINDA QUE EU DÊ AOS POBRES TUDO O QUE POSSUO E ENTREGUE O MEU CORPO 

PARA SER QUEIMADO, SE NÃO TIVER AMOR, NADA DISSO ME VALERÁ. 

 O AMOR É PACIENTE, O AMOR É BONDOSO. NÃO INVEJA, NÃO SE VANGLORIA, NÃO SE 

ORGULHA. NÃO MALTRATA, NÃO PROCURA SEUS INTERESSES, NÃO SE IRA FACILMENTE, 

NÃO GUARDA RANCOR. O AMOR NÃO SE ALEGRA COM A INJUSTIÇA, MAS SE ALEGRA 

COM A VERDADE.  TUDO SOFRE, TUDO CRÊ, TUDO ESPERA, TUDO SUPORTA. 

O AMOR NUNCA PERECE; MAS AS PROFECIAS DESAPARECERÃO, AS LÍNGUAS CESSARÃO, 

O CONHECIMENTO PASSARÁ. POIS EM PARTE CONHECEMOS E EM PARTE 

PROFETIZAMOS; QUANDO, PORÉM, VIER O QUE É PERFEITO, O QUE É IMPERFEITO 

DESAPARECERÁ. QUANDO EU ERA MENINO, FALAVA COMO MENINO, PENSAVA COMO 

MENINO E RACIOCINAVA COMO MENINO. QUANDO ME TORNEI HOMEM, DEIXEI PARA 

TRÁS AS COISAS DE MENINO. AGORA, POIS, VEMOS APENAS UM REFLEXO OBSCURO, 

COMO EM ESPELHO; MAS, ENTÃO, VEREMOS FACE A FACE. AGORA CONHEÇO EM 

PARTE; ENTÃO, CONHECEREI PLENAMENTE, DA MESMA FORMA COMO SOU 

PLENAMENTE CONHECIDO. 

ASSIM, PERMANECEM AGORA ESTES TRÊS: A FÉ, A ESPERANÇA E O AMOR. O MAIOR 

DELES, PORÉM, É O AMOR. 

 

Essas são as qualidades essenciais de uma pessoa religiosa. Esta é minha mensagem – 

esta é a mensagem. 

A linguagem é antiga, e porque é antiga ela tem uma beleza própria, porque quanto 

mais antiga uma linguagem, mais poesia tem. Conforme fomos ficando cada vez mais 

científicos a nossa linguagem tornou-se cada vez mais científica. 

Porque o hino tem dois mil anos, ele tem algo de inocência primitiva em si, uma 

qualidade de maravilhamento infantil, de ficar surpreso com o misterioso. Mas, 
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Premartha, você está perfeitamente certo: não há nada nele que me contradiz, e não há 

nada nele que eu gostaria de contradizer também. Quem quer que o tenha escrito deve 

ter sido um iluminado. 

Mas não siga simplesmente repetindo-o. É belo repetir, é belo cantá-lo, mas não é 

suficiente. Pratique-o, permita-o ser o próprio sabor da sua vida. Deixe-o dissolver-se 

em seu sangue, em seus ossos, em sua espinha. Permita-o cercar-lhe como uma aura 

invisível. Não siga apenas repetindo-o. Ele é belo – e esse é o perigo. Você pode tornar-

se tão encantado, tão hipnotizado pela sua beleza, que pode seguir repetindo-o por toda 

a sua vida. E quanto mais repeti-lo, mais belo parecerá... porque essas mensagens 

antigas têm um tremendo poder e muitas camadas de significado. 

Mas não faça análise linguística ou filosófica dela. É uma oração! – e uma oração não é 

algo a ser dito, mas algo a ser sentido. Uma oração não é algo a ser lido, mas algo a ser 

vivido. Viva-a! 

É verdade: ASSIM, PERMANECEM AGORA ESTES TRÊS: A FÉ, A ESPERANÇA E O AMOR. O 

MAIOR DELES, PORÉM, É O AMOR. 

Você pode pensar no amor, você pode ter belos voos de imaginação em relação ao 

amor, você pode ter belos sonhos de amor, mas isso não ajudará. O que ajudará é, você 

tem que tornar-se amor. O amor tem que tornar-se o seu núcleo essencial. Tudo o mais 

deve ser sacrificado pelo amor, tudo o mais tem que tornar-se parte da sua vida de 

amor. 

Então, somente assim essa oração será verdade para você. E então ela não será Cristã, 

ela não pertencerá ao Novo Testamento. Ela será algo que é parte do seu coração; você 

irá respirá-la. E quem quer que chegue perto de você terá um pequeno vislumbre dela. 

Uma pequena luz será irradiada no caminho de todos... se você a viver. 

As escrituras podem ser entendidas apenas se forem praticadas primeiro. As pessoas 

fazem o oposto: elas leem a escritura e tentam entendê-la. Intelectualmente não é difícil 

entender essas escrituras, elas são simples. As pessoas tornam-se muito proficientes, 

muito eficientes, em repetir as escrituras – e terminam aí. Elas permanecem papagaios. 
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E o que você pode entender sobre as escrituras? Intelectualmente qualquer coisa que 

você entenda não estará certo, porque isso refletirá o estado da sua mente, não o estado 

da mente que proferiu essas palavras. 

Um fazendeiro de gado aposentado, com 65 anos, vendeu o seu rancho e foi para Nova 

Iorque para ver as atrações turísticas e deu entrada em um hotel no centro. 

Uma vez no andar de cima, instalou-se confortável e relaxado na cama. Enquanto 

descansava, viu a porta abrir-se vagarosamente e ali diante dele estava uma loira com 

curvas trajando apenas uma camisola transparente. 

“Ó,” ela desculpou-se quando viu o senhor, “Devo estar no quarto errado.” 

“Não,” ele corrigiu, “você está no quarto certo, mas você está em torno de uns quarenta 

anos atrasada!” 

A interpretação sempre será sua. Você pode ler Jesus, pode ler Buda, mas quem irá 

interpretá-los? Você irá interpretá-los. E qual é o seu entendimento? Qual luz você tem? 

Esses belos provérbios permanecerão belos provérbios, belos nadas. Sim, boa poesia, 

mas a poesia não lhe pode liberar a menos que se torne a sua própria experiência, a não 

ser que você se torne uma testemunha das escrituras. 

“Sua deslealdade contínua prova que você é um absoluto canalha,” atacou a furiosa 

esposa que acabou de pegar o seu marido pela sétima vez em uma folia esportiva com 

outra mulher. 

“Pelo contrário!” veio a fria réplica. “Meramente prova que sou muito bom para ser 

verdadeiro.” 

As suas interpretações sempre refletirão você. Quando você olha no espelho você olha 

para a sua face, você olha para si próprio. Você não pode ver o espelho, você pode 

apenas ver a sua face refletida nele. Você será capaz de ver o espelho apenas quando 

você perder a sua face, quando você perder a sua cabeça, quando você não existir. 

Quando você se torna um nada, um ninguém, então fique na frente de um espelho e 

você verá o espelho e sua reflexão e você não será espelhado nele, não será refletido 

nele. Você não estará presente. Antes de você tornar-se uma ausência, ir até um espelho 

não tem utilidade. 
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E é isso o que as pessoas estão fazendo: lendo a Bíblia, o Alcorão, O DHAMMAPADA, 

elas leem a si mesmas. 

A mãe preocupada aconselhava a sua filha adolescente na questão da moralidade 

sexual. “É claro que sei que você pode ficar tentada quando está em um encontro. Se 

você ficar, querida, por favor pergunte-se essa questão fundamental: uma hora de 

prazer vale toda uma vida de humilhação?” 

“Puxa, mãe,” perguntou a filha, “como você faz durar uma hora?” 

Relembre-se sempre, você não pode entender Jesus, Moisés, Zaratustra. A sua face vai 

adentrar muito. 

Um paciente recém-casado estava reclamando para seu doutor sobre suas relações 

conjugais. Parece que a primeira vez que fez amor com sua esposa foi maravilhoso, mas 

na segunda vez ele transpirou e suou. 

O doutor decidiu consultar à esposa. “Não é estranho,” o médico perguntou para a 

mulher quando ela chegou, “que foi maravilhoso a primeira vez e na segunda ele 

transpirou e suou?” 

“Por que seria estranho?” ela sorriu maliciosamente. “A primeira vez foi em Janeiro e a 

segunda em Julho!” 

Você não pode ir diretamente até os ensinamentos dos budas. Primeiro você tem que ir 

para dentro de si próprio. O encontro básico deve ser com sua própria originalidade, e 

então todos os budas serão claros a você. E então mais uma coisa começa a ocorrer: 

então Jesus e Buda e Moisés e Maomé não estão dizendo coisas diferentes – eles estão 

dizendo as mesmas coisas. 

A menos que uma pessoa se torne uma testemunha da verdade última ela própria, ela 

continuará pensando que Buda está dizendo uma coisa e Jesus está dizendo algo 

contrário; que o Budismo é contra o Hinduísmo, que o Hinduísmo é contra o Jainismo, 

que o Jainismo é contra o Islamismo. A não ser que você testemunhe a verdade você 

seguirá acreditando naquelas trezentas religiões, e você fará parte da discussão, do 

conflito, do antagonismo continuamente instalado entre essas religiões. O dia em que 
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você ver a verdade do seu próprio ser, todas aquelas trezentas religiões simplesmente 

desaparecem, evaporam. 

Uma vez – assim como Premartha – um missionário Cristão foi ver um mestre Zen. Ele 

queria converter o mestre Zen, então ele levou consigo o Sermão da Montanha. Então 

começou a ler o Sermão da Montanha: ele havia lido apenas as primeiras duas ou três 

sentenças, e o mestre Zen disse, “Pare! Quem quer que tenha dito isso foi um buda!” 

O missionário ficou surpreso. Ele disse, “Mas essas são as palavras de Jesus!” 

O mestre disse, “Não importa qual era o nome do buda, mas quem quer que tenha dito 

isso foi um buda. Ele chegou.” 

E eu digo isso para você porque eu sei também. Uma vez que você prove, você saberá. 

Em qualquer que seja a forma que a verdade vir você imediatamente a reconhecerá. 

Mas seja primeiro uma testemunha. 

 

A última questão: 

Questão 5 

AMADO MESTRE, 

SOMENTE UM PASSO? 

 

Digambara, sim, de fato, nem um... porque não temos que ir a lugar algum. Já estamos 

em Deus! Digo “somente um passo” apenas para consolá-lo, porque sem qualquer passo 

você ficaria muito intrigado. Eu o reduzi ao mínimo, apenas um passo, para que algo 

permaneça para você fazer, porque você entende unicamente a linguagem do fazer. 

Você é um fazedor! Se eu disser, “Nada deve ser feito, nem mesmo um único passo deve 

ser dado,” você se perderá na interpretação. 

A verdade é, nem mesmo um único passo é necessário. Sentando silencioso sem fazer 

nada, a Primavera vem e a grama cresce por si só. Mas isso poderia ser muito. A sua 

mente fazedora poderia simplesmente ignorá-lo ou pensar que é algum disparate. Como 

você pode alcançar Deus sem fazer nada? Sim, um atalho a mente pode entender; é por 
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isso que digo, “um único passo.” É o mais curto – não pode ser reduzido a menos que 

isso. 

Um único passo! Isso é apenas para que você entenda que o fazer é não-essencial. Para 

atingir o ser, o fazer é absolutamente não-essencial. Quando você concorda e está 

convencido que apenas um passo é necessário, então vou sussurrar em seu ouvido, 

“Nem mesmo um – você já está lá!” 

Rabiya, uma grande mística Sufi estava passando... Era a rua que ela costumava passar 

todos os dias em seu caminho até o mercado, porque ela ia no mercado todos os dias e 

gritava a verdade que tinha alcançado. E por muitos dias ela observava um místico, um 

místico bem conhecido, Hassan, sentado na frente da porta da mesquita e orando a 

Deus, “Deus, abra a porta! Por favor abra a porta! Deixe-me entrar!” 

Rabiya não podia tolerá-lo naquele dia. Hassan estava chorando, as lágrimas caiam, e 

ele gritava repetidamente, “Abra a porta! Deixe-me entrar! Por que você não me ouve? 

Por que não ouve as minhas orações?” 

Todo dia ela ria, sempre que ouvia de Hassan ela ria, mas aquele dia foi demais. 

Lágrimas... e Hassan estava realmente chorando, chorando do fundo do seu coração. Ela 

foi até lá, sacudiu Hassan e disse, “Pare com toda essa bobagem! A porta está aberta – 

de fato você já entrou!” 

Hassan olhou para Rabiya e aquele momento tornou-se um momento de revelação. 

Olhando para os olhos de Rabiya ele curvou-se, tocou os pés dela e disse, “Você chegou 

a tempo; caso contrário eu teria chorado por toda a minha vida! Por anos eu tenho feito 

isso – onde você estava antes? E eu sei que você passa por essa rua todos os dias. Com 

certeza você deve ter me visto chorando, orando.” 

Rabiya disse, “Sim, mas a verdade só pode ser dita em um momento certo, em um certo 

espaço, em um certo contexto. Eu estava esperando pelo momento certo, maduro. Hoje 

ele chegou; por isso me aproximei de você. Se eu tivesse lhe dito ontem, você se sentiria 

irritado; você poderia ficar até com raiva. Você poderia reagir de maneira antagônica; 

você me diria, “Você atrapalhou minha oração!” – e não é certo atrapalhar a oração de 

ninguém.”  
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Mesmo o rei não tem permissão de atrapalhar a oração de um mendigo. Quando um 

criminoso, um assassino, está orando nos países Islâmicos, a polícia tem que esperar até 

que ele termine a sua oração, apenas então podem prendê-lo. A oração não pode ser 

perturbada. 

Rabiya disse, “Eu queria ter lhe dito isso, “Hassan, não seja um tolo, a porta está aberta 

– de fato, você já entrou!” Mas tive que esperar pelo momento certo.” 

Digambara, eu digo “somente um passo” – e mesmo isso parece ser inacreditável para 

você, por isso a questão. 

Você me pergunta, “Amado Mestre, somente um passo?” 

Nem mesmo um, Digambara. Mas o momento certo ainda não veio, pelo menos para 

você. Quando ele vier vou sussurrar em seu ouvido, “Você já está dentro. Nem mesmo 

um passo é necessário” – porque não vamos para fora. Os passos são necessários para 

ir para fora, os passos não são necessários para ir para dentro. 

É como um homem sonhando, e em seus sonhos ele vai para muito longe. Ele precisará 

de uma longa jornada de volta para casa? Ele já está em casa, ele está dormindo em sua 

casa... mas ele pode estar em Timbuktu em seu sonho. Tudo que é necessário é ele ser 

sacudido. 

Assim como Rabiya sacudiu Hassan, Digambara, um dia eu sacudirei você! É necessário 

apenas jogar água fria em você – água realmente fria, tão fria quanto o gelo, para que 

em choque você abra os olhos. 

Você acha que você me perguntaria, “Como voltar para casa – pois estou em Timbuktu?” 

Não, você não perguntaria, se você visse que você já está em sua casa, que caiu no sono 

e sonhou com Timbuktu. Você nunca foi para lá. 

Você nunca foi para fora de Deus! Você não pode ir, é impossível, porque apenas Deus 

existe. Para onde podemos ir, para onde podemos ir? Não há lugar onde Deus não está. 

Estamos sempre nele e ele está sempre em nós. Mas isso precisa de um despertar. 

Nem mesmo um passo – isso é apenas para lhe trazer um pouco mais próximo da 

verdade. Vagarosamente, você deve ser persuadido. Mil passos são reduzidos a um 
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passo, e então eu darei este passo para longe de você. Mas isso precisa do momento 

certo. As verdades últimas podem ser ditas apenas na situação certa, madura. 

Este momento também virá. 

Apenas esteja pronto para recebê-lo, para lhe dar as boas-vindas... 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 7 

Título do Capítulo: Seja vigilante 

27 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

O TOLO É NEGLIGENTE. 

MAS O MESTRE GUARDA SUA VIGILÂNCIA. 

É SEU TESOURO MAIS PRECIOSO. 

 

ELE NUNCA CEDE AO DESEJO. 

ELE MEDITA. 

E NA FORÇA DA SUA DETERMINAÇÃO 

DESCOBRE A VERDADEIRA FELICIDADE 

 

ELE SUPERA O DESEJO – 

E DA TORRE DA SABEDORIA 

OLHA PARA BAIXO COM DESAPEGO 

PARA A MULTIDÃO QUE SOFRE. 

DO TOPO DA MONTANHA 

OLHA PARA BAIXO PARA AQUELES 

QUE VIVEM PRÓXIMO AO SOLO. 

 

ATENTO ENTRE OS DESATENTOS, 

ACORDADO ENQUANTO OS OUTROS SONHAM, 

TÃO RÁPIDO QUANTO UM CAVALO DE CORRIDA 

ELE ULTRAPASSA O CAMPO. 

 

ATRAVÉS DO OBSERVAR 

INDRA TORNOU-SE O REI DOS DEUSES. 

QUÃO MARAVILHOSO É OBSERVAR, 

QUÃO TOLO É DORMIR. 
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O BIKKHU QUE GUARDA A SUA MENTE 

E TEME A TEIMOSIA DOS SEUS PENSAMENTOS 

QUEIMA TODAS AS AMARRAS 

COM O FOGO DA SUA VIGILÂNCIA. 

 

O BIKKHU QUE GUARDA A SUA MENTE 

E TEME A SUA PRÓPRIA CONFUSÃO 

NÃO PODE CAIR. 

ELE ENCONTROU O CAMINHO PARA A PAZ. 

 

A vida é tridimensional e o ser humano é livre para escolher. A liberdade que o ser 

humano tem é tanto uma maldição quanto uma benção. Ele pode escolher subir, ele 

pode escolher cair. Ele pode escolher o caminho da escuridão ou o caminho da luz. 

Nenhum outro ser tem a liberdade de escolher. As suas vidas são predeterminadas. 

Porque são predeterminados não podem se extraviar – esta é a sua beleza. Mas porque 

são predeterminados eles são mecânicos – esta é a sua feiura. 

O ser humano ainda não é um ser no verdadeiro sentido. Ele é apenas um vir a ser, está 

no caminho. Ele está buscando, procurando, tateando; ele ainda não está cristalizado. É 

por isso que ele não sabe quem é – porque ele ainda não é; como poderia saber? Antes 

de saber, o ser tem que ocorrer. E o ser só é possível se você escolher corretamente, 

conscientemente, com total vigilância. 

Jean-Paul Sartre está certo quando diz que o ser humano é um projeto, que o ser 

humano cria a si mesmo por seu próprio esforço, que o ser humano nasce apenas como 

uma oportunidade, uma possibilidade, não como uma atualidade. Ele deve tornar-se 

atual – e existe muita possibilidade de ele errar o alvo; é muito raro uma pessoa 

encontrar o seu ser. Quando uma pessoa encontra o seu ser, ela é um buda. 

Mas o requerimento básico é: escolha a sua vida com vigilância. Você tem que escolher 

de qualquer forma – se você vai escolher com ou sem vigilância não faz diferença, a 

escolha tem que ser feita. Você não é livre no sentido que se você não quiser escolher 

isso será permitido. Você não é livre para não escolher – mesmo não escolher será uma 

escolha. 
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Os milhões que perdem, eles perdem porque não escolheram. Eles simplesmente 

esperam; eles seguem como algo fosse ocorrer. Nada nunca ocorre dessa maneira. Você 

deve criar o contexto, o espaço, para que algo valioso ocorra com você, para que algo 

essencial ocorra com você. 

Há duas escolas de filósofos no mundo. Uma acredita que o ser humano nasce com uma 

essência: a escola essencialista. Ela diz que o ser humano já nasce pronto. Esta é a ideia 

de todos os fatalistas. A outra escola é a dos existencialistas. Eles acreditam que o ser 

humano nasce não como uma essência, mas apenas como uma existência. 

E qual é a diferença? A essência é predeterminada; você a traz com sua vida, você a traz 

como uma planta arquitetônica. Você tem apenas de desdobrá-la. Você já foi feito. Você 

não tem escolha em como fazer a si mesmo, em como criar a si mesmo. É um ponto de 

vista muito desimaginativo; ele reduz o ser humano a uma máquina. 

A outra escola acredita que o ser humano nasce apenas como uma existência. A essência 

deve ser criada; não está lá de antemão. Você tem que criar-se, tem que encontrar 

formas e meios para vir a ser, para ser. Você tem que tornar-se um útero para o seu 

próprio ser, você tem que dar à luz a si mesmo. O nascimento físico não é o verdadeiro 

nascimento; você terá que nascer novamente. 

Jesus diz a Nicodemos, “A menos que você nasça novamente, você não entrará no reino 

de meu Deus.” O que ele quer dizer? Nicodemos deve primeiro morrer fisicamente? 

Não. Jesus significa algo totalmente diferente: ele tem que morrer como um ego, tem 

que morrer como uma personalidade. Ele tem que morrer como um passado. Ele tem 

que morrer como mente. Apenas quando você morre como mente você nasce como ser. 

No Oriente chamamos os budas de duplamente nascidos – dwij. As outras pessoas 

nasceram apenas uma vez; um buda nasceu duas vezes. O primeiro presente da vida é 

através dos pais; o segundo presente você tem que dar a si mesmo. 

Você pode escolher entre essas três dimensões. Se você escolher uma dimensão você 

alcançará uma certa integridade, mas, porque é unidimensional, não será total e não 

será inteira. A primeira dimensão é a dimensão da ciência, do mundo objetivo, dos 

objetos, coisas, o outro. A segunda dimensão é a da estética: o mundo da música, poesia, 

pintura, escultura, o mundo da imaginação. E a terceira dimensão é a da religião – 

subjetiva, interior. 
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A ciência e a religião são opostas polares: a ciência é extrovertida, a religião é 

introvertida. E entre as duas está o mundo da estética. Esta é a ponte; ao mesmo tempo 

ambas e nenhuma. O mundo da estética, o mundo do artista, por um lado, é objetivo – 

apenas por um lado. Ele pinta, e então uma pintura nasce como um objeto. É também 

subjetivo, porque antes de pintar ele tem que criar a pintura em sua interioridade, em 

sua subjetividade. Antes de um poeta poder cantar a sua música, ele a canta nas 

reentrâncias mais profundas do seu ser. Primeiro a canta ali, e somente então ela se 

move para o mundo externo. 

A estética é científica no sentido em que a arte cria objetos, e é religiosa no sentido que 

qualquer coisa que a arte cria é, primeiramente, antevista no próprio ser interior de 

alguém. É uma ponte entre a ciência e a religião. A religião é absoluta interioridade. É 

mover-se para o seu núcleo mais interior, é subjetividade. 

Essas são as três dimensões. 

Se você se tornar um cientista e perder contato com a estética e a religião, você será um 

ser humano unidimensional. Você será apenas um terço; você não será inteiro. Você 

pode alcançar uma certa integridade que é possível ver em um homem como Albert 

Einstein – uma certa individualidade, uma beleza, uma verdade, mas apenas parcial. 

Você pode escolher ser um artista: você pode ser um Picasso, um Van Gogh, um 

Beethoven, um Rabindranath, mas então também... você será um pouco melhor porque 

a estética é o mundo intermediário, o mundo do crepúsculo. Você terá algo da religião. 

Todo poeta tem algo de religião consigo – ele pode estar consciente disso, pode não 

estar consciente, mas não existe nenhum poeta que não tem algum sabor de religião. É 

impossível. Mesmo o artista mais ateu deve ter algum tipo de religiosidade. Sem esta 

ele não será um gênio. Sem a religião ele permanecerá apenas um técnico, um artesão, 

mas não um artista. 

Mesmo um homem com Jean-Paul Sartre – que é um ateu determinado, que nunca 

concederia que é religioso – mesmo ele é, de algum modo, religioso. E criou grandes 

romances, e estes romances e os personagens destes romances têm grande 

interioridade. Esta interioridade foi vivida por este homem, senão ele não poderia 

escrever sobre ela. Esta interioridade é experienciada. 

E o homem que se move para a estética deve ter algumas qualidades científicas ao seu 

redor também. Ele será mais lógico do que a pessoa religiosa, mais orientado aos objetos 
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do que a pessoa religiosa – menos orientado aos objetos do que o cientista, é claro, 

menos lógico do que o cientista, mas mais lógico do que a pessoa religiosa. Ele estará 

em um estado mais harmonioso. 

É melhor mover-se no mundo da arte porque, de alguma forma, ela tem algo de todas 

as três dimensões – mas apenas algo, ainda não é total. 

O ser humano religioso é novamente unidimensional, assim como o cientista. Albert 

Einstein é unidimensional, Gautama o Buda também o é. E porque o Oriente tornou-se 

religioso de maneira unidimensional, o Oriente sofreu muito. E agora o Ocidente está 

sofrendo muito, e a causa é a qualidade unidimensional. O Ocidente está falido em 

relação ao mundo interior e o Oriente está falido em relação ao mundo exterior. 

O Oriente não é pobre e faminto acidentalmente. Ele escolheu ser assim. O Oriente 

evitou a ciência; evitou até mesmo o mundo da realidade objetiva. Diz-se que o mundo 

é ilusório. Se o mundo é ilusório, como criar a ciência? O primeiro requerimento está 

faltando. Você não pode criar ciência a partir de maya, ilusão. Como você pode criar 

ciência de algo que não é, que nem existe? Se você nega o mundo, você nega 

completamente a dimensão da ciência. 

Esta é a razão do Oriente ser pobre e faminto. E a menos que o gênio Oriental entenda 

isso, podemos seguir importando ciência do Ocidente, porém, ela não se enraizará em 

nossos seres. Se a sua abordagem permanece a mesma de cinco mil anos atrás, a ciência 

será apenas algo estranho. É isso o que ocorre. 

Na Índia você pode encontrar um cientista, famoso mundialmente em sua área, que 

ainda vive uma vida muito não-científica. Ele pode estar consultando o quiromante e o 

astrólogo. Ele pode ir tomar um banho no Ganges, para que seus pecados de muitas 

vidas sejam lavados. Ele ainda pode acreditar em mil e uma coisas que são simplesmente 

supersticiosas – e ainda assim ele é um cientista! A ciência permanece periférica; a sua 

alma ainda permanece enraizada no passado antigo do Oriente, que é não-científico.  

O Oriente sofreu muito porque é unidimensional. E agora o Ocidente está sofrendo 

novamente pela mesma razão: unidimensionalidade. O Ocidente escolheu ser científico 

em vez de religioso. Agora Deus é negado, a alma é negada. O ser humano foi reduzido 

primeiro a um animal e agora a uma máquina. O ser humano perdeu toda glória, toda a 

grandeza. Perdeu toda a esperança, todo o futuro. No momento em que o ser humano 

perde a sua interioridade ele perde profundidade, torna-se superficial. O homem 
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Ocidental é rico em relação às coisas, mas é muito pobre em relação à alma – 

interiormente pobre, exteriormente rico. 

Esta é a situação atual. 

E entre esses dois extremos existem poucos artistas que têm algo de ambas as 

dimensões. Mas mesmo o artista não está satisfeito, porque tem algo de ambas, mas 

não é nem um cientista nem uma pessoa religiosa – tem apenas alguns vislumbres de 

ambos os mundos. Ele permanece em um tipo de limbo; ele nunca se tranquiliza, ele 

permanece um vagabundo. Ele se move como uma espaçonave entre esses dois 

mundos. Ele não contribui muito: porque não é um cientista não pode contribuir 

cientificamente e não é religioso então não pode contribuir religiosamente. No máximo 

a sua arte permanece decorativa; no máximo essa pode fazer a vida um pouco mais bela, 

um pouco mais confortável, conveniente. Mas isso não é muito. 

Proponho o quarto caminho. O verdadeiro ser humano será as três simultaneamente: 

ele será um cientista, um artista e religioso. E chamo o quarto ser humano de espiritual. 

É aqui que sou diferente de Albert Einstein, Gautama o Buda e Picasso – de todos eles. 

Você deve lembrar-se das minhas diferenças. 

Buda é unidimensional – tremendamente belo! Em relação ao seu mundo interior ele é 

o maior mestre, o mestre do interior, insuperado, mas permanece unidimensional. Ele 

alcança imensa paz, silêncio, bem-aventurança, mas não contribui ao mundo de maneira 

objetiva. 

Albert Einstein contribui ao mundo de uma maneira muito objetiva, mas não pode 

contribuir com nada interior – por isso a sua contribuição torna-se uma maldição. Ele 

sofreu toda a sua vida porque ele foi o homem que propôs que as bombas atômicas 

fossem feitas. Ele escreveu uma carta para o presidente Americano: “Agora é hora – a 

menos que as bombas atômicas sejam feitas a guerra continuará por anos e será muito 

destrutiva. Apenas fazer as bombas atômicas, a sua própria ameaça, cessará a guerra.” 

Mas uma vez que o poder – qualquer tipo de poder – alcança às mãos dos políticos, você 

não pode controlá-los, você não pode preveni-los de usá-lo. Os políticos são as pessoas 

mais estúpidas – amacacados, loucos pelo poder. 

Uma vez que a bomba atômica caiu nas mãos dos políticos Americanos ela tinha que ser 

lançada em algum lugar. Hiroshima, Nagasaki, era inevitável. E quando ocorreu foi um 

ferimento, um grande ferimento para Albert Einstein. Ele se arrependeu por toda a vida. 
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Em seus últimos momentos, quando alguém o perguntou, “Você gostaria de ser 

novamente um cientista se Deus lhe desse uma oportunidade de nascer nesse mundo 

novamente?” 

Ele disse, “Não, certamente não, absolutamente não! Eu preferiria ser um encanador do 

que um físico, um cientista. Chega! Eu não fui uma benção ao mundo, fui uma maldição.” 

Ele enriqueceu o mundo externo, mas sem crescimento interior, o crescimento exterior 

cria um desequilíbrio. Você possui muitas coisas, mas você não possui a si mesmo. Você 

tem tudo o que poderia lhe fazer feliz, mas você não é feliz, porque a felicidade não 

pode ser derivada das suas possessões. A felicidade é um bombeamento interno; é um 

despertar das suas próprias energias. É um acordar da sua alma. 

Buda contribuiu tremendamente para a dimensão subjetiva. É um mestre por 

excelência. Qualquer coisa que ele diz é absolutamente verdadeiro, mas é 

unidimensional – nunca esqueça. 

O meu esforço aqui é para criar o quarto caminho: um ser humano que una todas as três 

dimensões da vida em si próprio, que se torna uma trindade, um trimurti, que tem todas 

essas três faces de Deus em si. Que tem uma mente tão lógica quanto a necessária para 

a ciência e que também é tão poético quanto é necessário na estética, e que também é 

tão meditativo e vigilante quanto é proposto pelos budas. 

O quarto ser humano é a esperança do mundo. O quarto caminho é a única possibilidade 

de sobrevivência do ser humano. Se o ser humano deve continuar a existir nessa Terra, 

temos que encontrar uma grande síntese entre essas três dimensões. E se todas essas 

três dimensões estão se encontrando, misturando, fundindo em uma, é claro que essa 

síntese é a quarta. 

Estou falando de Buda, Mahavira, Jesus, Patanjali, Lao Tsé e muitos mais. Mas sempre 

relembre-se que todas essas pessoas são unidimensionais. Quero enriquecer a sua vida 

através dos ensinamentos deles, mas não termino com eles. Eu gostaria que você fosse 

um pouco mais profundo em outras dimensões também. 

Por isso a nova comuna será um local de encontro do Ocidente com o Oriente, do 

subjetivo com o objetivo. Na nova comuna teremos cientistas, artistas, poetas, pintores, 

cantores, músicos, meditadores, iogues, místicos – todos os tipos de pessoas vertendo 

suas energias em um grande rio. E é assim que eu gostaria que todo o mundo fosse. 
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Buda deve ser incorporado na comuna, é por isso que estou falando sobre ele. E, é claro, 

a terceira dimensão, a religiosa, é uma das mais importantes, a dimensão mais 

importante. Sem ela tudo é sem alma. 

 

Os sutras de hoje: 

 

O TOLO É NEGLIGENTE. 

MAS O MESTRE GUARDA SUA VIGILÂNCIA. 

É SEU TESOURO MAIS PRECIOSO. 

 

Buda chama alguém de tolo, não porque esse alguém é ignorante, não porque não é 

instruído. De acordo com Buda, um ser humano é tolo se está inconsciente, se se 

comporta inconscientemente, se vive no sono, se é um sonambulo. Se ele segue 

comportando-se sem qualquer atenção plena, então é um tolo. A palavra tem um 

significado especial, lembre-se: inconsciência, alheamento, desatenção – essa é a 

definição de tolo de Buda. 

Ele se move na vida como uma madeira à deriva, à mercê dos ventos. Ele não sabe quem 

é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Ele é acidental; ele vive simplesmente 

por acidente. Não tem consciência, nenhuma busca deliberada pelo ser, pela verdade, 

pela realidade. Ele segue à multidão; permanece uma parte da psicologia da turba. Não 

é um indivíduo. Não tem inteligência autêntica própria; simplesmente segue os outros. 

Os pais disseram algo, os professores, os sacerdotes, os políticos, e ele segue todos os 

tipos de conselhos. Ele não tem ideia porque está aqui, para que, o que está fazendo, e 

o porquê. Ele nunca levanta essas questões. 

Essas questões são muito desconfortáveis para ele. Elas criam ansiedade nele; ele 

renega essas questões. Simplesmente acredita nas respostas que lhe são entregues; 

nunca duvida dessas respostas. Não que ele atingiu à confiança – não, ele não tem 

confiança também – mas simplesmente reprime a sua dúvida porque a dúvida cria 

desconforto. 

Ele permanece um Hindu, um Islâmico, um Cristão. Ele nunca investiga e nunca arrisca 

nada pela sua investigação. Nunca explora. Não é um aventureiro, sua vida não é uma 
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aventura. Ele está preso, dormente, estagnado. Você não pode separá-lo do seu grupo; 

ele é uma ovelha, Buda o chama de tolo. 

O tolo pode ser muito instruído – de fato quase sempre o é. Ele pode ser um pândita, 

um erudito, um grande professor – é dessa forma que ele esconde sua tolice. Ao ganhar 

conhecimento na circunferência ele esconde a ignorância que existe no centro. 

Há dois tipos de pessoas: primeiro, pessoas muito instruídas – instruídas, mas não 

sabem nada. Elas têm um tipo de conhecimento ignorante. E há uma segunda categoria: 

as pessoas que não são instruídas – mas sabem. Elas têm um tipo de ignorância 

inteligente. 

Quando Buda usa a palavra ‘tolo’ ele não está falando da segunda categoria – porque o 

próprio Buda não é muito instruído, nem Jesus o é, nem Maomé. Eles são pessoas 

inocentes, pessoas simples, mas sua simplicidade é tal, são inocência é tal, sua qualidade 

infantil é tal que eles foram capazes de penetrar no núcleo mais interior de seus seres. 

Eles foram capazes de conhecer a sua verdade; eles foram capazes de alcançar o próprio 

núcleo de sua existência. Eles sabem, mas não são instruídos. O conhecimento deles não 

é através das escrituras. O conhecimento deles aconteceu através da vigilância. Lembre-

se da fonte: o conhecimento real vem através da meditação, consciência, atenção plena, 

vigilância, do testemunhar. E o conhecimento irreal vem através das escrituras. Você 

pode aprender o conhecimento irreal muito facilmente e você pode vangloriar-se dele, 

mas você permanecerá um tolo – um tolo instruído, mas mesmo assim um tolo. 

Se você quer realmente saber você tem que abandonar todo o seu conhecimento, você 

tem que desaprendê-lo. Você tem que tornar-se ignorante novamente, como uma 

criança pequena, com olhos surpresos, com vigilância. Você será capaz de conhecer não 

apenas o seu ser mas também o ser que existe no mundo... o ser que existe nas árvores 

e nos pássaros, nos animais, nas rochas e nas estrelas. Se você for capaz de conhecer a 

si mesmo, você será capaz de conhecer tudo isso. 

Deus é outro nome para tudo isso. 

O TOLO É NEGLIGENTE. Por “negligente” Buda quer dizer que ele se comporta 

inconscientemente. Ele não sabe o que está fazendo. Ele simplesmente segue fazendo 

as coisas porque não pode permanecer desocupado; ele quer uma ocupação constante. 

Ele não pode permanecer sozinho; ele quer companhia constante.  Ele não pode 

permanecer tranquilo nem um por único momento, porque sempre que ele está 
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tranquilo, desocupado, sozinho, ele começa a encarar a si próprio – e ele tem muito 

medo disso. 

Ele não quer ir até o abismo do seu próprio ser. Tudo o que sabe é sem sentido ali. Tudo 

o que sabe, não pode carregá-lo até lá. Todo o seu conhecimento, toda a sua eficiência, 

todas as suas escrituras, todas as suas teorias são totalmente fúteis no mundo interior. 

Ele se apega ao externo porque ali ele é alguém. No mundo interior ele não é ninguém. 

Apenas observe as pessoas! De fato, é o maior entretenimento: fique à margem da 

estrada e apenas observe as pessoas. O que elas estão fazendo? Por que elas o estão 

fazendo? E então observe a si próprio – o que você está fazendo? e por quê? 

 

Um homem encontra uma jovem mulher no saguão do hotel e vão juntos até o 

apartamento dela. Ambos tiram as roupas, mas então ela diz, “Primeiro me persiga! 

Quero ficar inflamada, excitada!” 

Ele a persegue por duas horas, mas não consegue pegá-la e sai com desgosto. 

Na próxima noite ele a vê com outra vítima no mesmo saguão e se move 

sorrateiramente pela saída de incêndio para ver o vexame do novo otário através da 

janela. Conforme observa as pernas nuas cintilando por debaixo da sombra da janela 

parcialmente fechada, ele diz para si mesmo em voz alta, “A, irmão, olhe só isso!” 

“Você diz isso!” sussurra a voz de um homem em seu ouvido, “mas você deveria ter visto 

o filho da mãe que estava aqui na última noite!” 

 

Apenas observe as pessoas – o que elas estão fazendo? Perseguindo sombras, 

perseguindo coisas que não precisam, fazendo um grande esforço para conseguir algo 

que uma vez conquistado elas não saberão o que fazer com ele. É assim que as pessoas 

correm atrás de dinheiro, de poder político. Uma vez que você os têm você não saberá 

o que fazer com eles. 

 

Uma mulher falava para outra, “Você não está preocupada com seu marido? Ele 

continuamente corre atrás das mulheres, qualquer mulher – e você sabe disso!” 

E a outra mulher riu. Ela disse, “Não há nada para se preocupar: ele correr atrás das 

mulheres é igual os cães que correm atrás dos carros.” 
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A outra mulher disse, “Não entendo. O que você quer dizer, cães correndo atrás dos 

carros?” 

Ela disse, “Sim, cães correndo atrás dos carros – uma vez que conseguem alcançá-los 

eles não sabem o que fazer com o carro, exatamente igual o meu marido. Ele vai correr 

atrás de uma mulher, ele vai segurá-la. Então ele não saberá o que fazer com ela. Eu o 

conheço! É por isso que não estou preocupada.” 

 

Esta é a situação. Alguém quer ser muito famoso, então gastará toda a sua vida para 

tornar-se famoso e então não saberá o que fazer com a fama. De fato, uma vez que você 

se torna famoso, você quererá tornar-se não-famoso novamente, porque é um peso. 

Você não pode relaxar. Você não pode ir para lugar algum sem ser vigiado pelas 

multidões. Você não tem mais privacidade, não pode viver qualquer vida pessoal. Todos 

estão olhando, observando, investigando a sua vida. Você não pode rir, não pode falar 

com facilidade... tudo torna-se difícil. 

Há alguns dias atrás Jimmy Carter disse que se Kennedy ficasse contra ele nas eleições 

presidenciais ele “chicotearia sua bunda.” Agora ele está sendo condenado por todo o 

mundo por usar essa palavra. Você não pode nem usar uma palavra inocente. Agora ele 

deve estar muito arrependido pelo que fez. Ele cometeu um crime. 

Você não tem vida privada quando é famoso – quando você é um presidente de um país, 

um ganhador de Prêmio Nobel, você é uma coisa pública. Você está sempre em 

exposição, na janela da exposição; você tem que manter-se sempre vestido. Você não 

pode fazer um simples gesto em liberdade. 

As pessoas têm dinheiro... e então elas não sabem o que fazer com ele. 

O ser humano acidental é tolo. O ser humano sábio move-se deliberadamente, toma 

cada passo conscientemente. A sua vida é uma investigação constante pela verdade. Ele 

não se extravia. Ele permanece alerta em todos os seus atos – não por causa dos outros. 

Ele permanece alerta porque é apenas ao ficar alerta que ele se torna integrado, 

cristalizado. 

O TOLO É NEGLIGENTE. O ser humano sábio cuida – cuida de si próprio, cuida da sua 

vida, e cuida dos outros também. Ele cuida de tudo, porque valoriza a sua vida. Ele sabe 

que a vida é muito preciosa, que é uma oportunidade de crescimento dada por Deus, 

que não deve perder-se em um tipo de embriaguez.  
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Uma prostituta reformada juntou-se ao Exército da Salvação e estava se confessando 

em uma esquina. “Eu me jogava nos braços dos homens,” ela confessava, “homens 

brancos, homens negros, Chineses. Mas agora eu me jogo nos braços de Jesus.” 

“Tá certo, irmã,” grita um bêbado na parte de trás da fila, “fode todos eles!” 

 

Apenas observe as pessoas e a si mesmo e você ficará surpreso quão inconsciente, quão 

bêbadas elas estão. Quão descuidadas! Não ouvimos o que é dito, não vemos o que 

vemos. Os nossos olhos estão enublados, as nossas mentes confusas, nossos seres não 

têm claridade. Não somos perceptivos, não somos sensíveis. 

Seguimos declarando coisas que não queremos dizer, e então sofremos por elas. 

Seguimos dizendo coisas que nunca quisemos dizer. Seguimos fazendo coisas – que até 

mesmo quando estamos fazendo-as sabemos que não as queremos, ainda assim 

seguimos fazendo-as. Alguma força inconsciente segue nos dirigindo. Às vezes nós até 

decidimos não fazer tal coisa, ou não dizer tal coisa – e mesmo assim nós a fazemos e 

falamos, até mesmo contra as nossas próprias decisões. Não temos qualquer 

determinação, qualquer decisão, não temos nenhuma vontade. 

 

Ela sabia que aquelas seriam as últimas horas dela na Terra, então chamou seu marido 

para seu lado e com uma voz hesitante disse-lhe o seu último desejo. 

“Eu sei,” ela disse, “que você e sua mãe nunca se deram bem. Mas você poderia, como 

um favor especial para mim, ir com ela até o cemitério no mesmo carro?” 

“Tudo bem,” replicou o infeliz marido. “Mas isso vai arruinar todo o meu dia.” 

 

Isso não é realmente uma piada – isso acontece todo dia. Você diz coisas que você 

deveria saber que não são certas. Mas você fica sabendo só depois, quando o dano foi 

feito. Declarações inconscientes. 

Ora, esse homem estava chorando e dizendo para sua esposa, “Sem você será 

impossível viver. Permanecerei sempre vazio sem você, uma parte da minha alma 

morrerá com você...” e outras coisas como essas. Mas agora, nesse momento, ele 

esqueceu tudo. 
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O TOLO É NEGLIGENTE. MAS O MESTRE GUARDA SUA VIGILÂNCIA. É SEU TESOURO MAIS 

PRECIOSO. O tolo permanece um escravo – um escravo dos instintos, um escravo dos 

desejos inconscientes, um escravo dos caprichos, um escravo da sociedade onde nasceu, 

um escravo das tendências – um escravo de qualquer coisa que ocorra ao seu redor. Ele 

simplesmente coleta. Se o vizinho está comprando um carro novo, ele tem que comprar 

um carro novo também. Ele não precisa do carro novo. Se o vizinho comprou uma casa 

nas montanhas, ele a tem que comprar. Pode ser difícil e árduo conseguir o dinheiro. 

Talvez ele tenha que emprestar, pode levar anos para que pague, mas ele tem que a 

comprar. Seu ego está ferido. As pessoas estão vivendo imitativamente, muito 

desatentamente. 

Entre os Esquimós há uma tradição, uma tradição muito bela, todo ano, no primeiro dia 

do ano, todas as famílias olham na casa o que é desnecessário e o que é necessário – 

elas arrumam as coisas. E apenas o que é absolutamente necessário é salvo; tudo que é 

desnecessário é dado às pessoas como presentes. 

E você ficará surpreso em saber que a casa dos Esquimós é a casa mais limpa do mundo, 

há uma pureza nela – nenhum lixo, nada acumula. Espaçosa – pequena mas espaçosa; 

apenas o que é necessário, absolutamente necessário... 

Apenas pense em todas as coisas que você segue acumulando: elas são todas 

necessárias? você realmente precisa delas? Ou é apenas porque as pessoas estão 

acumulando que você também tornou-se acumulativo? 

O ser humano vigilante se torna o mestre da sua vida. Ele vive de acordo com sua luz, 

não de acordo com a vida dos outros. Ele vive de acordo com suas próprias necessidades. 

E lembre-se, as suas necessidades não são muitas. Se você for sábio, vigilante, você terá 

uma vida muito contente e muito simples e com coisas pequenas. 

Mas se você for imitativo, então a sua vida tornar-se-á muito complexa, 

desnecessariamente complexa. E não estou dando a você direções particulares sobre o 

que você deve ter e o que você não deve ter. Estou simplesmente dizendo: siga 

observando... qualquer coisa que é necessária para você, possua-a; e qualquer coisa que 

não é necessária para você, esqueça-a. Este é o caminho do sannyasin. 

Não sou a favor do renunciar das coisas, mas certamente sou a favor de renunciar do 

lixo desnecessário. E você não apenas coleta coisas desnecessárias – você deseja coisas 
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desnecessárias e você nunca medita se essas coisas são realmente necessárias. Elas vão 

ajudar de alguma forma? Elas tornar-te-ão mais feliz, mais bem-aventurado? 

Antes de começar a desejar uma coisa, repense três vezes... e você se surpreenderá. 

Entre uma centena de desejos, noventa e nove são absolutamente inúteis. Eles 

simplesmente o mantém ocupado; esta é sua única função. Eles mantêm-te afastado de 

si mesmo; essa é a sua única utilidade. Eles não lhe dão espaço e tempo. Eles são 

perigosos. É por causa das coisas desnecessárias que você desperdiça a sua vida e você 

morrerá na falência. 

... O MESTRE GUARDA A SUA VIGILÂNCIA. 

 

Eu ouvi: 

O marido e a esposa estavam ficando loucos pela persistente presença do irmão da 

esposa, que veio para ficar um final de semana, mas ainda estava por ali seis meses 

depois. Eles decidem que a esposa vai cozinhar um frango e o marido fingirá que está 

excessivamente cozido. Eles colocarão a questão ao irmão da esposa. Se ele disser que 

o frango está bom, o marido vai colocá-lo para fora; se disser que o frango está mal a 

esposa vai colocá-lo para fora. Não poderia dar errado! 

A cena estava pronta conforme planejada, com muita recriminação e gritaria simuladas, 

enquanto o irmão silenciosamente arrumava sua comida. De repente o marido e a 

esposa pararam de gritar e olharam para ele. 

“Harry,” disse o marido, “o que você acha?” 

“Eu?” disse Harry, mordendo a asa do frango. “Acho que vou ficar por mais três meses.” 

 

Deve ter sido um homem muito vigilante. Deve ter sido muito cuidadoso, alerta. Ele não 

caiu na armadilha. A armadilha certamente era muito sutil. A menos que estivesse muito 

alerta, certamente o prenderia. Ele não dá nenhuma opinião. Ele simplesmente declara 

um fato, que “Vou ficar por mais três meses.” 

Viva com vigilância e você não cairá na armadilha. Viva inconscientemente e em cada 

passo você ficará preso; a sua vida torna-se cada vez mais emprisionada. E ninguém é 

responsável exceto você.  

MAS O MESTRE GUARDA SUA VIGILÂNCIA. É SEU TESOURO MAIS PRECIOSO. Qualquer 

coisa que ele faz, faz com total consciência. Qualquer coisa que você faz, você faz quase 



159 
 

mecanicamente. Você tem que desautomatizar-se. A meditação é isso: o processo de 

des-automatização. 

Você tornou-se automático. Você segue dirigindo o carro, fumando um cigarro, falando 

com um amigo e pensando mil e um pensamentos dentro. A maioria dos acidentes 

ocorrem por causa disso. Mais seres humanos morrem todos os anos nos carros, trens, 

aviões e acidentes similares do que nas guerras. Adolf Hitler pode não ter matado tantas 

pessoas quanto as que são mortas todos os anos por causa do comportamento 

mecânico do ser humano ao redor do mundo. 

Mas o que você pode fazer? Essa é toda a sua forma de vida, é como você vive. Você 

come – você simplesmente se estufa, você não presta atenção no que você está 

comendo. Você faz amor com sua esposa ou marido – você nem vê a face da mulher. 

Você tornou-se muito insensível; você apenas segue movendo-se por gestos vazios, sem 

significância. Eles não podem ter qualquer significância a menos que você esteja 

totalmente alerta. 

É a luz da vigilância que torna as coisas preciosas, extraordinárias. Então as coisas 

pequenas não são mais pequenas. Quando um ser humano com vigilância, com 

sensibilidade, amor, toca um pedregulho ordinário na praia, esse pedregulho torna-se 

um Koh-í-noor. E se você tocar um Koh-í-noor em seu estado inconsciente, ele será 

apenas um pedregulho ordinário – nem mesmo isso. A sua vida terá profundidade e 

significado proporcionais à sua vigilância. 

Agora as pessoas têm se perguntado por todo o mundo, “Qual o significado da vida?” É 

claro que o significado está perdido, porque você perdeu o caminho para encontrar o 

significado – e o caminho é a vigilância. É SEU MAIS PRECIOSO TESOURO. 

 

ELE NUNCA CEDE AO DESEJO. 

 

O que Buda quer dizer por “desejo”? Desejo significa toda a sua mente. Desejo significa 

não estar no aqui-agora. Desejo significa mover-se para algum lugar no futuro que ainda 

não existe. Desejo significa mil e uma formas de escapar do presente. O desejo é 

equivalente à mente. Na terminologia de Buda, o desejo é a mente. 

E o desejo é o tempo também. Quando digo que o desejo é o tempo também, não quero 

dizer o tempo do relógio, quero dizer o tempo psicológico. Como você cria o futuro na 
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sua mente? – através do desejo. Você quer fazer algo amanhã, você criou o amanhã; do 

contrário o amanhã ainda não existe, ainda não veio. Mas você quer fazer algo amanhã, 

e porque você quer fazer algo amanhã você criou um amanhã psicológico. 

E as pessoas estão criando os anos à frente, as vidas à frente. Elas estão até pensando o 

que fazer na além-vida, depois da morte. Elas estão até se preparando para isso! E 

achamos que essas pessoas são religiosas; elas não são religiosas de maneira alguma. O 

desejo te retira do aqui-agora, e o aqui-agora é a única realidade. 

Por isso Buda diz: ELE NUNCA CEDE AO DESEJO. Ele nunca se move para o futuro, ele 

vive no presente. Viver no futuro é viver uma vida falsa, uma pseudo-vida. 

 

Uma elegante atriz recusa um jovem que lhe pede favores, alegando que ele era Judeu, 

e rindo da sua oferta de cem mil francos. Ela lhe diz que, para mostrá-lo quão pouco ela 

se importa com seu dinheiro, ele poderia fazer amor com ela contanto que os cem mil 

francos fossem queimados. 

Ele voltou no próximo dia com o dinheiro, colocou dez notas em uma linha com as 

extremidades sobrepondo-se, acendeu a primeira e pulou na cama com ela. Quando a 

última nota queimou-se, ela o empurrou para longe de si. 

“Bem, eu consegui você” ele diz triunfantemente. 

“Sim”, ela sorri, “e seus cem mil francos estão queimados em cinzas.” 

“O que importa?” ele disse, acendendo um cigarro. “Eles são falsificados.” 

 

O ser humano vive no futuro, vive uma vida falsificada. Ele não vive realmente, ele finge 

viver. Ele espera viver, deseja viver, mas nunca vive. E o amanhã nunca chega, é sempre 

hoje. E qualquer coisa que venha será sempre aqui e agora, e ele não sabe como viver 

no aqui-agora; ele sabe apenas como escapar do aqui-agora. A forma de escapar é 

chamada “desejo,” tanha – é a palavra de Buda para o escapar do presente, do real para 

o irreal. 

O homem que deseja é um escapista. 

Ora, isso é muito estranho, pensa-se que os meditadores são escapistas. Isso é puro 

disparate. Apenas o meditador não é um escapista – todas as outras pessoas o são. 

Meditação significa sair do desejo, sair dos pensamentos, sair da mente. A meditação 

significa relaxar no momento, no presente. A meditação é a única coisa no mundo que 
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não é escapista, apesar das pessoas pensarem que é a coisa mais escapista. As pessoas 

que condenam à meditação sempre a condenam com o argumento de que é uma fuga, 

uma fuga da vida. Elas estão simplesmente falando bobagens; elas não entendem o que 

estão dizendo. 

A meditação não é escapar da vida: é escapar na vida. A mente está escapando da vida, 

o desejo está escapando da vida.  

ELE NUNCA CEDE AO DESEJO... 

ELE MEDITA. 

Ele traz a si próprio ao presente repetidamente. Repetidamente a mente começa a 

funcionar e ele a traz de volta para o presente. Vagarosamente começa a ocorrer: a 

janela abre-se e pela primeira vez você vê o céu como ele é. E pela primeira vez você 

sente o vento e a chuva e o sol, em sua imediatez, porque você se torna meditativo. 

Você começa a tocar a vida. Então a vida não é mais uma palavra, mas uma realidade 

tangível; então o amor não é mais uma palavra, mas uma energia transbordante. Então 

a benção não é apenas mais um desejo, uma esperança – você a sente, você a tem, você 

é a benção. 

ELE MEDITA... Buda não é a favor da oração, ele é a favor da meditação, porque a oração 

é, novamente, de algum modo, um tipo de desejo. Quando você ora, você deseja. A 

oração é sempre para o futuro; orar significa que você está pedindo algo. Você pode não 

estar pedindo dinheiro, você pode estar clamando por Deus, mas é o mesmo. Peça, e 

você se afastou. A meditação é um estado de não-indagação, não-questionamento, não-

pensamento. A oração é ainda parte pensamento – um pensamento belo, mas 

pensamento é pensamento; uma bela prisão, mas uma prisão ainda é uma prisão. 

E a mente que ora é ambiciosa e a mente que ora não sofre transformação. Ela 

permanece a mesma mente. E a oração nasce da mesma mente; ela não pode ter uma 

qualidade muito diferente. Como você pode orar por algo que é diferente de você? – 

será a sua oração. Refletirá a sua mente, sairá da sua mente, brotará da sua mente. 

Como ela pode te levar para além da mente? A oração não pode te levar além da mente. 

Apenas a meditação pode te levar para além da mente. 

A meditação é um estado de não-mente. A oração é um estado da mente religiosa, mas 

a mente está lá. E quando detém as vestes da religiosidade ao seu redor ela se torna 

ainda mais perigosa. 
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Um garoto em um piquenique afasta-se da sua família e, de repente, percebe que está 

perdido e a noite está caindo. Assustando-se depois de vagar sem rumo por algum 

tempo e gritando por seus pais sem receber resposta alguma ele ajoelha e ora com as 

mãos levantadas. “Querido Deus,” ele diz, “por favor me ajude a encontrar meu papai e 

minha mamãe, e não baterei mais na minha irmã pequena, honestamente não o farei!” 

Enquanto ele ajoelha e reza, um pássaro voa e caga em suas palmas abertas. O menino 

a analisa e retorna o seu olhar para o céu. 

“Por favor, Deus,” ele implora, “não me dê esta merda. Estou realmente e 

verdadeiramente perdido!” 

 

A sua oração é a sua oração; ela é parte de você, uma extensão de você. Ela não pode 

te ajudar a superar-se. A meditação é a única forma de superar-se, a única maneira de 

transcender-se.  

E o que é meditação? Não significa meditar sobre algo; a palavra Inglesa é enganosa. Em 

Inglês não há nenhuma palavra suficientemente adequada para traduzir a palavra de 

Buda sammasati. Ela foi traduzida como meditação, como consciência plena correta, 

como vigilância, consciência, precaução, testemunho – mas não há realmente uma única 

palavra que tem a qualidade de sammasati. 

Sammasati significa: a consciência existe, mas sem nenhum conteúdo. Não há 

pensamento, não há desejo, nada se mexe em você. Você não está contemplando Deus 

ou grandes coisas... a natureza e sua beleza, a Bíblia, o Alcorão, os Vedas, e suas 

declarações imensamente significantes. Você não está contemplando! Você não está se 

concentrando também em nenhum objeto especial. Você não está cantando um 

mantra, porque essas são as coisas da mente, esses são todos conteúdos da mente. Você 

não está fazendo nada! A mente está totalmente vazia, e você está simplesmente ali 

naquela vacuidade. Um tipo de presença, uma presença pura, sem lugar algum para ir – 

totalmente relaxada em si própria, em repouso, em casa. Esse é o significado da 

meditação de Buda. 

E ninguém nunca mais alcançou uma expressão tão bela da meditação quanto Buda. 

Muitas pessoas alcançaram, mas ninguém foi tão expressivo, tão capaz de expressar a 

mensagem, como Buda. ELE NUNCA CEDE AO DESEJO. ELE MEDITA. 
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E NA FORÇA DA SUA DETERMINAÇÃO 

DESCOBRE A VERDADEIRA FELICIDADE 

 

A bem-aventurança é a verdadeira felicidade. O que você chama de felicidade é apenas 

miséria disfarçada. O que você chama de felicidade não é nada além de entretenimento, 

prazer. É momentânea – não pode ser verdadeira. A verdade deve ter uma qualidade e 

a qualidade é a eternidade. Se algo é verdade este algo é eterno; se não é verdade é 

momentâneo. 

A verdadeira felicidade é encontrada apenas quando a mente cessa completamente de 

funcionar. Ela não vem de fora. Ela jorra de dentro do seu ser, ela começa a transbordar 

de você. Você se torna luminoso. Você se torna uma fonte de bem-aventurança.  

 

ELE SUPERA O DESEJO – 

E DA TORRE DA SABEDORIA 

OLHA PARA BAIXO COM DESAPEGO 

PARA A MULTIDÃO QUE SOFRE. 

DO TOPO DA MONTANHA 

OLHA PARA BAIXO PARA AQUELES 

QUE VIVEM PRÓXIMO AO SOLO. 

 

Quando alguém se torna um buda – desejo superado, mente superada, tempo 

superado, o ego transcendido – este alguém não é mais parte dessa Terra. Ele ainda vive 

na Terra, mas sua alma eleva-se tanto que dos topos ensolarados do seu ser ele pode 

ver as multidões que sofrem nos vales negros da vida, tropeçando, bêbadas, lutando, 

ambiciosas, gananciosas, raivosas, violentas... um desperdício total de grandes 

oportunidades. Uma grande compaixão surge em seu ser. Toda a sua paixão passa pelo 

desapego e se torna compaixão.  

A paixão significa utilizar os outros como meio – e este é o fundamento da imoralidade. 

Utilizar os outros como meio é o ato mais imoral do mundo, porque toda pessoa é um 

fim em si mesma. Usá-la como meio é explorar. E é isso que chamamos de amor: o 
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marido usando a esposa, a esposa usando o marido; a criança usando os seus pais, e os 

pais posteriormente usando as suas crianças – é isso que chamamos de amor! 

Não é amor. É uma estratégia da mente; é veneno revestido de açúcar. Esse amor é 

realmente repugnante. É por isso que você vê todo o mundo com tal repugnância. Esse 

amor é doentio. Ele adoeceu toda a alma da humanidade porque isso não é amor. É 

paixão, lascívia, usando os outros como meios. 

Conforme você começa a meditar você se move para o segundo estágio, desapego – o 

amor desaparece. Você chega em uma fase neutra; da mesma maneira que você troca 

as marchas do carro, e toda vez que você troca, a marcha tem que mover-se primeiro 

para o neutro, da mesma maneira a paixão se move para uma fase neutra – ela se torna 

desapego. O amor desaparece. Provisoriamente, no intervalo, o ser humano que está se 

movendo para a budidade torna-se totalmente frio, impassível. 

E então o terceiro estágio é alcançado. Quando atinge a budidade ele encontrou a bem-

aventurança e as fontes inexauríveis de bem-aventurança – aes dhammo sanantano – 

quando encontrou o princípio da eternidade, quando encontrou o tesouro inexaurível 

da vida, ele começa a transbordar. O amor volta – de fato, o amor vem pela primeira 

vez. É compaixão. Agora ele derrama a sua compaixão em todos; qualquer pessoa que 

vier até ele, ele compartilha a sua bem-aventurança, ele compartilha o caminho, 

compartilha o seu insight.  

 

ATENTO ENTRE OS DESATENTOS, 

ACORDADO ENQUANTO OS OUTROS SONHAM, 

TÃO RÁPIDO QUANTO UM CAVALO DE CORRIDA 

ELE ULTRAPASSA O CAMPO. 

 

E quando você se torna estabelecido na meditação e na compaixão você não é mais 

vítima do sono e do sonho. Você permanece acordado – mesmo quando dorme. E então 

a sua vida se torna uma flecha reta, movendo-se com uma tremenda velocidade, na 

velocidade da luz, até o objetivo. Você se tornou, pela primeira vez, um ser. 

TÃO RÁPIDO QUANTO UM CAVALO DE CORRIDA ELE ULTRAPASSA O CAMPO. ATENTO 

ENTRE OS DESATENTOS, ACORDADO ENQUANTO OS OUTROS SONHAM. Esta é a 

diferença entre Buda e os outros. Os outros estão apenas dormindo, não realmente 
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vivendo; esperando viver um dia, preparando para viver, mas não vivendo. E esse dia 

nunca chega – antes desse dia a morte chega. 

Um buda está acordado. Mesmo enquanto dorme ele não sonha. Quando o desejo 

desaparece, os sonhos desaparecem também. Os sonhos são desejos traduzidos na 

linguagem do sono. Um buda dorme com absoluta vigilância. A luz segue brilhando 

dentro dele. O corpo precisa de descanso, por isso o corpo dorme, mas ele não precisa 

de descanso – a energia é inexaurível. Ali, no centro do seu ser, uma pequena luz segue 

brilhando. Toda a circunferência dorme, mas aquela luz está alerta, acordada. 

Nós dormimos mesmo enquanto estamos acordados: ele está acordado mesmo 

enquanto está dormindo. 

 

ATRAVÉS DO OBSERVAR 

INDRA TORNOU-SE O REI DOS DEUSES. 

QUÃO MARAVILHOSO É OBSERVAR, 

QUÃO TOLO É DORMIR. 

 

O BIKKHU QUE GUARDA A SUA MENTE 

E TEME A TEIMOSIA DOS SEUS PENSAMENTOS 

QUEIMA TODAS AS AMARRAS 

COM O FOGO DA SUA VIGILÂNCIA. 

 

‘Bhikkhu’ é a palavra de Buda para sannyasin. ‘Sannyasin’ é a minha palavra para 

bhikkhu. Não escolhi a palavra de Buda – por uma certa razão. Bhikkhu significa 

literalmente mendigo.  

Buda renunciou o seu reino e tornou-se um mendigo. É claro, mesmo enquanto era um 

mendigo ele andava como um imperador; é claro, ele é muito mais gracioso do que 

antes e muito mais rico do que antes. Mas porque renunciou ao reino, as pessoas 

começaram a chamá-lo de bhikkhu, um mendigo. E, vagarosamente, o nome foi adotado 

pelos seus seguidores também. 

Eu não quero que vocês sejam mendigos, quero que vocês sejam mestres. Por isso 

escolhi a palavra ‘sannyasin’. Um sannyasin significa alguém que sabe como viver 

corretamente. Não é renúncia; pelo contrário, é regozijo, é celebração. 
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O BIKKHU QUE GUARDA A SUA MENTE E TEME A TEIMOSIA DOS SEUS PENSAMENTOS 

QUEIMA TODAS AS AMARRAS COM O FOGO DA SUA VIGILÂNCIA. 

Sim, a meditação é fogo – ela queima os seus pensamentos, seus desejos, suas 

memórias; ela queima o passado e o futuro. Ela queima a sua mente e o ego. Ela leva 

embora tudo que você pensa que você é. É uma morte e um renascimento, uma 

crucificação e uma ressurreição. Você renasce. Você perde a sua própria identidade 

totalmente e você alcança uma nova visão da vida. 

Esta visão da vida é o que se entender por deus, dhamma, tao, logos. Você pode escolher 

o seu nome para isso porque ele não tem nome próprio. De fato, ele não é expressivo 

de maneira alguma; ele pode ser apenas indicado, insinuado. 

 

O BIKKHU QUE GUARDA A SUA MENTE 

E TEME A SUA PRÓPRIA CONFUSÃO 

NÃO PODE CAIR. 

ELE ENCONTROU O CAMINHO PARA A PAZ. 

 

A mente é confusão. Pensamentos e pensamentos – milhares de pensamentos 

clamando, colidindo, lutando um contra o outro, lutando por atenção. Milhares de 

pensamentos te arrastando para milhares de direções. É um milagre como você 

continua unido. De alguma forma você conduz essa unidade – é apenas de alguma 

forma, é apenas uma fachada. Bem atrás há uma multidão clamando, uma guerra civil, 

uma contínua guerra civil. Pensamentos lutando um contra o outro, pensamentos 

querendo que você os satisfaça. É uma grande confusão, o que você chama de mente. 

Mas se você está ciente que a mente é confusão, e você não se identifica com a mente, 

você nunca cairá. Você tornar-se-á à prova de quedas! A mente tornar-se-á impotente. 

E porque você estará observando continuamente, as suas energias vagarosamente 

serão retiradas para longe da mente; esta não será mais nutrida. 

E uma vez que a mente morre, você nasce como uma não-mente. Este nascimento é a 

iluminação. Este nascimento o traz pela primeira vez para a terra da paz, o paraíso do 

lótus. Ele te traz para o mundo da bem-aventurança, da bênção. Caso contrário você 

permanecerá no inferno. Agora você está no inferno. Mas se você resolver, se você 
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decidir, se você escolher a consciência, agora você pode dar um pulo, um salto do 

inferno para o paraíso. 

Cabe a você: você pode escolher o inferno, você pode escolher o paraíso. O inferno é 

barato. O paraíso necessita de grande esforço, perseverança, determinação. O inferno 

significa que você pode permanecer inconsciente, você pode permanecer como você 

está. O paraíso significa que você terá que ascender acima de si próprio, você terá que 

transcender. Você tem que mover-se dos vales até os picos. 

E esses picos são seus, mas você tem que pagar por eles. Escalar até esses picos é um 

esforço árduo. Seja vigilante, meditativo e um dia você se encontrará nos picos 

ensolarados. Isso é liberação, moksha. Isso é nirvana – cessação do ego e o nascimento 

de Deus. 

Você tem direito de ser deus. Se você não é, apenas você é responsável e ninguém mais. 

Ouça o Buda. Não apenas ouça o Buda – aja, empenhe-se à vida da consciência, se 

envolva.  

Mas deixe-me lembrá-lo novamente: esta é apenas uma dimensão da vida – 

imensamente rica, mas ainda assim uma dimensão. Você tem que fazer algo a mais. 

Estou lhe dando uma tarefa mais árdua que Buda deu. Buda lhe deu uma dimensão; 

quero que você tenha todas as três dimensões e uma síntese. 

Um novo ser humano é necessário na Terra. O velho está podre e acabado, ele não tem 

futuro, não pode sobreviver. Ele chegou até o final da sua corrente. Ele está em seu leito 

de morte. A menos que um novo ser humano nasça – Oriente e Ocidente encontrando-

se, todas as três dimensões juntas – a humanidade estará amaldiçoada. 

Este experimento que estou fazendo aqui é apenas para criar a primeira espécie de novo 

ser humano. Você está participando de um grande experimento de tremenda 

importância. Sinta-se abençoado. Sinta-se afortunado. Você pode não estar consciente 

do que você está participando, mas você pode fazer história! Tudo depende de quão 

empenhado, quão envolvido você se torna comigo e com meu experimento. 

Esta é a maior síntese possível, isso nunca foi tentado antes... 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 8 

Título do Capítulo: O início de uma nova fase 

28 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

A primeira questão: 

Questão 1 

AMADO MESTRE, 

EU NUNCA FUI TOCADO PELA MÚSICA CLÁSSICA E AS GALERIAS DE ARTE ME IRRITAM. 

ENTÃO, É POSSÍVEL IR DA PRIMEIRA CAMADA, A CABEÇA, PARA A TERCEIRA CAMADA, 

O CENTRO, E EVITAR TODO ESSE LIXO ESTÉTICO? 

 

Nirgun, sim, é verdade: existe muito lixo em nome da estética. Mas quando uso a palavra 

‘estética’ não quero dizer do lixo coletado nos museus e galerias de arte. 

Quando uso a palavra ‘estética’ quero dizer de uma qualidade em você. Não tem nada 

a ver com objetos – pinturas, música, poesia – tem algo a ver com a qualidade do seu 

ser, uma sensibilidade, um amor pela beleza, uma sensibilidade pela textura e pelo sabor 

das coisas, pela dança eterna que ocorre por todos os lados, uma consciência disso, um 

silêncio para escutar este cuco chamando distante... 

Não é lixo: é o próprio núcleo da existência. 

Mas posso entender que você se cansou da assim chamada música clássica e das 

pinturas coletadas nas galerias de arte. E você deve estar um pouco desorientado do 

porquê que as pessoas seguem falando de toda essa bobagem. 

A estética é apenas uma abordagem artística da vida, uma visão poética. Ver as cores 

tão totalmente que cada árvore se torna uma pintura, que cada nuvem traga a presença 

de Deus, as cores se tornem mais coloridas, que você não siga ignorando o resplendor 

das coisas, que você permaneça alerta, consciente, amando, que você permaneça 

receptivo, acolhedor, aberto. Isso é o que quero dizer por atitude estética, a abordagem 

estética. 

A música deve estar em seu coração, o seu próprio ser deve ser musical, ele deve tornar-

se uma harmonia. Um ser humano pode existir como um caos ou como um cosmos. A 
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música é o caminho do caos ao cosmos. Um ser humano pode existir como uma 

desordem, uma dissonância, apenas barulho, um mercado, ou um ser humano pode 

viver como um templo, um silêncio sagrado, onde a música celeste é ouvida em si 

mesmo, a música não criada é ouvida em si mesmo. 

As pessoas Zen o chamaram o som de uma mão batendo palmas. Na Índia, por séculos 

os místicos têm falado sobre anahat nad – o som sem batida. Ele está no interior do seu 

próprio ser; você não precisa ir a lugar algum para ouvi-la. É a música mais antiga e a 

mais recente também. É tanto a mais velha quanto a mais nova. E é a música do seu 

próprio ser, o murmúrio da sua própria existência. E se você não pode ouvi-la, você está 

surdo. 

E não há como evitá-la, Nirgun. Os museus você pode evitar, as galerias de arte você 

pode evitar – de fato, você deve evitá-las. Você não precisa se preocupar com arte e a 

crítica de arte – esqueça tudo sobre isso. Mas você deve tornar-se um artista da própria 

vida. 

Eu digo que Buda é um poeta, apesar dele nunca ter composto um único poema. Ainda 

assim insisto que ele é um dos maiores poetas que já viveram. Ele não foi um 

Shakespeare, um Milton, um Kalidas, um Rabindranath – não, de maneira alguma. Mas 

ainda assim digo: Shakespeare, Milton, Kalidas, Rabindranath não são nada comparados 

com sua poesia. A sua vida foi a sua poesia – a maneira que caminhava, a maneira que 

olhava para as coisas... 

Há algumas noites me deparei com uma das mais belas declarações de Santa Teresa de 

Ávila. Ela disse: Tudo que você precisa é ver. Toda a sua mensagem está contida nessa 

simples declaração: Tudo que você precisa é ver. A capacidade de ver – e você 

encontrará Deus. A capacidade de ouvir – e você encontrará a sua música. A capacidade 

de tocar – e toda textura vai tornar-se a sua textura. Toque a rocha e você encontrará 

Deus. 

Não é uma questão de objetos de arte: é uma questão de enfoque interior, uma visão – 

de ver as coisas artisticamente. E, Nirgun, você tem esta qualidade! De fato, por causa 

dessa qualidade você cansou-se da música clássica e das galerias – porque, de uma 

maneira inconsciente, de uma maneira tateante, você sentiu algo muito superior dentro 

de você. Mas você ainda não está totalmente consciente disso. 
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Evite as galerias de arte e você não perderá nada. Mas você não pode evitar a camada 

estética do seu ser: você tem que passar por ela. De outra maneira você permanecerá 

para sempre empobrecido; algo lhe faltará, algo de imenso valor. A sua iluminação 

nunca será total. Uma parte do seu ser permanecerá não iluminada; um canto da sua 

alma permanecerá escuro – e aquele canto ficará pesado para você. É preciso tornar-se 

totalmente iluminado. Nada deve ser evitado, nenhum atalho deve ser inventado. É 

preciso mover-se muito naturalmente por todas as camadas, porque todas essas 

camadas são oportunidades de crescimento. 

Lembre-se: sempre que utilizo as palavras ‘música’ ou ‘poesia’ ou ‘pintura’ ou 

‘escultura’, tenho o meu próprio significado. 

Quando Helen Keller, a mulher cega, veio para a Índia ela visitou Jawaharlal Nehru. Ela 

era cega, surda. Ela tocou a face de Nehru; com ambas as mãos ela sentiu a face de 

Nehru, e ela ficou imensamente encantada. Ela expressou grande alegria. Ela declarou, 

“Senti a mesma qualidade na face de Nehru quando toquei as belas estátuas Romanas 

– o mesmo frescor, a mesma proporção e a mesma forma.” 

Ora, essa mulher tem o coração de um escultor – cega, surda, mas tem o gênio de um 

grande artista. Porque era surda e cega ela teve que encontrar outras formas de sentir 

a vida. E, às vezes, as maldições provam-se bênçãos. Ela toca a água, ela sente o seu 

frescor, a sua vida, a sua vibração. Você nunca o sentirá, porque você pode ver a água; 

você pode dizer, “O que está lá?” Porque ela não podia ver, ela podia apenas sentir a 

textura da rocha... você pode ver e você perderá – você não sentirá a sua textura. 

Às vezes é tremendamente significante fechar os seus olhos e apenas tocar a rocha, e 

sentir como se você fosse cego e você tivesse apenas as suas mãos, utilizando-as como 

os seus olhos. E você ficará surpreso – você experimentará uma surpresa. Pela primeira 

vez você verá que a textura tem a sua própria dimensão.  

Porque ela não tinha olhos e ouvidos, o seu sentido de cheiro era ótimo. Ela podia sentir 

o perfume das coisas, das pessoas. Ela podia discriminar entre uma árvore e outra 

apenas pela fragrância. Ela podia até mesmo distinguir as pessoas apenas pelo cheiro.  

Ora, ela é tão estética quanto qualquer Picasso, Dali, Van Gogh – ou até mais. 

Nirgun, o lixo estético certamente está lá, porque qualquer coisa que o ser humano cria 

em sua inconsciência deve ser lixo. As pinturas de Picasso representam a mente de 

Picasso. Ora, esse homem parece ser insano em algum lugar lá no fundo. De fato, as suas 
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pinturas são uma forma de permanecer saudável; as suas pinturas são catárticas. O que 

você faz em sua Meditação Dinâmica ele está fazendo através de seus quadros: 

colocando para fora as tensões, pesadelos, toda a feiura que está em sua mente. Ela 

deve ser jogada para fora do sistema, e isso pode ser feito através da pintura muito 

facilmente. 

Carl Gustav Jung frequentemente dizia para seus pacientes pintarem. E muitas pessoas 

insanas pintaram quadros realmente belos. Mas, certamente, esses quadros são 

insanos! Como poderia uma pessoa insana pintar um quadro são? Ele pode ter uma 

certa beleza própria – a beleza da insanidade – pode ter uma certa proporção, um certo 

arranjo de cores, ou até mesmo uma certa visão, mas algo da sua insanidade deve estar 

à espreita em seu entorno. E Jung compreendeu, vagarosamente, que através da pintura 

as pessoas insanas podem ser imensamente ajudadas – a pintura pode tornar-se uma 

terapia. E, certamente, ele está certo. Se você pode pintar os seus pesadelos, você 

libertar-se-á deles. É uma expressão! A expressão sempre traz liberdade. A repressão 

traz servidão, a expressão traz liberdade. E esta é uma das mais belas formas de 

expressar, a pintura. 

Se você tem medo da morte, é torturado pela ideia da morte, se tem pesadelos com a 

morte e você pode pintar muitos quadros sobre a morte, você abandonará essas ideias. 

Você tem que trazê-las do inconsciente para o consciente. Você se liberta de qualquer 

coisa que é trazida do inconsciente ao consciente. 

Mas a humanidade tem feito justamente o oposto. Disseram-nos por séculos para jogar 

as coisas do consciente para o inconsciente – isso é repressão. Sim, de certo modo você 

parece ter se libertado das repressões, mas não realmente. De fato, elas foram para uma 

camada mais profunda de você, elas afundaram mais em você. Elas vão te incomodar 

ainda mais. Agora elas vão te controlar a partir do inconsciente e você nem se dará conta 

delas. 

Toda a abordagem da psicanálise é contra a repressão: traga tudo o que está reprimido 

no inconsciente para o consciente. Isso pode ser feito de muitas maneiras. A psicanálise 

é a rota mais longa; ela leva três anos, seis, até mesmo dez anos. Além disso, também, 

a análise nunca está completa. Não existe uma única pessoa em todo o mundo cuja 

psicanálise esteja completa e finalizada. 
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Ela não pode ser finalizada, porque o processo é lento. Duas vezes por semana, ou três, 

você vê o seu psicanalista; deitado no divã do psicanalista você joga fora o seu lixo por 

uma hora. Ele ouve pacientemente – pelo menos finge que está ouvindo pacientemente. 

E porque ele está ouvindo você continua trazendo para fora. Ele lhe dá encorajamento, 

então você segue escavando cada vez mais profundo e você traz as coisas do 

inconsciente para o consciente. A sua presença, sua competência, seu nome, sua 

autoridade, te encoraja. Você não tem medo de trazer as coisas à tona, que te 

assustariam se você as trouxesse a sós – porque você veria a si mesmo à beira da 

loucura. Mas a sua autoridade e presença... e isso pode estar apenas na sua crença, 

porque ele próprio pode ser mais insano do que você. Mas você pode ter apenas a 

crença de que ele sabe, que ele será capaz de ajudar-te, que ele está ali, então você não 

precisa temer; você pode seguir escavando cada vez mais profundo em seu 

inconsciente. 

Quanto mais você trouxer ao consciente, mais você estará livre – alivia muito. Mas uma 

vez, duas ou três vezes na semana você alivia, e todo o restante da semana você segue 

acumulando novamente. As três horas na terapia são desfeitas; você permanece o 

mesmo. Torna-se um círculo vicioso. Na sociedade, em família, você novamente 

acumula repressões, e você vai ao analista e expressa essas supressões. Um pouco mais 

aliviado, você volta para a sociedade – a mesma sociedade, as mesmas pessoas. Você 

ouve o mesmo padre, lê o mesmo jornal, vai ao mesmo comício político. Você 

permanece comunista ou Católico. A mesma esposa, o mesmo marido, as mesmas 

crianças, as mesmas pessoas para se associar... novamente as repressões ocorrem. 

Esse é um alivio muito temporário. 

Muitas outras formas são encontradas. A pintura é apenas uma maneira – muito mais 

significante, pois o inconsciente conhece a linguagem das figuras e não a linguagem das 

palavras. O inconsciente expressa-se por figuras. É por isso que, em seus sonhos, o seu 

inconsciente expressa-se mais adequadamente. Por isso que o psicanalista quer saber 

sobre os seus sonhos cada vez mais. Os sonhos são uma linguagem pictórica, primitiva, 

não-sofisticada, mais inocente. E é exatamente isso o que ocorre quando você pinta. 

Pintar é trazer os seus sonhos à luz – pode ajudar tremendamente. Meu próprio 

sentimento é que se Picasso fosse prevenido de pintar ele ficaria louco. Foi a sua pintura 
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que o salvou – apesar dele estar inconsciente que era a pintura que estava salvando-o. 

Porém sua pintura tem a qualidade da loucura em si. 

Se você olha para uma pintura de Picasso e medita sobre ela você sentir-se-á zonzo, 

você sentir-se-á desconfortável, tenso, não se sentirá relaxado. E se você viver em um 

quarto onde em todas as paredes existem pinturas de Picasso, haverá todo o perigo de 

você ter pesadelos, ou você poderá ficar louco. Essas pinturas provocarão a sua 

insanidade.  

Então, Nirgun, você pode evitar as galerias de arte, você pode evitar os Picassos, mas 

você não pode evitar a camada estética do seu ser. Você não pode evitar a dimensão 

estética; caso contrário você permanecerá empobrecido, assimétrico, algo ficará 

faltando em você. E eu não gostaria que nada faltasse em meus sannyasins. Eles têm 

que ser os mais científicos possíveis. Não quero dizer – novamente lembre-se – que você 

tem que tornar-se um físico ou químico ou um biólogo ou fisiologista. Não quero dizer 

isso! Quando digo que você tem que ser um cientista, quero dizer que você tem que ser 

científico – é uma metáfora. Lembre-se sempre: estou falando por metáforas, símiles e 

parábolas.  

Você tem que ser científico. Para acessar o mundo corretamente, o mundo objetivo, o 

único caminho é a ciência. Se a Bíblia diz que a Terra não é redonda e sim plana, não 

acredite nela – seja científico. A Terra é redonda e não plana. A Bíblia não tem direito 

de dizer qualquer coisa sobre algo objetivo. A Bíblia é um livro religioso; ela tem a sua 

própria dimensão. Não confunda essas dimensões.   

Por causa dessa confusão um grande conflito surgiu entre a ciência e a religião. Não é 

necessário de maneira alguma. A ciência tem o seu próprio reino, o seu próprio 

território. Primeiro os sacerdotes começaram a interferir na ciência; agora, toda a 

história está sendo repetida novamente na ordem oposta. Agora os cientistas estão 

tentando interferir no mundo da religião. 

O cientista não pergunta se Deus existe ou não – isso não é da sua alçada. O que ele 

sabe sobre Deus? Esta não é a sua dimensão. E tudo o que ele disser sobre Deus é 

estúpido; qualquer coisa que disser está errado. 

É como perguntar para um grande doutor sobre poesia – ele pode ser um grande doutor, 

um grande médico, mas perguntá-lo sobre poesia apenas porque ele é um grande 

médico é tolice. Ou perguntar para um grande poeta sobre a sua doença porque ele é 
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um grande poeta... você pode ver a estupidez. Você não vai a um grande poeta para ser 

diagnosticado apenas porque ele é um grande poeta. Você irá a um doutor – ele pode 

simplesmente não ser um poeta. 

O cientista não tem o direito de dizer qualquer coisa sobre a interioridade da 

humanidade – não é o seu mundo. Mas agora ele está interferindo. Ele está fazendo o 

mesmo erro que os padres fizeram por séculos. 

 

Galileu foi chamado pelo papa, forçado em sua velhice a pedir desculpas porque disse 

que não era o sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do sol. 

Ora, isso é contra a Bíblia. Os sacerdotes ficaram muito irritados: “Como você pode 

negar a Bíblia? Quem é você?” Em sua velhice – ele tinha setenta anos, doente, acamado 

– ele foi forçado a ir até a corte, ele foi forçado a ajoelhar-se diante do papa, e lhe foi 

pedido que se desculpasse. 

Ele deve ter sido um homem bem-humorado, ele devia ter um grande senso de humor. 

Ele disse, “Sim, senhor, eu me desculpo. Declaro que a Bíblia está certa, que a Terra não 

gira em torno do Sol mas que o Sol gira em torno da Terra. Você está satisfeito, senhor?” 

E todos ficaram muito felizes. Eles disseram, “Estamos satisfeitos.” 

E então Galileu riu. Ele disse, “Mas qualquer coisa que eu disser não faz diferença – a 

Terra gira em torno do sol. As minhas declarações, o que elas significam? O que elas 

podem fazer? O que posso fazer? O que digo não importa – a Terra não ouvirá. Mas eu 

peço perdão, estou errado e a Bíblia está correta. Mas lembre-se bem: a Terra gira em 

torno do Sol – ela não tem obrigação de satisfazer o meu desejo. Eu gostaria que fosse 

de acordo com a Bíblia e de acordo com vocês, mas sou impotente, totalmente 

impotente.” 

A Bíblia contém muitas declarações não-científicas, os Vedas contêm muitas declarações 

não-científicas. Todas as escrituras antigas contêm muitas declarações não-científicas, 

por uma razão: porque naqueles dias não havia a ciência como um fenômeno separado. 

A escritura religiosa era a única escritura disponível. Então era comum que ela coletasse 

de tudo; qualquer conhecimento que estivesse disponível era coletado na escritura. Ela 

contém arte, matemática, geografia, história e ciência – ela contém tudo o que estava 

disponível. E o conhecimento era tão pequeno que este poderia estar contido em uma 

única escritura. 
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Mas agora, séculos se passaram, o ser humano cresceu, atingiu a maioridade. Agora a 

ciência tem o seu próprio mundo. Devemos abandonar tudo o que é científico das 

escrituras religiosas – elas não têm nada a ver com o científico. Nem a ciência tem algo 

a ver com as escrituras religiosas ou com a dimensão religiosa. Mas é dessa forma que 

as mentes estúpidas seguem discutindo.  

Eu gostaria que você fosse científico – no que diz respeito ao mundo, seja científico. No 

que diz respeito à sua realidade interior, seja religioso. E há um mundo entre os dois, o 

mundo intermediário, o mundo do crepúsculo, onde o objetivo e o subjetivo encontram-

se. Este é o mundo da estética. Sobre este, seja um artista, um poeta, um músico. 

Se todas essas dimensões forem satisfeitas você tornar-se-á espiritual; todas essas 

dimensões enriquecidas tornar-te-ão o quarto ser humano, o ser humano espiritual. Os 

meus sannyasins devem ser o quarto ser humano – integrado, inteiro. Nada deve ser 

evitado, Nirgun. Tudo tem que ser vivido, amado, experienciado. Tudo deve ser 

absorvido, para que você se torne tão rico quanto é possível ser. 

 

A segunda questão: 

Questão 2 

AMADO MESTRE, 

VOCÊ FALARÁ ALGO A MAIS SOBRE RELAXAMENTO? ESTOU CONSCIENTE DE UMA 

TENSÃO PROFUNDA EM MEU ÂMAGO E SUSPEITO QUE PROVAVELMENTE NUNCA 

RELAXEI TOTALMENTE. 

QUANDO VOCÊ DISSE OUTRO DIA QUE RELAXAR É UM DOS FENÔMENOS MAIS 

COMPLEXOS POSSÍVEIS, VISLUMBREI UMA RICA TAPEÇARIA NA QUAL OS FIOS DO 

RELAXAMENTO E DO DEIXAR ACONTECER ESTAVAM PROFUNDAMENTE ENTRELAÇADOS 

COM CONFIANÇA E ENTÃO O AMOR VEM, E A ACEITAÇÃO, O SEGUIR COM O FLUXO, A 

UNIÃO E O ÊXTASE... 

 

Anurag, total relaxamento é o objetivo final. É o momento quando alguém se torna um 

buda. É o momento da realização, iluminação, da consciência crística. Você não pode 

estar totalmente relaxado agora. No núcleo mais interior a tensão persistirá. 

Mas comece a relaxar. Comece da circunferência – é onde nós estamos e podemos 

começar apenas de onde estamos. Relaxe a circunferência do seu ser – relaxe seu corpo, 
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relaxe seu comportamento, relaxe os seus atos. Ande de forma relaxada, coma de forma 

relaxada, fale e ouça de maneira relaxada. Desacelere todos os processos. Não tenha 

pressa nem afobação. Mova-se como se toda a eternidade estivesse disponível para 

você – de fato, ela está disponível para você. Estamos aqui desde o início e estaremos 

aqui no fim, se houve um início e existir um fim. De fato, não há início e nem fim. Sempre 

estivemos aqui e estaremos aqui para sempre. As formas seguem se alterando, mas não 

a substância; as vestes seguem mudando, mas não a alma. 

Tensão significa pressa, medo, dúvida. Tensão significa um constante esforço para 

proteger, para estar seguro, em segurança. Tensão significa preparar-se para o amanhã 

agora, ou para a vida após a morte – com medo de amanhã você não ser capaz de 

encarar a realidade, então esteja preparado. A tensão significa o passado que você não 

viveu realmente, mas apenas, de alguma forma, evitou; ele paira, é uma ressaca, ele o 

cerca. 

Lembre-se de uma coisa muito fundamental sobre a vida: qualquer experiência que não 

foi vivida paira em torno de você, persiste: “Termine-me! Viva-me! Complete-me!” Há 

uma qualidade intrínseca em toda experiência que ela tende e quer ser finalizada, 

completada. Uma vez completada, ela evapora; incompleta ela persiste, ela te tortura, 

te assombra, atrai a sua atenção. Ela diz, “O que você vai fazer em relação a mim? Ainda 

estou incompleta – realize-me!” 

Todo o seu passado paira em torno de você incompleto – porque nada foi realmente 

vivido, tudo foi de alguma forma contornado, parcialmente vivido, apenas mais ou 

menos, de forma morna. Não houve intensidade, não houve paixão. Você tem se movido 

como um sonambulista, um sonâmbulo. Por isso o passado paira, e o futuro cria medo. 

E entre o passado e o futuro está esmagado o seu presente, a única realidade. 

Você terá que relaxar a partir da circunferência. O primeiro passo no relaxamento é o 

corpo. Lembre-se sempre que for possível de olhar para o corpo, se você está 

carregando alguma tensão em algum lugar do corpo – no pescoço, cabeça, nas pernas. 

Relaxe-a conscientemente. Vá até aquela parte do corpo e a persuada, diga a ela 

amavelmente “Relaxe!” 

E você ficará surpreso quando você aborda qualquer parte do corpo, ele ouve, ele te 

segue – é o seu corpo! Com os olhos fechados, vá para dentro do corpo, dos dedos do 

pé até a cabeça, procurando por qualquer lugar onde haja tensão. E então fale à parte 
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como você fala com um amigo; deixe haver um diálogo entre você e seu corpo. Diga-lhe 

para relaxar e fale, “Não há nada a temer. Não tenha medo. Estou aqui para cuidar – 

você pode relaxar.” Vagarosamente, você aprenderá o seu truque. Então o corpo se 

torna relaxado. 

Então dê outro passo, um pouco mais profundo; fale para a mente relaxar. E se o corpo 

ouve, a mente também ouve, mas você não pode começar com a mente – você tem que 

começar do começo. Você não pode começar do meio. Muitas pessoas começam com a 

mente e falham; elas falham porque começam a partir do lugar errado. Tudo deve ser 

feito na ordem correta. 

Se você tornar-se capaz de relaxar o corpo voluntariamente, então você será capaz de 

ajudar a sua mente a relaxar voluntariamente. A mente é um fenômeno mais complexo. 

Uma vez que você tornou-se seguro que o corpo te ouve, você terá uma nova confiança 

em si. Agora até mesmo a mente pode te ouvir. Levará um pouco mais de tempo com a 

mente, mas ocorrerá.  

Quando a mente está relaxada, então comece a relaxar o seu coração, o mundo dos seus 

sentimentos, emoções – que é ainda mais complexo, mais sutil. Mas agora você se 

moverá com confiança, com grande confiança em si próprio. Agora você saberá que é 

possível. Se é possível com o corpo e possível com a mente, é possível com o coração 

também. E somente então, quando você passou por esses três passos, você pode dar o 

quarto. Agora você pode ir até o núcleo mais interior do seu ser, que está além do corpo, 

mente e coração: o próprio centro da sua existência. E você será capaz de relaxá-lo 

também. 

E esse relaxamento certamente trará a maior alegria possível, o êxtase último, 

aceitação. Você estará cheio de bem-aventurança e regozijo. A sua vida terá a qualidade 

da dança. 

Toda a existência está dançando, exceto o ser humano. Toda a existência está em um 

movimento muito relaxado; o movimento existe, certamente, mas é totalmente 

relaxado. As árvores crescem, os pássaros gorjeiam, os rios fluem e as estrelas se 

movem: tudo segue de maneira muito relaxada. Sem pressa, sem ímpeto, sem 

preocupação e sem desperdício. Exceto o ser humano. O ser humano tornou-se vítima 

da sua mente. 
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O ser humano pode elevar-se acima dos deuses ou decair abaixo dos animais. O ser 

humano tem um grande espectro. Do mais baixo ao mais alto, o ser humano é uma 

escada. 

Anurag, comece do corpo, e então siga, vagarosamente, cada vez mais profundo. E não 

comece com nada a mais a não ser que você tenha primeiro resolvido o primário. Se o 

seu corpo está tenso, não comece com a mente. Espere. Trabalhe no corpo. E até mesmo 

as coisas pequenas são de imensa ajuda. 

Você anda em um certo passo; isso tornou-se habitual, automático. Agora tente andar 

mais devagar. Buda frequentemente dizia aos seus discípulos, “Caminhe muito devagar, 

e dê cada passo muito conscientemente.” Se você der cada passo muito 

conscientemente, você terá que caminhar muito devagar. Se você está correndo, 

apressando-se, você se esquecerá de lembrar. Por isso Buda caminha muito 

vagarosamente. 

Tente andar muito vagarosamente e você se surpreenderá – uma nova qualidade de 

consciência começará a ocorrer no corpo. Coma devagar e você se surpreenderá – 

haverá um grande relaxamento. Faça tudo devagar... apenas para mudar o velho 

padrão, apenas para abandonar os antigos hábitos. 

Primeiro o corpo tem que estar completamente relaxado, como uma criança pequena, 

somente então comece com a mente. Mova-se cientificamente: primeiro o mais 

simples, então o complexo, então o mais complexo. E somente então você pode relaxar 

no núcleo último. 

Você me pergunta, Anurag, “Você falará algo a mais sobre relaxamento? Estou 

consciente de uma tensão profunda em meu âmago e suspeito que provavelmente 

nunca relaxei totalmente.” 

Esta é a situação de todo ser humano. É bom que você esteja consciente – milhões não 

têm consciência disso. Você é abençoado por estar consciente, porque se você está 

consciente então algo pode ser feito. Se você não está consciente, então nada é possível. 

A consciência é o início da transformação. 

E você diz, “Quando você disse outro dia que relaxar é um dos fenômenos mais 

complexos possíveis, vislumbrei uma rica tapeçaria na qual os fios do relaxamento e do 

deixar acontecer estavam profundamente entrelaçados com confiança e então o amor 

vem, e a aceitação, o seguir com o fluxo, a união e o êxtase... 
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Sim, Anurag, o relaxamento é um dos fenômenos mais complexos... muito rico, 

multidimensional. Todas essas coisas são partes dele: deixar acontecer, confiança, 

entrega, amor, aceitação, ir com o fluxo, união com a existência, ausência de ego, 

êxtase. Todos são partes do relaxamento e todos começam a ocorrer quando você 

aprende os caminhos do relaxamento. 

As suas assim chamadas religiões deixaram-no muito tenso, porque elas criaram a culpa 

em você. O meu esforço aqui é ajudá-lo a abandonar toda a culpa e todo o medo. Eu 

gostaria de dizer a você: não há inferno e não há paraíso. Então não tenha medo do 

inferno e não ambicione pelo paraíso. 

Tudo o que existe é este momento. Você pode fazer desse momento um inferno ou um 

paraíso – isso certamente é possível – não há paraíso ou inferno em algum outro lugar. 

O inferno é quando você está todo tenso, e o paraíso é quando você está todo relaxado. 

O relaxamento total é o paraíso. 

 

A terceira questão: 

Questão 3 

AMADO MESTRE, 

TODA VEZ QUE VOCÊ FALA SOBRE UM MESTRE, SINTO QUE VOCÊ AMA AQUELE MESTRE 

E FLUI ATRAVÉS DOS SEUS SUTRAS. NESSA SÉRIE, NO ENTANTO, SINTO QUE VOCÊ SE 

MANTÉM À PARTE DE BUDA E NÃO AMA REALMENTE A SUA OBRA. 

ALGO ESTÁ MUDANDO OU ESTOU IMAGINANDO COISAS?  

 

Nishant, você não está imaginando coisas. Comigo, você deve estar sempre se movendo 

– as coisas estarão mudando. Conforme você cresce eu te direi coisas que eu não lhe 

disse antes. Não é que meu amor por Buda é menor – meu amor não pode ser menos 

ou mais; meu amor é apenas amor, é uma qualidade, não há dimensão quantitativa nele. 

Nunca pode ser menos ou mais – ele simplesmente é. 

Eu amo Buda, amo Jesus, amo Zaratustra, amo Lao Tsé, amo Patanjali – PORQUE amo... 

porque te amo, porque amo as árvores, porque amo os pássaros. Meu amor não é 

menor. 

E você está perfeitamente correto que eu me mantenho à parte – estarei cada vez mais 

à parte no futuro. Estou preparando a nova fase. O trabalho tem que dar um salto 
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quântico e muita preparação é necessária. O trabalho deve assumir uma qualidade 

totalmente diferente agora. Agora tenho pessoas de grande confiança comigo, de amor, 

pessoas que estão comprometidas e entregues. 

No começo eu falava para as massas. Era um tipo totalmente diferente de trabalho: eu 

estava em busca de discípulos. Falando para as massas eu utilizava a linguagem delas; 

falando para as massas eu falava para a primeira classe. Você não pode ir muito fundo; 

você deve falar superficialmente. Você deve olhar para quem você está falando. 

Então, vagarosamente, poucos estudantes transformaram-se em discípulos. Então 

minha abordagem mudou. Agora era possível comunicar-se em níveis mais elevados. 

Então os discípulos começaram a transformar-se em sannyasins – eles começaram a se 

comprometer, eles começaram a se envolver comigo, com o meu destino. A minha vida 

tornou-se a vida deles, o meu ser tornou-se o ser deles. Agora a comunicação dá um 

salto: torna-se comunhão. 

Agora tenho sannyasins suficientes... o trabalho deve mover-se para um nível mais 

profundo. 

Eu falava sobre Buda antes e falava como se apenas permitisse que ele falasse através 

de mim. Agora isso não será o caso. Essa série é o início de uma nova fase. 

Nishant, você suspeitou corretamente. Agora terei que deixar claro quais os pontos que 

difiro de Buda, de Jesus, de Krishna. Tenho que deixar claro onde difiro deles. 

Vinte e cinco séculos passaram desde Buda. Muito aconteceu desde então – muita água 

desceu pelo Ganges. Tudo mudou! Se Buda viesse para o mundo ele não seria capaz de 

reconhecê-lo que é o mesmo mundo que ele deixou. Eu pertenço a este século. Nesses 

vinte e cinco séculos muitas coisas novas foram adicionadas. Por exemplo, Buda não 

sabia nada sobre ciência – ele não poderia. Não estou dizendo que ele deveria saber - 

ele não poderia! Era impossível. Albert Einstein não tinha ocorrido ainda. Buda não 

estava ciente de muitas coisas que nós estamos cientes, eu estou ciente. Tenho que 

incorporar todas essas coisas. Sigmund Freud, Karl Marx e Albert Einstein e muitos mais 

devem ser incorporados. A religião tem que tornar-se cada vez mais rica a cada dia. 

Tenho que deixar claro onde difiro. Tenho que deixar claro o que MAIS estou tentando 

adicionar à herança religiosa. Não serei mais apenas um veículo. Aquela fase está 

completa. Ela foi necessária até agora, porque eu queria... as pessoas que amam Buda, 
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eu queria me aproximar delas; as pessoas que amam Mahavira, eu queria me aproximar 

delas; as pessoas que amam Jesus, eu queria me aproximar delas. 

A humanidade está dividida: poucos estão com Jesus, poucos estão com Buda, poucos 

estão com Krishna... e assim por diante. Não há seres humanos livres disponíveis. Eu tive 

que selecionar e escolher de diferentes seitas, de diferentes comunidades, de diferentes 

religiões. A única forma era: falar da forma que Buda falava, então apenas alguns poucos 

Budistas tornavam-se envolvidos comigo; caso contrário seria impossível para eles, eles 

não me entenderiam. Agora que eles se tornaram envolvidos comigo será totalmente 

diferente. Agora que o amor deles por mim surgiu é fácil dizer onde difiro de Buda e eles 

serão capazes de entender. Não criará nenhum problema para eles, não será confuso 

para eles. 

Mas lembre-se, o meu amor não é menor porque eu estou ficando à parte: o meu amor 

é o mesmo. O meu amor não vai mudar; não é algo que possa mudar. Mas cada vez mais 

acontecerá: ficarei à parte e separado. 

Agora tenho a minha gente. Tenho que deixar bem claro onde difiro, onde estou 

tentando dar algo novo, algo a mais; onde estou tentando enriquecer a herança, onde 

estou contribuindo. E, às vezes, terei que criticar também – mas amo tanto que posso 

criticar. 

Às vezes criticarei Buda, Mahavira, Jesus. Não é que não os amo – eu os amo, caso 

contrário por que eu falaria deles? Mesmo se os critico, isso significa que o meu amor é 

tanto que posso até importuná-los, criticá-los. 

Buda deu muito à humanidade, mas a humanidade é um processo em andamento. E 

tudo que acontece à humanidade traz as suas vantagens e também as suas 

desvantagens. 

Nesse mundo, nada pode permanecer absolutamente puro. Quando chove a água é 

pura. No momento que ela toca a terra... de fato mesmo antes disso: no momento que 

entra na atmosfera, o ar poluído começa a contaminá-la. A terra é cercada por uma 

espessa camada de ar; quando a água entra nessa camada de ar, ela começa a poluir-

se. E quando ela cai na terra ela torna-se barrenta, suja. Ainda é água, mas não é mais 

pura. 

Isso ocorre com toda verdade. Quando Buda declarou algo, era absolutamente pura. No 

momento em que foi ouvida pelas pessoas tornou-se impura. Quando foi escrita – e 
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lembre-se que foi escrita depois de muitos anos, depois de trezentos anos... agora você 

pode imaginar que as pessoas escreveram exatamente a mesma coisa que Buda falou, 

trezentos anos depois? É impossível! As pessoas são pessoas; elas automaticamente a 

destruirão, a distorcerão – elas darão as suas próprias cores às palavras. 

No dia em que Buda morreu, os seus seguidores foram divididos em trinta e seis escolas 

– imediatamente! Trinta e seis interpretações. Ninguém concordava com o que ele 

disse, ou mesmo se concordassem em relação às palavras, não concordariam sobre o 

significado atribuídos às palavras.  

 

Recordo-me: 

No último ano de sua vida Sigmund Freud chamou todos os seus discípulos – os 

importantes, os principais. Ele sentia que a morte estava próxima, ele deve ter ouvido 

os primeiros passos da morte e gostaria de ter um último encontro. 

Eles sentavam-se em uma mesa, cerca de trinta pessoas de todo o mundo – todos os 

principais discípulos – e eles começaram a discutir sobre algo que Freud havia dito há 

poucos dias atrás. Freud estava ali! Ele era o anfitrião, mas eles esqueceram-se 

completamente de Freud. Eles envolveram-se no argumento: alguém dizia uma coisa, 

outrem dizia outra e um terceiro os contradizia. E eles argumentavam o que Freud 

realmente queria dizer... e Freud observou, ouviu, e então bradou, “Pare todo esse 

disparate! Vocês pensam que estou morto? Estou aqui, presente – por que vocês não 

me perguntam o significado? E se vocês podem fazer isso para mim enquanto estou 

vivo, o que vocês farão quando eu estiver morto? Vocês nem se preocuparam em 

perguntar para mim e vocês gastaram uma hora discutindo um com o outro, lutando, 

irritando-se, aborrecendo-se, gritando um com o outro... e o mestre está presente!” 

 

E Freud não é um homem iluminado. Se isso pode ocorrer com uma pessoa não-

iluminada, o que dizer de Buda, que fala do pico mais alto da existência? No momento 

que ele declara algo este já não é mais o mesmo que estava em seu coração. Quando é 

ouvido, não é mais o mesmo de quando foi declarado. Quando é interpretado é algo 

totalmente diferente. 

Muitas vezes criticarei. Muitas vezes direi a vocês sobre as vantagens e as desvantagens 

que ocorreram. Buda é a dimensão religiosa mais pura, a mais pura possível, mas como 
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posso evitar dizer que ele é um homem unidimensional? Se não o disser, seria falso. Se 

não o disser, então o meu amor pela verdade não é total. Tenho que dizê-lo, que ele é 

unidimensional – o mais puro em sua dimensão, mas lhe falta as outras dimensões. 

Ele não aprecia a beleza, de maneira alguma. Ele não aprecia a música, de maneira 

alguma. Ele não aprecia o amor, de maneira alguma. Falta a dimensão estética, ele a 

evitou. E ele não tem uma abordagem científica; não podia tê-la – a ciência ainda não 

havia se desenvolvido o suficiente. Ele é uma pureza unidimensional, mas 

unidimensional.  

E porque ele é unidimensional, todo este país permaneceu unidimensional. Buda é 

unidimensional, Mahavira é unidimensional, Patanjali é unidimensional.  

Todos os grandes mestres religiosos desse país foram pessoas religiosas. Eles 

alcançaram a experiência religiosa mais pura e tentaram converter todo o país às suas 

visões. Mas a desvantagem foi que o país se tornou pobre. Sem ciência nenhum país 

pode tornar-se rico. O país torna-se externamente feio, faminto, doente. Sem ciência e 

tecnologia nenhum país pode ser externamente belo, saudável, afluente. 

Ora, não posso deixar de mencionar isso – não seria verdade e também não seria certo. 

Seria enganar vocês! Seria um crime contra a humanidade. Está na hora de alguém ter 

coragem para dizer! Ninguém em todo o mundo está fazendo isso e a hora é propícia 

para alguém gritar e dizer que Buda, Mahavira, Patanjali, Lao Tsé, são pessoas 

imensamente belas e contribuíram muito – a humanidade não seria o que é sem eles – 

eles são a nossa alma, isso é absolutamente correto, mas há uma desvantagem porque 

todos são unidimensionais. As outras dimensões permaneceram paralisadas, 

prejudicadas. E agora chegou o momento: as outras dimensões devem ser satisfeitas 

também.  

Eu gostaria que este país se tornasse rico, científico, tecnológico, saudável, bem nutrido 

– não apenas esse país, mas toda a humanidade. E não vejo que isso é contra a religião. 

Pelo contrário: quanto mais rico um país é, mas religioso se torna – porque a riqueza lhe 

dá uma oportunidade, a riqueza lhe dá facilidade, a riqueza lhe dá tempo, espaço e 

energia, para mover-se para dentro. Se você não se mover, essa responsabilidade é sua. 

Nada está errado em ser rico. Se uma pessoa rica não é religiosa ela é simplesmente 

medíocre, estúpida; não é nada contra a riqueza: é simplesmente uma indicação que ela 

é tola.  
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Se uma pessoa rica não é religiosa, a chamo de estúpida; e se uma pessoa pobre é 

religiosa, a chamo de inteligente, realmente inteligente. Uma inteligência rara é 

necessária para um ser humano pobre tornar-se religioso. Quando um Kabir se torna 

religioso ele mostra mais inteligência do que o próprio Buda – porque é impossível, 

quase impossível tornar-se religioso quando você é pobre. Quando você não conheceu 

o que são as riquezas, como você pode ir além destas? Alguém pode ir além de uma 

certa coisa apenas quando ela foi experimentada; é apenas através da experiência que 

alguém ultrapassa e transcende. Se uma pessoa transcende sem experimentar algo, isso 

simplesmente significa que ela tem tamanha inteligência que aprende a partir da 

experiência dos outros; ela própria não precisa passar por todas essas coisas. 

Kabir deve ter olhado para as pessoas ricas e visto a futilidade de tudo. Por isso ele 

abandonou aquela ambição, aquele desejo. Buda era filho de um rei; ele viveu ricamente 

e através da experiência entendeu que tudo é fútil e tudo é vaidade. Ele atravessou a 

sua própria experiência: Kabir atingiu ao observar a experiências dos outros. 

Certamente, Kabir necessitou de mais inteligência. 

As pessoas pobres podem tornar-se religiosas, mas sociedades pobres não podem se 

tornar religiosas. As pessoas ricas podem evitar à religião, mas as sociedades ricas não 

podem evitar à religião.  

Ora, essa nova dimensão tem que ser adicionada. A religião não pode venerar à pobreza. 

A religião não deve consolar às pessoas pobres dizendo coisas falsas a elas, confortando-

as, dando-as teorias inventadas de vidas passadas e vidas futuras e destino, etc. Toda a 

Terra é agora capaz de tornar-se afluente. A ciência liberou muito poder – mas este deve 

ser utilizado corretamente! 

Por isso não sou a favor da abordagem Ocidental. O Ocidente está perdendo a alma, a 

própria alma – é apenas um corpo. E o perigo é que os estúpidos políticos no Oriente 

imitem o Ocidente. 

Agora todo país quer criar energia atômica – até a Índia. Países pobres como a Índia ou 

o Paquistão, eles querem criar bombas atômicas. Por quê? As pessoas estão pobres e 

famintas. 

Há poucos dias atrás, a Índia lançou um satélite ao céu, Bhaskar, para estudo... As 

indústrias não têm eletricidade; cinco dias por semana as indústrias ficam fechadas. 
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Você não tem eletricidade, mas envia um satélite para estudar as possibilidades do céu 

– competição, tola competição. 

Agora há quinhentos satélites feitos pelo homem ao redor da Terra. Um deles, o 

American Skylab, cairá porque saiu do controle. Ele pode criar grande perigo. Puna está 

em sua rota; de Bombai até Puna, e de Puna até Kannada, em algum ponto ele cairá. E 

ele não cairá em uma peça em um lugar – pelo menos quinhentas peças, e cada peça 

será como uma bomba. Ele pode cair em um gerador atômico e destruir toda a Terra. 

E todos esses quinhentos satélites, mais cedo ou mais tarde, sairão do controle. Se o 

satélite Americano pode sair do controle, o que dizer sobre o Indiano? Há apenas dois 

anos atrás a Índia lançou o seu primeiro satélite. Agora ele funciona quase como um 

Indiano – o nome do satélite era Aryabhatta – agora ele segue fornecendo informações 

errôneas. É um incômodo! Você não pode acreditar nele. No começo eles acreditavam, 

mas então descobriram que ele estava dando uma informação absolutamente falsa. 

Quão próximo da mente Indiana! Quão representativo! Agora eles querem livrar-se 

dele, querem que ele cale a boca, mas não irá... ele continua a enviar informação. Você 

não pode o fazer calar. 

Países pobres imitando o Ocidente – tudo é tão tolo. Os países pobres certamente 

necessitam de mais entendimento científico, mas não necessitam de instrumentos 

científicos sofisticados – esta não é sua necessidade. 

E agora a ciência liberou suficiente energia para toda a Terra ser transformada em um 

paraíso. 

Buda contribuiu imensamente, mas, como um efeito colateral, ele foi uma das causas 

da pobreza Indiana. Não posso ignorar este fato. Tenho que declará-lo. Não o declarei 

até agora, mas agora tenho a minha gente que entenderá. 

Mahavira contribuiu tremendamente para o enriquecimento espiritual Indiano, mas o 

subproduto dos seus ensinamentos foi a escravidão por mil anos; por causa do seu 

ensinamento da não-violência, a Índia tornou-se um dos países mais covardes do 

mundo. Ora, Krishna está certo em dizer para deixar tudo com Deus – na dimensão 

religiosa é assim que as coisas devem ser: confie em Deus. Mas agora na dimensão 

científica – há um mecanismo que funciona totalmente diferente: duvide, não confie. A 

confiança é a fundação do mundo espiritual, a dúvida é a fundação do mundo científico. 
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Krishna está perfeitamente correto quando diz a Arjuna, “Confie em Deus! Submeta-se 

a Deus. Confie que qualquer coisa que ele faz é certo.” Ora, qual foi o efeito colateral? 

O efeito colateral foi: “Se você é pobre, confie em Deus; se você está doente, confie em 

Deus. Qualquer coisa que ele faz é certo.” Este é o efeito colateral. Na dimensão religiosa 

está perfeitamente correto, mas quando você traz para a dimensão científica é 

perfeitamente errado. 

Agora tenho que dizê-lo. E sei que vou sofrer muito por causa dessas declarações, 

porque na Índia as pessoas não estão acostumadas em ouvir qualquer crítica a Krishna, 

Mahavira ou Buda – não, de maneira alguma. 

Primeiro vou deixar claro para você onde difiro. E em breve começarei a criticar os 

efeitos colaterais também.  

Nishant, aguarde um pouco mais, porque tenho que dizer-lhe toda a verdade – toda a 

verdade como ela é, quaisquer que sejam as consequências. Apreciarei qualquer coisa 

que valha a pena ser apreciada e condenarei qualquer coisa que necessite ser 

condenada. 

A pobreza e escravidão da Índia, um longo sofrimento, não pode ser simplesmente 

tolerado, ignorado. E Krishna, Mahavira e Buda não podem ser perdoados – eles são 

responsáveis. Se eles devem ser louvados pelo que contribuíram ao espiritual, eles 

devem ser criticados também porque foram a causa raiz da queda da Índia. 

E agora chegou a hora em que tudo deve ser posto corretamente. E não é apenas uma 

questão da Índia: é uma questão do mundo inteiro. Assim como os tolos Indianos podem 

imitar o Ocidente, existem tolos Ocidentais que podem imitar à Índia e seguirem 

cometendo os mesmos tipos de enganos que a Índia cometeu no passado. 

Temos que colocar as coisas absolutamente às claras. Temos que ser muito impassíveis. 

É por isso, Nishant, que você está sentindo que existe uma certa diferença – existe. Você 

não está imaginando coisas. O meu trabalho está entrando em uma nova fase, estou 

entrando em uma nova fase. Antes da minha nova comuna ocorrer, estou me 

preparando para isso... 

 

A última questão: 

Questão 4 

AMADO MESTRE, 
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POR QUE ESTOU CANSADO DO SEXO? 

 

Sandhan, o sexo é cansativo – e é por isso que lhe digo: Não o evite. A menos que você 

conheça a sua estupidez você não será capaz de livrar-se dele. A menos que você saiba 

do seu total desperdício, você não será capaz de transcendê-lo. 

É bom que você começou a sentir-se cansado – isso é natural. O sexo simplesmente 

significa que a energia está sendo dissipada para baixo. A energia tem que mover-se 

para cima, então é nutritiva. Então abre tesouros inexauríveis em você – aes dhammo 

sanantano. Mas se você continua no sexo como um maníaco, em breve você se verá 

totalmente exausto, desgastado. 

 

Um casal recém-casado foi até as Cataratas do Niágara em sua lua de mel. Quando 

chegaram imediatamente deram entrada em um hotel e não foram ouvidos por três 

dias, nem serviço de quarto, nada. Depois de um tempo o gerente ficou um pouco 

preocupado, então decidiu dar uma olhada. 

Ele bateu na porta, escutou uma pequena corrida no quarto, e então um homem pálido 

abriu a porta apenas de bermuda. “Estamos preocupados,” disse o gerente. 

“Bem, nós nos casamos agora,” replicou o homem. 

“Entendo,” disse o gerente, “mas temos uma das maiores maravilhas do mundo...” 

Naquilo uma voz tímida no fundo do quarto interrompeu, “Se você me mostrar aquela 

coisa mais uma vez, eu vou pular da janela.” 

 

Você não entendeu! ...três dias continuamente – a mulher é obrigada a pular da janela. 

O ser humano pode seguir vivendo estupidamente apenas até um certo ponto – para 

além deste ele deve tornar-se consciente do que está fazendo consigo próprio. Sandhan, 

agora é a hora. Há coisas muito mais importantes na vida do que o sexo. O sexo não é 

tudo. É significante, mas não é tudo. Se você permanecer preso a ele, você perderá as 

glórias da vida. 

E não sou contra o sexo, lembre-se. É por isso que meu ensinamento tornou-se um 

pouco contraditório. Sou um paradoxo. Não posso fazer nada em relação a isso porque 

a verdade ela própria é um paradoxo. Não sou contra o sexo, porque aqueles que são 

contra o sexo, eles sempre permanecerão sexuais. Sou a favor do sexo, porque se você 
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for fundo nele você sairá rapidamente. Quanto mais conscientemente você for até ele, 

mais brevemente você sairá dele. E no dia em que uma pessoa sai do sexo totalmente é 

um dia de grande bênção. 

É bom que você se sinta cansado. Agora não vá a um médico em busca de um remédio 

– isso não ajudará, ou isso apenas prorrogará o seu cansaço um pouco mais. Se você 

está se sentindo cansado isso simplesmente mostra que você chegou ao ponto em que 

você pode pular para fora dele. 

Qual é a razão para permanecer nele se você está se sentindo cansado? Saia dele! E não 

estou dizendo reprima-o. Quando você sente muita energia pelo sexo e tenta sair, 

haverá repressão. Mas quando você está exausto e cansado e vê a sua futilidade, você 

sai dele sem repressão. E sair do sexo sem repressão é livrar-se dele. 

A liberdade do sexo é uma grande experiência. A liberdade do sexo torna as suas 

energias disponíveis para a meditação, para o samadhi. 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 9 

Título do Capítulo: Assentado na caverna do coração 

29 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

COMO O FLECHEIRO ENTALHA 

E ENDIREITA ÀS SUAS FLECHAS, 

IGUALMENTE O MESTRE DIRECIONA 

OS SEUS PENSAMENTOS ERRANTES. 

 

COMO UM PEIXE FORA DA ÁGUA, 

ENCALHADO NA PRAIA, 

OS PENSAMENTOS AÇOITAM E TREMULAM. 

POIS COMO PODEM SE LIVRAR DO DESEJO? 

 

ELES TREMEM, SÃO INSTÁVEIS,  

PERAMBULAM À VONTADE. 

É BOM CONTROLÁ-LOS.  

E AO MESTRE ELES TRAZEM FELICIDADE. 

 

MAS QUÃO SUTIS ELES SÃO, 

QUÃO ELUSIVOS! 

A TAREFA É AQUIETÁ-LOS, 

E AO CONTROLÁ-LOS ENCONTRAR FELICIDADE. 

 

COM DETERMINAÇÃO 

O MESTRE AMAINA SEUS PENSAMENTOS. 

ELE TERMINA A SUA PERAMBULAÇÃO. 

ASSENTADO NA CAVERNA DO CORAÇÃO, 

ELE ENCONTRA A LIBERDADE. 
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A liberdade é a meta da vida. Sem liberdade, a vida não tem nenhum significado. Por 

“liberdade” não quero dizer de nenhuma liberdade política, social ou econômica. Por 

“liberdade” quero dizer liberdade do tempo, liberdade da mente, liberdade do desejo. 

No momento em que a mente não existe mais, você é uno com o universo, você é tão 

vasto como o próprio universo. 

A mente é a barreira entre você e a realidade e, por causa dessa barreira, você 

permanece confinado na cela escura onde nenhuma luz nunca alcança e onde nenhuma 

alegria pode algum dia penetrar. Você vive na miséria porque não está destinado a viver 

em um espaço tão confinado, pequeno. O seu ser quer expandir-se até a própria fonte 

última da existência. 

O seu ser deseja ser oceânico, e você tornou-se uma gota de orvalho. Como você pode 

ser feliz? Como pode ser bem-aventurado? O ser humano vive na miséria porque vive 

aprisionado.  

E Gautama o Buda diz que tanha – desejo – é a causa raiz de toda a nossa miséria, porque 

o desejo cria a mente. Desejo significa criar o futuro, projetar a si mesmo no futuro, 

trazer o amanhã para o agora. Traga o amanhã e o hoje desaparece, você não pode vê-

lo mais; os seus olhos ficam enublados com o amanhã. Traga o amanhã para o agora e 

você terá que carregar o peso de todos os seus ontens, porque o amanhã só pode existir 

se os ontens seguirem alimentando-o. 

Cada desejo nasce do passado e cada desejo é projetado no futuro. O passado e o futuro, 

eles constituem toda a sua mente. Analise à mente, disseque-a, e você encontrará 

apenas duas coisas: o passado e o futuro. Você não encontrará nem mesmo uma 

partícula do presente, nem mesmo um único átomo. E o presente é a única realidade, a 

única existência, a única dança que existe. 

O presente pode ser encontrado apenas quando a mente cessou totalmente. Quando o 

passado não te subjuga mais e o futuro não te possui mais, quando você está 

desconectado das memórias e das imaginações, neste momento onde você está? quem 

é você? Neste momento você é apenas um ninguém. E ninguém pode te machucar 

quando você é um ninguém, você não pode ser ferido – porque o ego está muito 

preparado para receber ferimentos. O ego está quase que buscando ser ferido; ele 

existe através dos ferimentos. Toda a sua existência depende da miséria, da dor. 
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Quando você é um ninguém, a angústia é impossível, a ansiedade simplesmente é 

inimaginável. Quando você é um ninguém há um grande silêncio, quietude, nenhum 

barulho dentro. O passado se foi, o futuro desapareceu, o que está lá para criar barulho? 

E o silêncio que se ouve é celestial, é sagrado. Pela primeira vez, nesses espaços da não-

mente, você tomou ciência da celebração eterna que ocorre ininterruptamente. É disso 

que a existência é feita. 

Exceto o ser humano, toda a existência é bem-aventurada. Apenas o ser humano caiu 

para fora dela, perdeu-se. Apenas o ser humano poderia fazê-lo, pois é o único que tem 

consciência. 

Ora, a consciência tem duas possibilidades: ou pode tornar-se uma luz brilhante em 

você, tão brilhante que mesmo o sol parecerá pálido comparado a ela... Buda diz que é 

como se mil sóis acendessem de repente – quando você olha para dentro sem mente 

tudo é luz, luz eterna. Tudo é alegria, pura, descontaminada, despoluída. É pura bem-

aventurança, inocente. É um maravilhamento. A sua majestade é indescritível, sua 

beleza inexpressível, e sua bênção inexaurível. Aes dhammo sanantano: assim é a lei 

última. 

Se você puder pôr a sua mente de lado você se tornará consciente do jogo cósmico. 

Então você será somente energia, e a energia é sempre aqui-agora, nunca deixa o aqui-

agora. Essa é uma possibilidade: se você se tornar uma pura consciência.  

A outra possibilidade é: você pode transformar-se em uma consciência de si. Então você 

cairá. Então você se torna uma entidade separada do mundo. Então você se torna uma 

ilha, definida, bem definida. Então você está confinado, porque todas as definições 

confinam-se. Então você está em uma cela de prisão e esta é escura, totalmente escura. 

Não há luz, nenhuma possibilidade de luz. E a cela de prisão te aleija, paralisa.  

A consciência de si torna-se uma servidão; o si é a servidão. E apenas a consciência torna-

se liberdade. 

Abandone o si e torne-se consciente! Esta é toda a mensagem – a mensagem de todos 

os budas de todas as eras, passadas, presente e futuras. O núcleo essencial da 

mensagem é muito simples: abandone o eu, o ego, a mente, e seja. 

No momento em que o silêncio penetra... quem é você? Um ninguém, uma não-

entidade. Você não tem um nome, não tem uma forma. Você não é nem um homem 
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nem uma mulher, nem Hindu nem Islâmico. Você não pertence a nenhum país, 

nenhuma nação, nenhuma raça. Você não é o corpo e não é a mente.  

Então o que você é? Nesse silêncio, qual é o seu gosto? Como poderia ser este gosto? 

Apenas uma paz, apenas um silêncio... e daquela paz e silêncio uma grande alegria 

começa a vir à tona, brotar, sem nenhuma razão. É a sua natureza espontânea. 

A arte de colocar a mente de lado é todo o segredo da religião, porque quando você 

coloca a mente de lado o seu ser explode em mil e uma cores. Você se torna um arco-

íris, um lótus, um lótus de mil pétalas. De repente você se abre, e então toda a beleza 

da existência – que é infinita! – é sua. Então todas as estrelas no céu estão dentro de 

você. Então até mesmo o céu não é seu limite; você não tem mais limites. 

O silêncio lhe dá uma chance de fundir-se, unir-se, desaparecer, evaporar. E quando 

você não é, você é – pela primeira vez você é. Quando você não é, Deus é, o nirvana é, 

a iluminação é. Quando você não é, tudo é encontrado – e quando você é, tudo é 

perdido. 

O ser humano tornou-se uma consciência de si; é isso o que lhe faz perder, esta é a 

queda original. Todas as religiões falam sobre a queda original de uma maneira ou outra, 

mas a melhor história está contida no Cristianismo. A queda original ocorre porque o ser 

humano come da árvore do conhecimento. Quando você come da árvore do 

conhecimento, os frutos do conhecimento, isso cria a consciência de si. 

Quanto mais bem informado você é, mais egoísta você é – por isso o ego dos eruditos, 

pânditas, maulvis. O ego torna-se decorado com grande conhecimento, escrituras, 

sistemas de pensamento. Mas esses não o tornam inocente; eles não lhe trazem à 

qualidade infantil da abertura, da confiança, do amor, da graça. Confiança, amor, graça, 

maravilha, tudo desaparece quando você se torna muito bem informado. 

E somos ensinados a nos tornarmos bem informados. Não somos ensinados a sermos 

inocentes, não somos ensinados a sentir as maravilhas da existência. Ensinam-nos os 

nomes das flores, mas não nos ensinam à dançar em torno das flores. Dizem-nos os 

nomes das montanhas, mas não nos ensinam como comungar com as montanhas, como 

comungar com as estrelas, como comungar com as árvores, como estarmos afinados 

com a existência. 

Fora do tom, como você pode ser feliz? Fora do tom você necessariamente permanecerá 

na angústia, em grande miséria, na dor. Você pode ser feliz apenas quando você está 
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dançando com a dança do todo, quando você é apenas uma parte da dança, quando 

você é apenas uma parte dessa grande orquestra, quando você não está cantando a sua 

música separadamente. Somente então, nesta fusão, o ser humano é livre. 

Isso é liberdade. Não é política, não é econômica, não é social. A liberdade é espiritual. 

A liberdade social, a econômica e a política são liberdades apenas se ajudam às pessoas 

a serem livres espiritualmente. Se não ajudam às pessoas a tornarem-se livres, então 

são simuladas. Então, em nome da liberdade, o ser humano se torna cada vez mais 

escravo. 

Belos nomes tornam-se fachadas escondendo realidades feias. Se você não é 

espiritualmente livre você não é livre de maneira alguma. Então todas as suas liberdades 

são enganosas, falsas, pseudo. Então você foi ludibriado. Então deram-lhe brinquedos 

para que você brinque. 

Buda está falando sobre a realidade – a liberdade real. Ele a chama nirvana. A palavra 

‘nirvana’ é muito bela; ela quer dizer cessão da consciência de si, total cessação do eu, 

o estado sem ego puro. Ela traz grandes êxtases, grandes colheitas; ela traz tesouros 

inexauríveis. 

Por isso Buda segue repetindo... duas expressões ele repete no O DHAMMAPADA. Uma 

é: aes dhammo sanantano. Esta é a lei última da vida: que você desaparece e você se 

encontra. Muito paradoxal – que apenas ao desaparecer alguém encontra. Ao 

abandonar o si o ser humano transforma-se no si último. Ao desaparecer como uma 

gota de orvalho alguém se torna o oceano. 

E a outra expressão que repete várias vezes é: aes dhammo visuddhya – assim é a lei da 

pureza, do tornar-se inocente, puro. O que é a lei da pureza? Uma lei simples: torne-se 

não identificado com a mente, não pense em si mesmo como uma mente. Não que Buda 

seja contra a mente, nem que ele não quer que você a utilize – ele quer que você a 

utilize, mas não que você seja utilizado por ela. E usualmente o segundo é o caso: a 

mente está utilizando você. Você tornou-se um escravo. O mestre tornou-se o escravo 

e o escravo tornou-se o mestre. Tudo está de pernas para o ar. 

Você está pousado sobre sua cabeça! Agora como você pode andar, como pode se 

mover, dançar? Você já viu alguém dançando pousado sobre a cabeça? A sua vida não 

será mais uma vida de movimento se você está pousado sobre a sua cabeça. A sua vida 
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estará estagnada, tornar-se-á uma piscina de água suja. Você começará a afundar logo. 

Pousado sobre a cabeça você está aleijado, paralisado.  

Se você apenas voltar a andar com suas pernas novamente – uma pequena mudança, 

uma mudança muito pequena, mas que traz uma revolução radical – imediatamente 

você é capaz de movimentar-se, e movimento é vida. Não se mover é morte. 

Como você define a morte? Quando uma pessoa não pode mover-se de maneira alguma. 

Ela não pode respirar – este é um tipo de movimento; não pode ver – outro tipo de 

movimento; não pode andar, não pode falar – esses são todos tipos de movimento, 

dimensões diferentes de movimento. Porque todo o movimento cessou-se dizemos que 

uma pessoa está morta. 

Quanto mais movimento você tiver, mais vida, mais vivacidade você tem. Tenha um 

movimento multidimensional! Mas isso é possível apenas se você parar de fazer pouso 

de cabeça. Você tem que ser colocado corretamente. 

No dia em que você chegou até mim, você chegou de pernas para o ar. A iniciação em 

sannyas não significa nada além de eu persuadir você a ficar sobre os seus pés e não 

seguir fazendo sirshasana – o pouso de cabeça – por toda a sua vida.  

Seja natural, seja parte da natureza. Não se vanglorie. Não siga inchando os seus egos. 

Somos partes muito diminutas – imensamente belas se funcionamos com o todo, mas 

absolutamente feias se funcionamos contra ele. 

Mas as suas sociedades lhe disseram para lutar, para esforçar-se, porque a vida é uma 

luta pela sobrevivência, porque se você não lutar você será vencido. E você tem que ser 

vitorioso, tem que ser famoso. Deram-lhe grandes ambições e todas essas ambições 

tornam-se correntes, elas o mantém acorrentado. Todas essas ambições tornam-se a 

causa raiz da sua mente; elas criam à mente. 

A palavra ‘tanha’ de Buda contém todos os significados de desejo, cobiça, realização. 

Esses são todos os alimentos da mente. Se você continuar alimentando à mente você 

estará se envenenando. E a mente tornar-se-á cada vez maior e você tornar-se-á cada 

vez menor. A mente torna-se quase um crescimento cancerígeno.  

Sannyas significa uma operação. Buda transformou milhares de pessoas através de 

sannyas, através da iniciação. Ele foi um grande cirurgião. 

E uma vez que você adquire ciência que você é a causa da sua própria miséria as coisas 

começam a mudar. Você não ajuda mais a sua própria miséria, você não a alimenta mais. 
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E uma vez que você se tornou consciente de que você não é a sua mente, mas uma 

testemunha dela, você começa a elevar-se acima da mente, você não está mais 

agrilhoado. Você começa a desenvolver asas, começa a pairar cada vez mais alto. A 

mente permanece sempre tateando nos vales sombrios da vida, mas você pode tornar-

se uma águia, você pode pairar alto. Você pode ser o mestre e então você pode usar a 

mente – e ela pode ser usada muito propositadamente. 

Esses sutras mostram como tornar-se mestre da sua mente. Eles contêm a ciência do 

tornar-se mestre. 

O Buda diz: 

 

COMO O FLECHEIRO ENTALHA 

E ENDIREITA ÀS SUAS FLECHAS, 

IGUALMENTE O MESTRE DIRECIONA 

OS SEUS PENSAMENTOS ERRANTES. 

 

Agora medite: os seus pensamentos estão te dirigindo, ou você dirige os seus 

pensamentos? – porque muito depende dessa compreensão. Você está sendo 

dominado pelos seus pensamentos? Eles seguem te empurrando para lá e para cá? Eles 

sugerem, fascinam, atormentam? Eles puxam às suas cordas e você é simplesmente um 

escravo? Ou você é o mestre e pode dizer aos seus pensamentos “Parem!” e eles têm 

que parar – você pode ligá-los ou desligá-los? 

As pessoas nunca meditam sobre isso porque elas se sentem humilhadas. Isso mostra a 

sua própria impotência: elas não podem nem parar os pensamentos, os seus próprios 

pensamentos. 

 

Há uma famosa parábola Tibetana: 

Um homem serviu um mestre por muitos anos. O serviço não era puro; havia uma 

motivação nele. Ele queria algum segredo do mestre. Ele ouviu que o mestre tinha o 

segredo – o segredo para fazer milagres. Com esse desejo oculto ele serviu o mestre dia 

após dia, mas tinha medo de dizer alguma coisa. Mas o mestre estava continuamente 

observando a sua motivação. 



196 
 

Um dia o mestre perguntou, “É melhor você dizer, por favor, o que pensa, porque estou 

continuamente observando um motivo em todos os serviços que você faz para mim. 

Não é por amor, certamente não é por amor. Não vejo nenhum amor e não vejo 

humildade neles. É um tipo de suborno. Então, por favor, apenas me diga, o que você 

quer?” 

O homem estava esperando por essa oportunidade. Ele disse, “Eu quero o segredo de 

fazer milagres.” 

O mestre disse, “Então por que você gastou tanto tempo? Você poderia ter dito no 

primeiro dia que chegou. Você se torturou e me torturou também, porque não gosto 

que as pessoas ao meu redor tenham motivos. Eles são feios. Eles são basicamente 

cobiça, esta os torna feios. O segredo é simples – por que você não me perguntou no 

primeiro dia? Este é o segredo...” 

Ele escreveu um mantra em um pedaço de papel, possivelmente apenas três linhas: 

“Buddham sharanam gachchhami, sangham sharanam gachchhami, dhammam 

sharanam gachchhami – Vou aos pés do Buda, vou aos pés da sanga de Buda, vou aos 

pés do darma, a lei última.” 

E o mestre disse ao homem, “Você leva esse pequeno mantra consigo, repita-o cinco 

vezes, apenas cinco vezes. É um processo simples. Apenas lembre-se de uma condição: 

enquanto você o repete, tome um banho, feche a porta, sente-se em silêncio – e 

enquanto você o repete, por favor não se lembre de macacos.” 

O homem disse, “Que bobagem é essa que você está falando? Por que eu me lembraria 

de macacos em primeiro lugar? Eu nunca me lembrei deles em toda a minha vida!” 

O mestre disse, “Isso é com você, mas eu tenho que dizer a condição. Foi assim que o 

mantra me foi dado, com essa condição. Se você nunca se lembrou de macaco, ótimo. 

Agora vá para casa e, por favor, nunca mais volte a ter comigo. Você tem o segredo, 

você conhece a condição. Satisfaça a condição e você terá poderes milagrosos e 

qualquer coisa que quiser você poderá fazer: voar no céu, ler o pensamento das pessoas, 

materializar as coisas e assim por diante.” 

O homem foi correndo para casa; ele até se esqueceu de agradecer o mestre. É assim 

que a cobiça funciona: ela não conhece o agradecimento, não conhece a gratidão. A 

cobiça é totalmente ignorante em relação à gratidão; a cobiça nunca cruzou com a 

gratidão. A cobiça é um ladrão e o ladrão não agradece. 
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O homem apressou-se, mas ele estava muito intrigado: até mesmo no caminho até a 

sua casa macacos começaram a aparecer em sua cabeça. Ele viu muitos tipos de 

macacos: pequenos e grandes, com bocas vermelhas e pretas, e ele estava muito 

intrigado – “O que está acontecendo?” De fato ele não pensava em mais nada, exceto 

em macacos. E ficavam cada vez maiores e povoavam tudo em volta. 

Ele foi para a casa, tomou um banho, mas os macacos não o deixavam. Agora suspeitava 

que não o deixariam enquanto não cantasse o mantra. Ele não havia nem cantado o 

mantra ainda, ele estava apenas se preparando. E quando fechou as portas, o quarto 

estava cheio de macacos. O quarto estava tão cheio que não havia espaço para ele 

próprio! Ele fechou os olhos e havia macacos, abriu os olhos e havia macacos. Ele não 

podia acreditar no que estava ocorrendo! Por toda a noite ele tentou. Repetidas vezes 

tomava um banho e repetidas vezes tentava e falhava, falhava completamente. 

Na manhã seguinte foi ver o mestre, devolveu o mantra e disse, “Fique com esse mantra 

para você. Isso está me deixando louco! Não quero fazer milagre algum, mas por favor, 

ajude-me a livrar-me desses macacos!” 

É tão impossível abandonar um único pensamento! E se você quiser abandoná-lo, torna-

se ainda mais difícil, porque quando você quer abandonar um pensamento há uma 

questão – um momento muito decisivo – de quem é o mestre: a mente ou você? A 

mente tentará de todas as formas provar que é a mestra e não você. 

O mestre tem sido escravo por séculos e o escravo tem sido o mestre por milhões de 

vidas. Agora o escravo não pode abandonar todos os seus privilégios, prioridades, tão 

facilmente. Ele lhe fará grande resistência. 

Tente! Tome um banho hoje, feche as suas portas, repita esse simples mantra: Buddham 

sharanam gachchhami, sangham sharanam gachchhami, dhammam sharanam 

gachchhami – e não deixe que os macacos cheguem até você... 

Você ri do pobre homem. Você ficará surpreso: você é aquele homem. 

 

Sigmund Freud costumava contar outra história: 

Aconteceu uma vez em um grande hotel que um homem chegou para ficar. O gerente 

estava um pouco hesitante em lhe dar um quarto apesar de existir um quarto vazio. O 

homem disse, “Por que você está hesitando tanto?” 
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O gerente disse, “A razão é que, logo abaixo daquele quarto há um político, um homem 

muito famoso e muito poderoso, um figurão. E ele é perturbado por pequenas coisas, 

então mantivemos o quarto acima do dele vazio por três dias depois que ele chegou 

aqui – porque se alguém anda algum barulho é criado, se você se move algum barulho 

é criado, e ele se torna tão irritado e tão furioso que cria um grande rebuliço.” 

O estranho disse, “Não se preocupe! Eu serei muito cuidadoso. Ademais, ficarei apenas 

esta noite. Chegarei por volta da meia-noite porque tenho que fazer muito trabalho na 

cidade, e sairei bem cedo de manhã, às 5 da manhã. Não há muita possibilidade de que 

entre à meia-noite e às cinco eu faça algo que irá irritar o grande homem. No máximo 

estarei dormindo e sonhando, e não acho que meus sonhos o perturbarão.” 

O gerente foi convencido: “Se ele ficar apenas algumas horas não há problema.” O 

homem deu a entrada no hotel. 

À meia-noite o homem chegou em seu quarto exausto: o dia todo de trabalho, mil e uma 

coisas clamando em sua cabeça. Ele esqueceu completamente do político. Ele entrou 

em seu quarto. Ele estava muito cansado. Ele sentou-se na sua cama, tirou um dos seus 

sapatos e o jogou no canto do quarto. Então, de repente, o barulho do sapato o fez 

relembrar que talvez o político, o grande líder, ficaria perturbado, talvez acordasse. 

Então colocou o outro sapato no chão muito silenciosamente. 

Depois de uma hora o político bateu em sua porta. Ele acordou, abriu a porta e disse, 

“Eu fiz algo? – porque estou dormindo há uma hora.” 

O político estava vermelho de raiva. Ele disse: “Sim! Onde está o outro sapato? Não 

consigo dormir. Esse outro sapato continua pairando, uma contínua questão na minha 

mente – onde foi o outro sapato? Esse homem está dormindo usando um sapato? Um 

eu sabia que você tinha jogado, mas o que aconteceu com o outro? Tentei de todas as 

maneiras me livrar da ideia – que isso não me dizia respeito. Como posso preocupar-me 

com o seu sapato? Mas quanto mais tentava abandonar a ideia mais tornei-me possuído 

por ela. Agora só há um caminho possível para que eu possa dormir: vir aqui, acordá-lo 

e perguntá-lo o que aconteceu. A menos que eu saiba não poderei dormir.” 

 

É muito difícil abandonar até mesmo um pensamento absurdo, totalmente 

insignificante para você, sem propósito, algo acidental, algo que não é da sua conta. Mas 
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ainda assim ele pode te perseguir, assombrar, torturar. Ele pode tornar-se uma coisa tão 

poderosa que pode te deixar louco. 

As pessoas não olham para dentro. Elas sabem que é melhor não olhar porque é muito 

humilhante. Ver a si mesmo como um escravo é muito humilhante. E a mente está no 

trono por tanto tempo, ela se acostumou a ser a mestra. E ela não é a mestra. 

 

Você nasceu como uma consciência, não como uma mente. O seu núcleo mais interno 

é a consciência, não a mente. A mente não é nada além de pensamentos acumulados, 

lixos do passado. Você é totalmente diferente dela. 

Observando-a, vagarosamente você verá a distância. Um pensamento nasce em você, 

observe-o. Observe-o sem quaisquer julgamentos. Não seja a favor ou contra, apenas 

olhe-o, veja-o, assim como um espelho refletindo-o. E uma coisa ficará certa: que o 

pensamento é separado de você. Ele vem e vai e você continua para sempre. A reflexão 

no espelho não é o espelho. Muitas reflexões vêm e vão, o espelho permanece. O 

espelho é apenas uma capacidade de espelhar. Um pensamento está lá – raiva, cobiça, 

inveja – algum pensamento, algum tipo de pensamento está lá. Ele não é você! 

Mas todo o nosso treinamento, todo o nosso condicionamento, está basicamente 

errado. As nossas linguagens estão basicamente erradas porque nos dão noções 

erradas. Quando você vê o pensamento da fome surgir na sua mente você 

imediatamente diz, “Estou com fome,” o que é um disparate. Você nunca esteve com 

fome e não pode estar com fome, porque a consciência não tem nada a ver com a fome, 

o alimento, a saciedade. O que acontece de fato é: o corpo está com fome – você está 

ciente disso. Você está simplesmente refletindo a situação do corpo. 

Para ser exatamente preciso você deve dizer, “Estou ciente que meu corpo está com 

fome, estou vendo que meu corpo precisa de alimento.” 

Mas toda linguagem diz, “Estou com fome, estou com sede.” Eu sei que é mais simples 

dizer, “Estou com sede,” do que repetir, “Estou ciente que meu corpo está com sede.” 

 

Um dos grandes místicos Indianos visitou a América – o seu nome era Swami Ram. Ele 

costumava falar de si mesmo na terceira pessoa, ele nunca usava a palavra ‘eu’. Ele se 

chamava apenas de Ram. Ele diria, “Ram está com fome. Ram está com sede. Agora Ram 

está se sentindo sonolento.” É muito estranho porque não estamos acostumados a isso. 
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Quando foi para a América pela primeira vez, as pessoas não podiam entendê-lo ou 

entendiam-no apenas erradamente, entendiam-no mal. Ele disse, “Ram está com 

fome.” Todos olharam em volta – onde está Ram? E então mostrava a todos: “Este corpo 

é Ram, este corpo está com fome.” 

E disseram, “Então por que você não diz ‘Estou com fome’? Por que você faz tantos 

desvios, por que seguir em círculos? ‘Ram está com fome.’ Então temos que perguntar, 

‘Quem é Ram?’ Então você tem que dizer, ‘Este corpo é Ram.’ 

Mas Ram disse, “Não posso asseverar algo que não é verdade. Não posso dizer ‘Estou 

com fome’ porque não estou.” 

Uma vez ocorreu dele estar sentado em um parque, um parque público, e algumas 

pessoas ao seu redor faziam perguntas. Um homem perguntou, “Ouvimos falar sobre 

Krishna, que quando tocava a sua flauta as pessoas esqueciam as suas tarefas e apenas 

corriam atrás dele encantadas, como se possuídas. Qual era o seu segredo?” 

Ram usava apenas uma peça de roupa, ele tinha enrolado um cobertor em volta de si. 

Ele jogou fora o cobertor – em vez de responder ele criou uma situação. É assim que os 

grandes místicos trabalham. Ele jogou fora o cobertor, ele estava completamente nu, e 

começou a correr. Todas as pessoas correram com ele! Não apenas aquelas pessoas que 

estavam ao seu redor, mas também as outras que estavam por perto ou que saíram para 

uma caminhada matinal, e as pessoas que estavam sentadas nos bancos lendo os seus 

jornais, elas jogaram seus jornais. Uma grande multidão o seguia, e ele gargalhava e 

dava risadinhas, e toda a multidão o seguia. E então ele parou sob uma árvore e disse, 

“Por que vocês estão me seguindo? Para que? Eu ainda nem toquei flauta! E você me 

perguntou porque as pessoas tornavam-se possuídas pela flauta de Krishna.” 

Sempre que algo do além ocorre, as pessoas tornam-se encantadas. “Vocês estão 

encantadas,” ele disse. “E Ram não fez nada de especial. Ram só ficou nu e estava 

correndo como uma criança no sol da manhã.” 

Alguém que não sabia da sua forma de falar perguntou, “Quem é esse Ram?” E 

novamente ele disse, “Este corpo é Ram, esta mente é Ram, e eu sou um observador 

assim como você é um observador. Assim como você observou esse corpo correndo nu 

ao sol da manhã, eu também estava observando. Você está observando de fora, eu 

estou observando de dentro. Somos ambos observadores.” 

Esta é a forma de tornar-se desassociado da mente: ser um observador. 
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Buda diz: COMO O FLECHEIRO ENTALHA E ENDIREITA ÀS SUAS FLECHAS, IGUALMENTE 

O MESTRE DIRECIONA OS SEUS PENSAMENTOS ERRANTES. Somente então será possível: 

quando você se tornar um observador, quando você reduzir os seus pensamentos aos 

objetos observados, o conteúdo da mente não é mais poderoso. Você escapou do seu 

poder, você está à parte. Você é um espectador, uma testemunha. Quando você se 

tornou uma testemunha, você será capaz de dirigir os seus pensamentos. Então os 

pensamentos podem ser utilizados, então os pensamentos são belos. 

A mente é o mecanismo mais sofisticado de toda a existência e a mente humana é ainda 

mais que qualquer outra. É a máquina mais evoluída, ela pode ser utilizada para grandes 

coisas. Mas você tem que ser o mestre, somente então você pode utilizá-la. 

Mas a situação é tal que o carro está dirigindo o motorista. 

O motorista tornou-se totalmente ignorante em relação a si próprio; talvez esteja 

embriagado. Ele simplesmente move-se para qualquer lugar que o carro o levar. Ora, 

ele cairá em uma vala, sofrerá um acidente! E se há muitos acidentes em sua vida, eles 

não são acidentes de maneira alguma – isso deve ser assim. 

Você está seguindo uma máquina. É um biocomputador, a sua mente; bela se você pode 

usá-la como um mestre, perigosa se ela te usar. Isto é escravidão. Ser livre desta é 

conhecer algo da liberdade. 

E o primeiro esforço deve ser como o flecheiro que endireita às suas flechas. 

As suas mentes não estão em um estado de harmonia; as suas mentes estão confusas, 

nada está direito ali. Tudo se tornou um labirinto muito complicado, um enigma. Você 

não sabe o que é ‘a’ e o que é ‘b’. Você não sabe o que está fazendo e o porquê. E em 

um momento um pensamento te possui, em outro momento outro pensamento te 

possui, e ambos podem ser contraditórios. Então, com uma mão você faz algo e com a 

outra você o desfaz. Daí a falha total da vida, um desperdício total de energia, tempo e 

oportunidade. 

Veja quão contraditórios os seus pensamentos são. Uma parte diz sim, outra parte 

imediatamente diz não, nunca perde a oportunidade de dizer não. Ora, dizer sim e não 

ao mesmo tempo é gastar a sua energia. Ou você diz sim e é total, então o seu 

pensamento é direto; ou diz não e é total, então o seu pensamento é direto. Mas dizer 

sim e não juntos, ou alternadamente – em um momento sim, em outro momento não – 

onde você alcançará? Você toma um passo em uma direção, outro passo em outra. Você 
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permanecerá preso no mesmo lugar, ou, no máximo, você mover-se-á em círculos, mas 

a sua vida não será uma vida de crescimento, você não crescerá. Você pode certamente 

ficar mais velho, mas nunca crescerá, nunca alcançará à maturidade. 

Endireite os seus pensamentos! A sua mente é quase uma floresta completa – todos os 

caminhos estão perdidos. Você não sabe o que ocorre. Você também não pode parar, 

porque parar te deixa assustado. Todo mundo está fazendo tanto, todo mundo está 

realizando, alcançando, satisfazendo às suas ambições, como você poderia parar? Você 

tem que continuar, e você tem que ir com grande velocidade, grande garra e 

entusiasmo. E você não sabe para onde está indo, qual é o objetivo. O que você 

realmente quer alcançar na vida? Dinheiro? E mesmo se você alcançar muito dinheiro, 

o que fará com ele? 

Você pode comprar mais miséria, é claro, quando você tem mais dinheiro; é isso que 

você fará. Você seguirá comprando as mesmas coisas que você está comprando agora. 

É claro, você poderá comprá-las em maiores quantidades, isso é tudo. Você viverá em 

casas maiores, mas você viverá; a casa não vai viver. Se você está ansioso em uma casa 

pequena, você poderá ficar mais ansioso em uma casa grande, porque você terá mais 

espaço para estar ansioso. Se você é ignorante, totalmente ignorante sobre si próprio, 

como o dinheiro ajudará? Como ser famoso ajudará? Você pode tornar-se uma pessoa 

mundialmente renomada, mas isso não mudará nada. A sua escuridão interior 

permanecerá a mesma; ela poderá até mesmo ficar mais escura. 

A primeira coisa que Buda diz é: ... O MESTRE DIRECIONA OS SEUS PENSAMENTOS 

ERRANTES. Ele não permite que os pensamentos sigam em trajetórias contraditórias. 

Ele não permite que um pensamento seja destruído por outro. O mestre não permite 

que os pensamentos o dirijam – ele é o diretor. Ele os conquista; ele os utiliza como 

belos implementos, instrumentos. E então, certamente, ele alcança à realização, porque 

sabe onde está indo e sabe o que está fazendo. 

Em cada passo da sua jornada ele está perfeitamente consciente do seu paradeiro; ele 

tem um certo senso de direção. Ele não segue correndo em todas as direções 

simultaneamente; ele tem uma direção. Naturalmente torna-se integrado, torna-se um 

grande poder. Sem alcançar qualquer poder político ele tornou-se um grande poder. O 

seu poder vem do seu próprio ser, por si só. Ninguém pode tomá-lo; ele não depende 

de ninguém. Mesmo a morte não pode retirá-lo, mesmo a morte é impotente. 
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Mas as pessoas estão vivendo em tal estado insano. Este estado é insano! As pessoas se 

ofendem quando digo que toda a humanidade está insana, mas o que posso fazer? – é 

assim. O fato tem que ser declarado, seja quão doloroso for. Também estou aflito, sinto 

muito pela humanidade, mas isso tem que ser dito: que toda a humanidade está louca. 

O que vocês chamam de seres humanos normais não são de maneira alguma normais. 

Eles são normalmente loucos, certamente; a loucura deles é quase a mesma, por isso 

eles são normais. Mas eles não são a norma, não são o princípio, não são o critério da 

saúde. Toda a Terra é um grande hospício. 

 

Kahlil Gibran tem uma bela história: 

Um homem tornou-se insano; ele foi colocado em um asilo para insanos. Um amigo foi 

visitá-lo. O amigo era um professor, um professor de filosofia, havia escrito vários livros, 

um erudito muito conhecido, e também um psicólogo. O homem louco estava sentado 

em um banco sob uma árvore no jardim, cercado por um grande muro. O professor veio, 

sentou-se do seu lado e lhe perguntou, “Como você está se sentindo nesse lugar?” 

O louco riu. Ele disse, “Estou me sentindo muito bem – como nunca me senti antes.” 

O professor ficou intrigado. Ele disse, “Por quê? Por que você está se sentindo tão feliz 

em estar nesse manicômio?” 

O louco disse, “Manicômio? Você chama isso de manicômio? Eu deixei o manicômio lá 

fora – este é o lugar mais são do mundo! O manicômio está lá fora; estas paredes nos 

protegem das pessoas loucas. Se algum dia você se cansar das pessoas loucas lá fora, 

você será sempre bem-vindo aqui. Venha! É muito pacífico aqui – ninguém interfere no 

trabalho de ninguém. É muito silencioso aqui. Pouquíssimas pessoas estão aqui, e eu 

nunca vi pessoas tão sãs em toda a minha vida – elas são todas como eu!” 

 

Esta é a sua definição de sanidade: ele está são e os outros internos estão como ele. As 

pessoas que estão lá fora estão insanas. 

Mas o mesmo critério é seguido pelas pessoas lá fora: você pensa que é são porque você 

é exatamente como os seus vizinhos. Mas, quem sabe? – os vizinhos podem estar 

insanos também. 

Toda a história da humanidade prova que esta é uma humanidade insana; algo está 

basicamente errado com ela. Em três mil anos o ser humano travou cinco mil guerras. 
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Você chamaria esta humanidade de sã? Todos são gananciosos, invejosos, possessivos 

– e você chama esta humanidade de sã? Todo mundo está na garganta de todo mundo 

– e você chama esta humanidade de sã? Normal é claro – normal no sentido de que 

todos são parecidos. 

Uma vez Mark Twain colocou um anúncio, um embuste, que tinha perdido um gato tão 

preto que não poderia ser visto pela luz ordinária, e o queria de volta. Aproximadamente 

mil pessoas o contataram alegando tê-lo visto. 

 

Apenas olhe em volta, observe as pessoas e você ficará surpreso em ver o estado 

totalmente insano conhecido como normal. O que é normal? Qual é a definição de um 

ser humano normal? 

Ele deve ser cheio de amor, deve ser cheio de bem-aventurança. Ele deve ser destemido. 

Ele deve ser alegre e extático. Ele deve ser capaz de cantar, rir e dançar. Ele deve ser 

capaz de apreciar as pequenas coisas da vida. Ele deve ser total em qualquer coisa que 

estiver fazendo. Os seus pensamentos serão diretos; se diz não ele quer dizer não, se diz 

sim ele quer dizer sim. Ele não será diplomático, não será um político no sentido que diz 

algo, quer dizer outra coisa e faz uma terceira. Você não pode entendê-la, nunca pode 

ter certeza o que a pessoa política fará. Ela tem uma face exterior e outra realidade 

interior. Ela é dupla-face, está duplamente atada. Ela sorri para você, te cumprimenta – 

e te odeia, te amaldiçoa por dentro. O político é seu inimigo, apesar de fingir ser um 

amigo. 

Isso é insanidade! Esta hipocrisia é insanidade, esta separação é insanidade. Essa 

atmosfera esquizofrênica é insana. Não fomos capazes de produzir um ser humano 

saudável. Até agora nós falhamos... e agora temos que fazer algo muito drástico, senão 

a humanidade estará condenada. Agora as pessoas insanas têm muito poder destrutivo 

em suas mãos, a tal ponto que mais uma guerra e a humanidade está acabada e este 

planeta está acabado. 

Algo tremendamente drástico é necessário, um salto quântico é necessário. Mas isso só 

é possível através daquelas pessoas que ouvem os budas. 

...O MESTRE DIRECIONA OS SEUS PENSAMENTOS ERRANTES. 

 

COMO UM PEIXE FORA DA ÁGUA, 
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ENCALHADO NA PRAIA, 

OS PENSAMENTOS AÇOITAM E TREMULAM. 

POIS COMO PODEM SE LIVRAR DO DESEJO? 

 

Os pensamentos não podem viver fora do desejo, assim como um peixe não pode viver 

fora do mar. Os pensamentos não podem viver fora do mar do desejo: os pensamentos 

são basicamente instrumentos de um estado desejoso. E estamos continuamente 

desejando, desejando isso e aquilo. Não podemos parar de pensar se continuamos 

desejando. Primeiro o desejo, a própria raiz, deve ser cortada. 

O que existe para desejar na vida? Aqueles que conheceram, aqueles que realizaram a 

vida, dizem que não há nada que vale a pena desejar na vida. Viva-a! viva-a o mais 

inteiramente possível e viva cada momento em seu máximo. Esprema-o totalmente. 

Mas não há nada para desejar. O desejo te desvia porque ele te leva para o futuro. 

Beba o momento presente, porque o momento presente é a porta para Deus. Deus tem 

apenas um tempo: o presente. Ele não conhece o passado e o futuro. Se você quer ser 

parte de Deus... e esta é a única forma de ser são, de ser saudável. Apenas uma pessoa 

religiosa é sã e saudável. Se você quer ser parte de Deus, você terá que aprender a 

relaxar no momento presente. 

Morra para o passado e morra para o futuro e viva no presente. Não se permita mover-

se para longe do presente, nem mesmo uma única polegada para lá ou para cá; senão 

você sempre perderá o trem.  

E a mente está continuamente correndo de um objeto para outro, de uma pessoa para 

outra. Você tem uma esposa, mas a mente está correndo atrás das esposas de outras 

pessoas. Você tem crianças, mas elas nunca parecem tão belas quanto as crianças dos 

outros. A grama é sempre mais verde do outro lado da sebe. Todo mundo parece ser 

mais feliz do que você. 

E então, é claro, você deduz logicamente: “Eles têm casa maiores, crianças melhores, 

uma mulher melhor, mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, então essas são as coisas 

que eu preciso também. A menos que eu tenha todas essas coisas, como posso ser 

feliz?” Você torna a sua felicidade condicional. E no momento que um ser humano torna 

a sua felicidade condicional ele está amaldiçoado; ele permanecerá infeliz por toda a 

sua vida. 
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A felicidade não é condicional; nada é necessário para ser feliz. Apenas estar vivo é 

necessário – e isso vivo você está, você já está vivo. Apenas estar consciente é necessário 

– e isso você já é. Por isso os místicos e os budas dizem que a bem-aventurança é a sua 

própria natureza. Mas a mente é uma corredora e continua te arrastando. 

 

O sultão chamou o seu eunuco. “Estou com vontade,” ele disse. “Busque a minha esposa 

256.” 

Então o eunuco correu do palácio ao harém. Ele correu através do jardim, depois do 

pomar, e subiu os degraus. Ele logo retornou com a esposa 256. Um pouco depois o 

sultão chamou o eunuco novamente e disse, “Quero mais. Busque minha esposa 87.” O 

eunuco correu e a trouxe. Então o rei queria a esposa 68, e logo depois, a esposa 92. 

Quando retornou com a esposa número 92 o eunuco estava muito ofegante. Então ele 

de repente colapsou e morreu. 

Moral: Não é o amor que te mata, é o correr em torno. 

 

A mente continuamente corre em torno. Ela nunca se senta, não pode se sentar. Sentar-

se parece a morte para ela, e, de uma maneira, o é. É por isso que as pessoas Zen dizem 

que se você puder sentar-se em silêncio por apenas algumas horas todo dia, sem fazer 

nada, nem mesmo cantando um mantra, porque isso é novamente um correr da mente, 

a mesma mente... ela pode cantar músicas, pode cantar mantras religiosos, não faz 

diferença. Ela quer algum trabalho, quer atividade, quer ocupação, quer correr. A sua 

vida é correr. 

As pessoas Zen dizem apenas sente-se, não faça nada. A coisa mais difícil no mundo é 

apenas sentar-se sem fazer nada. Mas uma vez que você pega o jeito... se você continuar 

sentando-se por alguns meses sem fazer nada por algumas poucas horas por dia, 

vagarosamente, muitas coisas ocorrerão. Você sentir-se-á sonolento, você sonhará. 

Muitos pensamentos povoarão à sua mente, muitas coisas. A mente dirá, “Por que você 

está gastando o seu tempo? Você poderia ter ganho um pouco de dinheiro. Pelo menos 

você poderia ter ido ver um filme, ter-se entretido, ou você poderia relaxar e fofocar. 

Você poderia ter visto TV ou ouvido o rádio, ou pelo menos você poderia ter lido o jornal. 

Por que você está gastando o seu tempo?” 
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A mente te dará mil e um argumentos, mas se você seguir ouvindo-os sem se preocupar 

com a mente... Ela fará todos os tipos de truques: alucinará, sonhará, tornar-se-á 

sonolenta. Ela fará tudo o que for possível para empurrar-te para longe do sentar-se. 

Mas se você continuar, se você perseverar, um dia o sol nasce. 

Um dia ocorre, você não está se sentindo sonolento, a mente cansou-se de você, está 

farta de você, abandonou a ideia de que você pode se prender, simplesmente terminou 

com você! Não há sono, não há alucinação, nenhum sonho, nenhum pensamento. Você 

está apenas sentado ali sem fazer nada... e tudo é silêncio, paz e bem-aventurança. Você 

entrou em Deus, você entrou na verdade. 

 

ELES TREMEM, SÃO INSTÁVEIS,  

PERAMBULAM À VONTADE. 

É BOM CONTROLÁ-LOS.  

E AO MESTRE ELES TRAZEM FELICIDADE. 

 

Observe e você verá a mente tremendo, os pensamentos vacilantes buscando um ao 

outro, correndo em toda a direção possível, consistentes, inconsistentes, significantes, 

insignificantes. 

Sente-se um dia em seu quarto, feche as portas e comece a escrever os pensamentos 

que lhe ocorrem. Isso o ajudará a tornar-se consciente. Siga escrevendo qualquer coisa 

que esteja acontecendo. Não edite, não os faça parecer consistentes, belos. Não é para 

mostrá-los para ninguém, é apenas para a sua observação. Por quinze minutos siga 

escrevendo, então leia-os, e você ficará perplexo: você está louco ou algo do tipo? Que 

tipos de coisas estão passando pela sua cabeça? Todos os tipos de coisas, tão 

irrelevantes que você não pode conceber qualquer relacionamento possível com elas. 

Qualquer coisa leva a qualquer outra coisa acidentalmente. 

O cão começa a latir em sua vizinhança e sua mente começa a funcionar. Você se lembra 

de um cão que você tinha em sua infância e, de repente, a mente pula do cão para um 

amigo que também era conhecido na infância... e do amigo à escola e ao professor. E, 

dessa maneira, a mente segue saltitando, e você pousará ninguém sabe onde. E tudo foi 

iniciado pelo latido de um cão que não sabe nada sobre você, que não está de forma 
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alguma interessado em você, mas desencadeou um processo. Você pode chegar em 

qualquer lugar! E toda vez que isso ocorre você chegará em um outro local. 

A mente segue pulando de um local a outro e a mente tem tanta informação que ela 

pode produzir todos os tipos de mundos. 

Observando-a você verá a verdade da declaração de Buda: ELES TREMEM, SÃO 

INSTÁVEIS, PERAMBULAM À VONTADE. Eles não lhe ouvem, eles têm a sua própria 

vontade. Cada pensamento tem a sua própria vontade e insiste em permanecer em si 

mesmo. Ele não quer ser mexido, não quer você interfira nele. Se você interfere, ele 

resiste, protesta. Todo pensamento quer a sua própria individualidade. E esses milhões 

de pensamentos em sua cabeça destroem a sua individualidade, porque todos eles 

clamam pela sua própria individualidade e todos clamam por autonomia e liberdade. E 

se você diz algo, eles perguntam, “Quem é você?” E toda vez eles mostrar-te-ão o seu 

lugar, eles reduzir-te-ão à nada.  

A menos que sejam controlados, Buda diz, não há possibilidade da bem-aventurança 

ocorrer em você. Você permanecerá uma bagunça, permanecerá uma confusão. 

 

Interno: “Tenho um desejo louco, insano, de esmagar você em meus braços.” 

Psiquiatra: “Agora você está falando coisas com sentido!” 

 

Depende de que você chama de sentido e do que você chama de sem sentido. Existem 

filósofos no mundo que dizem que tudo é sem sentido, e há filósofos no mundo que 

dizem que tudo faz sentido, tudo é sensato. Este é o mais racional dos mundos, dizem, 

muito lógico. Tudo depende de você, do que você atribui sentido e o que você pensa 

que é sensato. Depende do seu treinamento, da sua criação, seu condicionamento, da 

forma que você foi hipnotizado. 

Ora, comer carne é sensato se você foi criado em uma casa em que ninguém nunca 

pensou no vegetarianismo; se falaram sobre, falaram apenas para rir dos vegetarianos: 

“Esses tolos que pensam que ao tornarem-se vegetarianos eles tornar-se-ão religiosos.” 

Se você nasce em uma casa vegetariana, em uma família vegetariana, então as pessoas 

que comem carne são monstros. Elas não são pessoas de maneira alguma; elas são 

intocáveis, não são seres humanos, são animais. 
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Você mesmo nunca soube o que é certo, o que é errado; você sabe apenas de acordo 

com que os outros lhe disseram. Esse não é o caminho que pode levá-lo à sanidade. 

Você terá que tornar-se mais consciente, mais alerta, mais vigilante. Você terá que 

decidir por si próprio. Você tem vivido uma vida emprestada. Você terá que refletir – 

você se torna um ser humano apenas quando você começa a refletir as coisas por si 

próprio. Quando você observa cuidadosamente, precisamente, quando você julga, 

avalia, pesa as coisas e começa a viver cada vez mais de acordo com a sua própria 

consciência, você alcançará à liberdade. E a liberdade traz bem-aventurança. 

A liberdade significa que você tem controle da mente, da assim chamada sua mente, 

que não é sua de maneira alguma porque lhe foi dada pelos outros, em fragmentos. 

Uma parte dela pertence a sua mãe, outra parte ao seu pai, outra parte pertence ao seu 

tio, e assim por diante... ao padre, professor, vizinho... Você coletou fragmentos do 

mundo inteiro – dos livros que leu e dos filmes que viu. 

Se você olhá-los ficará surpreso – você não tem nenhuma mente própria. Tudo é 

emprestado! Como você pode ser autêntico? Você é apenas um fenômeno acumulado, 

fragmentos de tantas fontes diferentes que elas nunca podem fundir-se e transformar-

se em um. Mas uma coisa não é emprestada em você, a sua consciência, a sua vigilância. 

Isso você trouxe consigo, isso é parte do núcleo interior. Dependa desta e nunca 

dependa da mente. Torne-se independente da mente e absolutamente dependente da 

consciência, e você estará dando o maior passo da sua vida. 

 

MAS QUÃO SUTIS ELES SÃO, 

QUÃO ELUSIVOS! 

A TAREFA É AQUIETÁ-LOS, 

E AO CONTROLÁ-LOS ENCONTRAR FELICIDADE. 

 

E não será uma tarefa fácil. É árdua, porque a mente é muito astuta e os pensamentos 

são muito sutis. 

 

Um soldado está explicando a transmigração das almas a outro e diz que se ele fosse 

morto o seu corpo degradaria no campo de batalha e finalmente penetraria o solo. Na 

primavera uma bela flor nasceria no local. 
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“E eu serei esta flor, não serei? perguntou o outro soldado. 

“Não, espera um pouco. Então vem uma vaca e come a flor e deixa para trás uma grande 

pilha de esterco. Então eu vou vir passear com minha mulher, eu verei aquela grande 

pilha de esterco e eu a tocarei com meu bastão de caminhada e direi, ‘Oi, Bill! Você não 

mudou nada!’” 

 

A mente é muito astuta – ela sempre pode encontrar caminhos para continuar a mesma. 

Ela pode encontrar novos caminhos para que possa permanecer antiga. Pode encontrar 

novas vestes para poder esconder-se atrás delas; pode encontrar belas racionalizações. 

Cuidado! A mente não é um fenômeno simples, é complexo, sutil, muito elusivo. Se você 

tentar agarrá-la você terá dificuldade. Se você a empurrar pela porta da frente, ela 

voltará pela de trás. Se você quer controlá-la e reprimi-la, ela começa a funcionar do seu 

inconsciente – que é muito mais perigoso porque ela ainda te controlará, embora agora 

você esteja absolutamente inconsciente de seu controle. O inimigo não é mais visível, 

isso é tudo, mas o inimigo está ali. E quando o inimigo é invisível o inimigo é mais 

poderoso. 

 

...MAS QUÃO SUTIS ELES SÃO, e QUÃO ELUSIVOS! A TAREFA É AQUIETÁ-LOS... Por isso 

lembre-se, eles não devem ser reprimidos, não devem ser presos. A TAREFA É AQUIETÁ-

LOS, E AO CONTROLÁ-LOS ENCONTRAR FELICIDADE. 

É através da sua aquietação que alguém torna-se um governante, não ao governá-los 

que alguém os aquieta. Lembre-se desse processo: ele parece similar, não é. É muito 

diferente, de fato, diametralmente oposto. Você tem que aquietá-los primeiro, amansá-

los primeiro. 

E a forma de aquietá-los é apenas observá-los silenciosamente sem julgamento, sem 

dizer isso é bom, isso é mau. No momento que você diz bem ou mal você pulou no 

atoleiro. A mente já te prendeu, você já está na armadilha. 

Simplesmente observe! Os seus professores de moral não permitem que você observe. 

Você senta e apenas olha...um pensamento de assassinato surge. A sua mente está 

contemplando o pensamento de matar alguém. Esta é apenas uma parte. Outra parte 

da mente diz, “Isso é muito mau, isso é um pecado. Você não deveria nem ter esse 

pensamento, mesmo pensar é um pecado.” Esta é outra parte da mente. Você se torna 
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identificado com a outra parte, a parte moral. Você diz, “Esta é minha consciência.” Não 

é a sua consciência: isso foi colocado em você. É a sociedade te controlando de dentro; 

é uma estratégia da sociedade para controlá-lo. Você não sabe o que é certo e o que é 

errado. 

Seja inocente! Apenas observe, observe ambas. Uma parte da mente está dizendo, 

“Mate aquele homem – ele te insultou!” Outra parte da mente está dizendo, “Isso é 

mau, isso é imoral. Você vai terminar no inferno, você sofrerá em seu próximo 

nascimento, você será punido por isso.” 

Entenda bem, o segundo também é mente e não há escolha entre os dois fragmentos 

da mente. Observe ambos, aprecie ambos. Veja a contradição da mente – não se torne 

identificado com qualquer parte. 

Lembre-se, o ego quer que você se identifique com a parte boa, a parte moral. Ele se 

sente belo: “Sou contra o assassinato, olhe! Não sou a favor disso.” Você está sendo 

aprisionado pela outra parte da mente. Você ainda é um escravo. Os seus pecadores e 

os seus santos, ambos são escravos. 

O ser humano realmente livre está livre tanto do bem quanto do mal. Ele está além do 

bem e do mal. É apenas consciência e nada mais. Ele sempre observa. E se você pode 

apenas observar sem identificar-se, vagarosamente a mente aquieta, e nesse aquietar 

está o seu poder. Um dia, quando a mente se for para sempre, tornar-se totalmente 

silenciosa, você é o soberano. 

 

COM DETERMINAÇÃO 

O MESTRE AMAINA SEUS PENSAMENTOS. 

ELE TERMINA A SUA PERAMBULAÇÃO. 

ASSENTADO NA CAVERNA DO CORAÇÃO, 

ELE ENCONTRA A LIBERDADE. 

 

E quando a mente não existe mais, para onde você vai? De repente, quando a mente 

não existe mais, você entra no coração. Você escorrega para fora da mente, fora do 

controle da cabeça. E então o coração, a caverna do coração é o seu palácio. A mente é 

um subproduto da sociedade: o coração é uma extensão de Deus. 
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Isso é possível apenas se você trabalhar com determinação para aquietar a mente, estar 

consciente da mente, ser totalmente vigilante, sem qualquer julgamento e sem 

qualquer identificação. 

O MESTRE AMAINA SEUS PENSAMENTOS. ELE TERMINA A SUA PERAMBULAÇÃO. 

ASSENTADO NA CAVERNA DO CORAÇÃO, ELE ENCONTRA A LIBERDADE. 

A cabeça é um escravo, o coração a liberdade. A cabeça é uma miséria, o coração a bem-

aventurança última. 

AES DHAMMO SANANTANO. 

Por hoje é só. 
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O Dhammapada: O Caminho do Buda, Vol 1 

Capítulo 10 

Título do Capítulo: Nem isso nem aquilo 

30 de Junho de 1979 na Sala Buda 

 

A primeira questão: 

Questão 1 

AMADO MESTRE, 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE VOCÊ E OS OUTROS HOMENS DIVINOS? 

 

Sunil Sethi, não sou um homem divino, sou simplesmente Deus – assim como você é, as 

árvores são, os pássaros, as pedras. Não pertenço a nenhuma categoria. ‘Homem divino’ 

é uma categoria inventada pelos jornalistas. Simplesmente não pertenço a nenhuma 

categoria. Você não pertence a nenhuma categoria também. Todas as categorias são 

falsas. Quanto mais fundo você adentra a si próprio, mais você descobre que você 

simplesmente é – nem isso, nem aquilo. Os videntes dos Upanishads dizem: neti, neti – 

nem isso, nem aquilo. Nenhuma categoria é aplicável. 

 

Há uma bela história sobre Buda: 

Buda estava sentado sob uma árvore. Um astrólogo se aproximou – o astrólogo estava 

muito intrigado, porque viu as pegadas de um Buda na areia molhada e simplesmente 

não podia acreditar. Todas as escrituras que havia estudado durante toda a sua vida 

diziam-lhe sobre certos signos que existem nos pés de um homem que governa o mundo 

– um chakravartin – um governador de todos os seis continentes, de toda a Terra. E ele 

viu nas pegadas na areia molhada à beira rio todos os símbolos tão claramente que não 

podia acreditar em seus olhos! Ou todas as suas escrituras estavam erradas e ele estava 

desperdiçando a sua vida na astrologia... ou, pelo contrário, como seria possível em uma 

tarde quente, em uma pequena vila, suja, um chakravartin andando a pé, na areia 

ardente? 

Ele seguiu as pegadas, em busca do seu detentor. Ele encontrou o Buda sentado sob 

uma árvore. Ele ficou ainda mais intrigado. A face era a de um chakravartin – a graça, a 
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beleza, o poder, a aura – mas o homem era um mendigo, com uma tigela de 

mendicância! 

O astrólogo tocou os pés de Buda e perguntou-lhe, “Quem é você, senhor? O senhor 

intrigou-me. O senhor deve ser um chakravartin, um governador do mundo. O que o 

senhor está fazendo aqui, sentado sob essa árvore? Ou todos os meus livros de 

astrologia estão errados, ou estou alucinando e o senhor realmente não está aqui.” 

Buda disse, “Os seus livros estão absolutamente corretos – mas há algo que não 

pertence a nenhuma categoria, nem mesma à categoria de um chakravartin. Sou um 

chakravartin, mas não sou ninguém em particular.” 

O astrólogo disse, “O senhor me intriga ainda mais. Como o senhor pode ser sem ser 

alguém em particular? O senhor deve ser um deus que veio visitar a Terra – posso vê-lo 

em seus olhos!” 

Buda disse, “Não sou um deus.” 

O astrólogo disse, “Então o senhor deve ser um gandharva – um músico celeste.” 

Buda disse, “Não, também não sou um gandharva.” 

E o astrólogo continuou perguntando, “Então o senhor é um rei disfarçado? Quem é o 

senhor? O senhor não pode ser um animal, não pode ser uma árvore, não pode ser uma 

rocha – quem é o senhor, exatamente?” 

E é imensamente importante entender a resposta que Buda deu. Ele disse, “Sou apenas 

um buda – sou apenas consciência e nada mais. Não pertenço a qualquer categoria. 

Toda categoria é uma identificação e não tenho qualquer identidade.” 

 

Sunil Sethi, a minha resposta é exatamente a mesma: Não pertenço a qualquer 

categoria, e homem divino é uma categoria. Sou simples consciência. Sou simplesmente 

uma vigilância. E isso não é algo especial; isso também é parte do núcleo mais interno. 

Você é tão divino quanto qualquer outro – um Buda, um Krishna, um Cristo. Você é tão 

divino quanto qualquer um. O mais alto e o mais baixo, todos são divinos, porque só 

Deus existe. 

Essa é a primeira coisa a ser lembrada: que não pertenço a nenhuma categoria. Nem 

você pertence a alguma categoria. Você é Hindu, Islâmico, Cristão? Você é branco ou 

negro? Essas são coisas externas – você não é essas coisas. A consciência não pode ser 

negra e não pode ser branca; a consciência não pode ter nenhuma cor. Você é rico ou 
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pobre? A consciência também não pode ser rica ou pobre. Você é um homem ou uma 

mulher? A consciência não é nem um homem nem uma mulher. 

A consciência é simplesmente consciência! Realizar isso é declarar, “aham brahmasmi! 

– Sou Deus!” Não é uma nova categoria. Quando alguém declara “Sou Deus!” não é uma 

nova categoria, é o simples desaparecimento de todas as categorias. Este é exatamente 

o significado da palavra ‘Deus’. 

Quando Mansoor diz, “ana’l haq! – Sou a verdade!” eles está dizendo a mesma coisa. 

Ele está dizendo, “Sou consciência.” 

Não clamo ser um homem divino – não sou. 

A segunda coisa: entre mim e os supostos homens divinos há muitas diferenças. A mais 

básica é que sou um afirmador da vida e eles renegam à vida. Eu amo a vida; eles odeiam 

a vida. Eu quero que você vá cada vez mais para dentro da vida; eles querem que você 

se recolha, que você se retire. Eles são totalmente a favor da renúncia, sou totalmente 

a favor da celebração. Para mim “Celebre!” é a única mensagem. “Renuncie!” é um 

escapismo. Renunciar é cometer um crime lento. Celebre! e celebre tremendamente. 

Somente então você será capaz de saber o que Deus realmente é. 

No ótimo do seu ser, quando a intensidade é total, quando você não está retendo nada, 

quando você dança com entrega, quando canta tão totalmente que o cantor desaparece 

no cantar... quando você ama tão infinitamente que não sobra nenhum amante para 

trás, você simplesmente se torna a energia chamada amor, então você afirma à vida. E 

a vida É Deus. 

Sou afirmador da vida; os seus supostos homens divinos são negadores da vida. E porque 

basicamente a vida não pode ser negada – você é vida, como pode negá-la? – eles criam 

a hipocrisia. Está fadado a acontecer. Eles não permitem que você seja autêntico. Eles 

não permitem que você seja natural – como poderiam permitir que você seja autêntico? 

Eles criam uma divisão em você. 

Eles são a causa raiz de toda esquizofrenia, e toda a humanidade sofre de esquizofrenia. 

As diferenças entre a esquizofrenia de uma pessoa e outra são apenas de graus. Você 

está dividido! Quem fez isso com você? Os seus supostos homens divinos, os supostos 

santos, mahatmas. Eles estão na raiz de toda a sua miséria porque o próprio 

ensinamentos deles é “Negue a natureza! Lute contra a natureza! Vá contra a corrente; 

suba o rio!” E você é parte da natureza, apenas uma onda no rio – como você pode lutar 
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contra a sua natureza? Lute e você perderá. Se você for uma pessoa sincera, você ficará 

louco; se você ainda não está louco, isso simplesmente mostra que você não é uma 

pessoa sincera. Você diz uma coisa e faz outra. 

 

Ouvi dizer: 

Um funcionário deu um quarto de hotel a um sodomita com outro homem e assegurou-

lhe que este não era avesso a um ataque, mas que apenas encenaria uma luta. “Mas 

não ligue para ele. Vá em frente – ele gosta.” 

Na manhã seguinte, o sodomita desceu e o funcionário perguntou-o como ele havia se 

saído. “Foi muito fácil,” ele respondeu. “Ele não lutou de maneira alguma.” 

“Meu Deus!” disse o funcionário, “Coloquei você no quarto errado. Este era o 

arcebispo!” 

 

Está fadado a ocorrer. A hipocrisia é um subproduto natural de todos os homens divinos 

falsos. E eles só podem ser falsos! Se alguém realizou Deus, ele não é um homem divino 

– ele é simplesmente Deus! Por que ‘homem divino’? E ele sabe que não é só ele que é 

Deus, mas todo mundo é Deus. Quando diz “Sou Deus,” ele não está utilizando a palavra 

em um sentido comparativo. Ele não está dizendo, “Sou mais sagrado que você.” Ele 

está apenas dizendo, “Sou o que você é, mas estou consciente e você não está 

consciente ainda. A diferença não está em nossas qualidades, em nossos seres, mas 

apenas em nossa consciência. Você tem o mesmo tesouro que tenho, mas eu cruzei com 

ele e você continua procurando e tateando. Mais cedo ou mais tarde você o encontrará. 

Se você seguir procurando, você está fadado a encontrá-lo – porque está ali. Por quanto 

tempo você pode seguir deixando escapar? Mesmo na escuridão mais profunda, se 

buscá-lo está fadado a encontrá-lo. 

Quando digo que sou Deus, estou simplesmente declarando que toda a humanidade é 

divina. Estou simplesmente declarando que todos os seres humanos são divinos; estou 

simplesmente declarando que tudo o que existe é divino. Um homem divino, um 

suposto homem divino, declara que é Deus e vocês são pecadores. Ele cria um novo tipo 

de superioridade, uma nova hierarquia. E todo o seu segredo está em fazê-lo sentir-se 

culpado. E quanto mais culpa você sente, mais está sob o seu controle. 
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Como fazê-lo sentir-se culpado? Apenas condene as coisas naturais e isso começa a 

ocorrer. Condene o sexo – você terá desejos sexuais e você se sentirá culpado. Condene 

a comida... condene tudo o que é uma inclinação natural em você. 

 

A festa de troca de casais é invadida por um pastor em campanha, que planeja pôr um 

fim nessas atividades. Quando tocou a campainha, o homem da casa veio atender e não 

parecia nem um pouco envergonhado. 

O pastor disse, “Me disseram que há uma festa aqui essa noite.” 

“Temos sim,” disse o homem. “Estamos jogando adivinha agora. As mulheres estão de 

olhos vendados tentando descobrir os nomes dos homens pelos seus pênis. Você deve 

entrar, Reverendo, o seu nome já apareceu oito vezes!” 

 

Todo o sacerdócio ao longo das eras provou uma coisa: que você não pode lutar contra 

a natureza. Apesar de haver uma maneira de superá-la – mas a maneira não vai contra 

a natureza; vai através dela. 

Esta é a minha primeira e fundamental diferença: Eu afirmo a vida como ela é. Isso não 

significa que não há crescimento possível além da vida – há uma imensa possibilidade 

de crescimento – mas todo crescimento deve ser encontrado em um amor profundo e 

ardente com a vida. É apenas através da experiência da vida que a transcendência 

ocorre. 

Eu gostaria que você fosse além do sexo, mas não condeno o sexo. O sexo é um desejo 

natural, e é bom em seu lugar próprio. Mas não se deve parar no sexo; este é apenas o 

começo, um vislumbre – um vislumbre do além. Em profundo orgasmo sexual você se 

torna consciente pela primeira vez de algo que não é o ego, de algo que não é a mente, 

de algo que não é o tempo. Em orgasmo profundo, a mente, o tempo, tudo desaparece; 

todo o mundo para por um momento. Por um momento você não é mais parte de um 

mundo material; você é somente um espaço puro. 

Mas isso é apenas um vislumbre – e a um custo alto. Você deve mover-se à frente. Você 

deve procurar os caminhos e meios para que esse vislumbre se torne o seu próprio 

estado. Isso é o que chamo de realização, iluminação. Uma pessoa iluminada está em 

um estado orgástico vinte e quatro horas por dia. O que uma pessoa sexual atinge 

apenas de vez em quando, com grande esforço, o ser humano espiritual alcança sem 
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qualquer esforço e sem qualquer desperdício. O ser humano espiritual vive ali; a sua 

morada está nos picos últimos. Você só vê esses picos de longe, a milhares de 

quilômetros de distância. 

Não sou contra o sexo, porque o sexo é a primeira janela da existência espiritual. Não 

sou contra a comida, porque não sou contra nenhum prazer. Existem todos os tipos de 

experiências que você passará ao desfrutar das coisas – comida, amor, música, dança, 

natureza... é apenas ao desfrutar de todas essas coisas que você, vagarosamente, vai se 

tornando consciente do invisível.  

É por isso que os Upanishads dizem: annam brahma – o alimento é Deus. Uma 

declaração tremendamente significante: o alimento, e Deus? sinônimos? – annam 

Brahma. O alimento é Deus? O que eles estão falando? Essas pessoas sabiam, sabiam o 

que estavam falando – o gosto da comida é o gosto de Deus. O gosto de qualquer alegria 

é o gosto de Deus – por mais longe que esteja, por mais que seja uma reflexão. 

A lua refletida no lago ainda é uma reflexão da lua, apesar de você não a encontrar no 

lago. Se você pular no lago você apenas perturbará a reflexão e não encontrará a lua ali. 

A reflexão não é a lua, a reflexão reflete à lua. E se você for um pouco inteligente você 

não pulará no lago, você olhará para o céu onde a lua real está. 

Deus é refletido quando você aprecia o alimento. Deus é refletido quando você aprecia 

o sexo. Deus é refletido em mil e um lagos da vida. Pegue a chave da reflexão; pegue a 

indicação, a pista, e comece a mover-se em direção ao original. 

Esta é a minha diferença fundamental. Não sou contra a vida ou contra nada que a vida 

implica – nem sexo, nem alimento, nem o corpo, nem os prazeres do corpo. Não sou 

avesso ao conforto, não sou contra as luxúrias também. 

Há alguns dias alguém fez uma questão. Alguém perguntou – ele deveria ser um novato 

e Indiano – ele perguntou, “Você não é um hipócrita? Por que você vive no luxo?” Ele 

não sabe o significado da palavra ‘hipócrita’. Posso ser a única pessoa no mundo que 

não é um hipócrita. 

Um hipócrita é alguém que diz uma coisa e faz outra. Um hipócrita é alguém cujas vidas 

interior e exterior são diferentes – não apenas diferentes, mas diametralmente opostas. 

Não sou contra o luxo, então por que eu seria um hipócrita? Não sou contra o conforto 

– não sou masoquista, isso é tudo. Não acredito na tortura contra mim ou contra 

qualquer outra pessoa. Não acredito na tortura. 
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Eu gostaria que toda a Terra vivesse no luxo. Certamente, sei que hoje isso não ocorre. 

Toda a Terra não está recebendo nem as necessidades mínimas da vida. Mas não vou 

torturar-me apenas por causa disso, porque isso não ajudará a ninguém. Se existem mil 

pessoas na miséria, haverá mil e uma pessoas na miséria – isso é tudo.  

Não acredito na miséria. Não estou vivendo uma vida dupla. A minha vida é muito 

simples – simples no sentido que ela tem um tipo de integridade. Estou fazendo o que 

falo. Acredito no luxo; para mim a religião é a forma mais elevada de luxo. Se não posso 

fazer com que todos vivam no luxo, pelo menos posso viver eu mesmo. Caso contrário 

as pessoas dirão para mim, “Médico, primeiro cure a si próprio.” 

Mas esses supostos homens divinos, todos eles vivem no luxo e todos são contra o luxo. 

Esses são hipócritas! Eles falam sobre a pobreza e a espiritualidade da pobreza, e todos 

eles vivem no luxo – eles são hipócritas. 

Eu odeio a pobreza! Não respeito a pobreza, não aprecio a pobreza. É por causa da 

estupidez que as pessoas são pobres; é por causa das mentes supersticiosas que as 

pessoas são pobres. As pessoas não precisam ser pobres. É por causa de milhares de 

anos de ensinamentos que a pobreza tem algo de espiritual em si que as pessoas são 

pobres. 

Um pensador Alemão muito famoso, Conde Keyserling, veio a Índia. Ele escreveu um 

diário enquanto viajava pela Índia. Em seu diário notou coisas muito significantes. Uma 

coisa que ele escreveu foi, “Fiquei ciente, visitando a Índia, de duas coisas. Uma: que ser 

pobre é ser espiritual; e a outra: que ser doente, faminto, feio é ser sagrado.” 

Não estou ensinando essas coisas. Eu gostaria que toda a minha comuna vivesse no 

maior conforto possível. A comuna deve tornar-se um modelo – um modelo para o 

mundo todo. Os meus sannyasins devem viver com o máximo possível de alegria: física, 

psicológica, espiritual. As alegrias do corpo, as alegrias da mente e as alegrias do espírito 

– todas devem viver em harmonia tal que o quarto ser humano nasça a partir desta 

harmonia. 

É por isso que digo: seja científico, seja estético e seja religioso. A partir dessas três 

dimensões, do encontro desses três rios, o quarto será criado. E o quarto é o meu 

caminho. 

Qualquer tipo de abordagem não natural em relação à vida cria complexidades, cria 

patologias. Não torna as pessoas sanas; torna-as insanas.  
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Um paciente no escritório do psiquiatra: “Doutor, você tem que me ajudar. Continuo 

sonhando com comida, continuamente sonhando com comida.” 

Doutor: “Você nunca sonha com garotas?” 

Paciente: “Sim, mas sempre coloco ketchup nelas.” 

 

Ora, se você fizer alguém se sentir culpado em relação à comida – é isso o que as pessoas 

supostamente religiosas estão fazendo – então ela começará a sonhar com comida; e 

comer é saudável, nutritivo, bom; apenas sonhar com isso é feio e patológico. Sonhar 

com comida simplesmente diz que você está, de alguma forma, privando o seu corpo do 

que ele necessita. 

Quem sonha com comida? Apenas uma pessoa que reprime o seu desejo por comida. 

Você pode tentar: jejue por um dia e então veja o que ocorre... Todo o dia você pensará 

em comida; em todo lugar a mente virá novamente com a ideia da comida. E a noite 

você está fadado a sonhar com comida. 

Reprima o sexo e você sonhará com sexo. Reprima qualquer coisa e você começa a 

tornar-se patológico. Um ser humano realmente saudável não tem sonhos – ele não tem 

nada com que sonhar. Ele vive cada momento totalmente; ele nunca reprime nada. Por 

isso o seu inconsciente permanece totalmente vazio e limpo. Reprima, e o seu 

inconsciente torna-se obstruído com mobília desnecessária. E nos sonhos você está 

fadado a encarar o seu inconsciente. Você deve encará-lo; no sono profundo você 

deverá passar por ele. Isso cria uma turbulência ao longo de toda a sua vida. 

Sou afirmador da vida. Amo tremendamente a vida e esse é meu ensinamento. Os 

supostos homens divinos são todos contra a vida; eles estão criando uma humanidade 

patológica. 

Em segundo lugar, eles são todos de outro mundo; Eu sou deste mundo. Não que eu 

não acredite no outro mundo – não é uma questão de acreditar nele; Sei que existe – 

mas não é necessário se preocupar com ele. Preocupar-se não ajudará. O outro mundo 

nascerá a partir desse mundo. Torne essa vida bela, viva essa vida da maneira mais 

sensível e o outro mundo nascerá a partir desse mundo. O outro mundo será muito mais 

belo do que este se você puder tornar este mundo belo. 

Buda diz nos primeiros sutras que se essa vida é bela, a outra será ainda mais bela. Mas 

se você pensar na outra vida, se você projetar a outra vida, se você sonhar com a outra 
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vida, a vida após a morte, você tornará essa vida tão feia, tão desconfortável, que a outra 

vida tornar-se-á mais feia. 

Você não precisa pensar no amanhã, o hoje é suficiente em si. Viva este dia com 

tamanha alegria e êxtase... de onde virá o amanhã? Ele nascerá desse êxtase, ele será 

mais extático. E então você tem a chave – a chave destrava todas as portas da vida. 

Viva o momento! Eu acredito no momento. Esses homens divinos, eles falam sobre a 

outra vida, a vida após a morte, céu e inferno – tudo que é absolutamente 

desnecessário. As pessoas já estão muito confusas; não as confunda ainda mais. 

O meu ensinamento é muito simples, direto ao ponto: viva cada momento, morrendo 

para o passado, sem projetar qualquer futuro... desfrutando o silêncio, a alegria, a 

beleza desse momento. E a partir disto, aquilo nascerá. Ele vem naturalmente. Como 

Buda diz: assim como a sombra te segue, o futuro te segue. Se o seu presente for feio, 

o futuro será o inferno; se o seu presente é belo, o futuro será o paraíso. 

Em terceiro lugar, até agora, esses supostos homens divinos têm dividido a humanidade 

em Hindus e Cristãos, Islâmicos e Jainas, Sikhs e Parsis... existem trezentas religiões na 

Terra e pelo menos três mil seitas dentro dessas trezentas religiões. Esses homens 

divinos têm criado ódio entre as pessoas. Eles falam de amor mas criam um contexto tal 

que só a guerra ocorre. As religiões têm lutado uma contra a outra, destruindo uma à 

outra, assassinando uma à outra, massacrando uma à outra. Mais sangue foi derramado 

em nome da religião do que em nome de qualquer outra coisa. Nem mesmo a política é 

tão criminal do que as suas supostas religiões. 

Ora, todos esses homens divinos são Hindus ou Islâmicos ou Cristãos. Não sou um Hindu 

nem um Cristão – não sou ninguém. E eu ajudo as pessoas a transformarem-se em 

ninguéns. Ajudo as pessoas a descarregarem toda essa bobagem. É suficiente ser – não 

é necessário ser um Islâmico ou um Hindu ou um Cristão. Não há necessidade de ir a 

nenhum templo, mesquita ou igreja. Toda a existência é seu templo e as árvores estão 

continuamente em adoração, as nuvens estão orando, as montanhas estão meditando... 

apenas comece a olhar em volta. 

Olhe corretamente! Olhe sem crença em seus olhos, olhe sem preconceitos, e você 

encontrará Deus. Você não pode perdê-lo porque ele está em todos os lugares! Ele não 

é como um alvo que você pode errar; acerte em qualquer lugar e você o encontrará, 

porque ele está em todos os lugares. É impossível errá-lo. Tudo o que você precisa é de 
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um coração inocente. Mas um Hindu não pode ser inocente, um Islâmico não pode ser 

inocente. Ele está cheio de lixo: cheio de teorias, teologias, cheio de conhecimento 

emprestado – isso é o que chamo de lixo. 

Não estou dizendo que Maomé não está certo, não estou dizendo que Buda não está 

certo; caso contrário, por que eu falaria sobre Buda, Maomé ou Cristo? Eles são 

verdadeiros, mas a verdade deles não pode ser a sua verdade – você terá que encontrá-

la por si só. A verdade não pode ser emprestada, a verdade é intransferível; ela nunca 

se torna parte da sua herança. Você terá que buscar por si mesmo; tem que ser sempre 

individual. 

A minha verdade é a minha verdade. É a minha experiência. Eu posso falar sobre ela, 

posso cantar músicas em seu louvor, posso dançá-la. Posso mostrar a você o meu êxtase 

– mas ainda assim, aquilo que foi experienciado permanece inexprimível. Nenhuma 

escritura foi capaz de expressá-lo. Todas as escrituras são esforços para expressar, mas 

todos os esforços falharam: a verdade é inexprimível. 

As escrituras apenas mostram a compaixão das pessoas que atingiram, mas elas não 

provam que a compaixão foi bem-sucedida em expressar a verdade. 

 

Rabindranath estava morrendo e alguém lhe perguntou, “Você deve estar muito 

contente e grato a Deus – você é o maior poeta que a Terra já conheceu. Você escreveu 

seis mil poemas; ninguém mais fez isso. Mesmo Shelley, que é tido como o maior poeta 

do Ocidente, escreveu apenas duas mil músicas. Você é três vezes maior!” 

Porém as lágrimas começaram a rolar dos olhos de Rabindranath. O homem ficou 

perplexo; ele não podia entender porque Rabindranath estava chorando. Ele disse, “Por 

que você está chorando? Sinta-se grato a Deus! Ele preencheu a sua vida. Você alcançou 

tudo o que alguém aspira alcançar.” 

Rabindranath disse, “Não alcancei nada! Essas seis mil músicas são a prova do meu 

fracasso.” Ouça atentamente. Rabindranath disse, “Essas seis mil músicas são a prova 

do meu fracasso. Eu estava tentando dizer algo, mas não fui capaz de dizê-lo. Toda vez 

que tentava, eu fracassava. Tentei muitas vezes, seis mil vezes eu tentei, e falhei. A 

música que vim para cantar permanece não cantada. Levá-la-ei comigo.” 
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Isto ocorre com um Buda, um Maomé, um Zaratustra – com todos aqueles que 

conheceram.  Você não pode ser um crente e religioso ao mesmo tempo. Se você quer 

ser religioso, você tem que abandonar todas as crenças. Essa é a minha terceira 

diferença básica. 

Eu lhes ensino a serem religiosos, mas não crentes. Vocês têm que ser inquiridores, 

exploradores. Vocês não podem tomar nada como certo: porque muitas pessoas dizem, 

então deve ser verdade. A verdade tem que vir da sua própria experiência – você tem 

que ser uma testemunha dela. E no momento que você é uma testemunha dela, você 

não será capaz de dizer que você é um Hindu, Islâmico ou Cristão. Essas são todas 

filosofias, adivinhações, teologias, lógica, cálculo, engenho – mas falta a experiência. 

Toda a minha abordagem é existencial, experiencial. Não estou te dando um dogma; 

Não estou tentando te dar uma certa doutrina. Pelo contrário, estou tentando jogar 

todas as doutrinas fora. Eu gostaria que você fosse totalmente vazio de doutrinas, 

crenças e preconceitos. 

Nessa vacuidade você é Deus – assim como eu sou, assim como Buda é. Essa vacuidade 

abre as portas da sua divindade. 

Não sou um homem divino. Sou tão ordinário como vocês são, como todos são; tão 

ordinário ou tão extraordinário – significa o mesmo. Não sou superior a ninguém e não 

sou inferior a ninguém. Ninguém é superior e ninguém é inferior. Pertencemos a uma 

realidade – como podemos ser inferiores ou superiores? 

 

A segunda questão: 

Questão 2 

AMADO MESTRE, 

HÁ UMA QUESTÃO QUE NUNCA CONSEGUI OBTER UMA RESPOSTA. É UMA QUESTÃO 

ESTÚPIDA, MESMO ASSIM SINTO QUE QUERO MUITO SABER A RESPOSTA. 

VOCÊ PODE NOS DIZER QUAL É O PROPÓSITO DA CRIAÇÃO, POR QUE A VIDA EXISTE, 

POR QUE TUDO EXISTE? NÃO ACREDITO EM ACIDENTES. 

 

Prem Patrick, a questão é certamente estúpida, você está absolutamente certo sobre 

isso. E a questão não é respondível. Qualquer um que respondê-la apenas criará outras 

questões em você. Você não foi capaz de obter nem uma resposta porque não há 
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nenhuma. A vida é um mistério – por isso essa questão não pode ser respondida. Você 

pode perguntar “Por quê?” Se o “Por quê” for respondido, a vida não será mais um 

mistério. 

Esse é todo o esforço da ciência: destruir o mistério da vida. E a forma é encontrar a 

resposta para cada porquê. E a ciência acredita – é claro, arrogante e ignorantemente – 

que um dia ela será capaz de responder a todos os porquês. Não é possível. Mesmo se 

respondermos todos os porquês, o porquê último permanecerá: Por que a vida existe? 

Qual o significado da existência? Qual é o propósito de tudo isso? Essa questão é a última 

– ela não pode ser respondida. 

Se alguém te der uma resposta, isso simplesmente criará outra questão. Se alguém 

disser... por exemplo, essas respostas foram dadas – poucas pessoas acreditam que 

Deus criou o mundo porque ele queria ajudar a humanidade. Ora, que tipo de resposta 

é essa? Ele criou a humanidade para ajudar a humanidade. Qual era a necessidade de 

criar? Outros dizem que Deus criou o mundo porque ele estava se sentindo muito só. Se 

Deus também se sente muito só, então não haveria possibilidade de alguém um dia 

tornar-se um buda. 

E de repente Deus começa a sentir-se só – o que ele estava fazendo antes de criar o 

mundo? Pela eternidade ele permaneceu só... então de repente, um dia, em uma 

manhã, ele ficou louco, ou o quê? De repente ele começou a se sentir só depois do café 

da manhã! E qual era a necessidade de criar todo o mundo? Apenas uma mulher seria o 

suficiente! 

E como ele se sente hoje? Muito lotado? Muita gente no mercado? Deve estar 

planejando destruir o mundo em breve. De que tipo de Deus você está falando? O seu 

Deus é uma pessoa que pode se sentir só? 

Essas são respostas tolas para questões tolas. 

Então há poucas pessoas que dizem que é o jogo de Deus – a sua lila. Ele não pode 

sentar-se quieto? E que tipo de jogo é esse? Adolf Hitler e Mussolini, Joseph Stalin e Mao 

Tsé-Tung, Genghis Khan, Tamerlane, Nadirshah... jogo de Deus? Milhões de pessoas 

estão sendo massacradas e é um jogo de Deus? Seis milhões de Judeus foram mortos 

por Adolf Hitler e Deus está jogando? Por que ele não joga golf? ou xadrez? Por que 

torturar as pessoas? Tanta miséria no mundo, e esses tolos seguem dizendo que é um 

jogo de Deus? As crianças estão nascendo paralíticas, surdas, mudas... jogo de Deus? 
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Que tipo de Deus é esse? Ou ele está louco ou não é Deus de maneira alguma, pelo 

menos não é divino. Deve ser muito mau. 

Ora, essas respostas não ajudam – elas criam ainda mais questões. Patrick, só posso 

dizer isso: que a vida não tem propósito, não pode ter nenhum propósito. 

Todos os propósitos estão dentro da vida. Sim, um carro tem um propósito; ele pode te 

levar de um lugar a outro. E o alimento tem um propósito; ele pode te nutrir, pode 

manter-te vivo. Uma casa tem um propósito; ela pode te dar abrigo quando chove e 

quando está calor. E as vestes têm um propósito... Todos os propósitos estão dentro da 

vida, mas a vida ela própria não pode ter qualquer propósito porque ela não é um meio 

para algum fim. Um carro é um meio, uma casa é um meio. 

A vida não tem nenhum objetivo, a vida não está indo para lugar algum. A vida está 

simplesmente aqui! Ela nunca foi criada – esqueça esta ideia de criação. Isso cria muitas 

questões estúpidas na mente. Ela nunca foi criada, sempre esteve aqui, e sempre estará 

aqui – de formas diferentes, em caminhos diferentes, a dança continuará. É eterna. Aes 

dhammo sanantano – assim é a lei última.  

Não há propósito – esta é a beleza da vida! Se houvesse algum propósito, então a vida 

não seria tão bela. Então haveria uma motivação, então ela seria como um negócio, 

então ela seria muito séria. Olhe para as rosas, os lótus e os lírios – qual o propósito? O 

lótus no sol do começo da manhã abrindo-se, e o cuco começando a chamar... qual 

propósito? Não é intrinsicamente belo? Tudo precisa de um propósito externo a si? 

A vida é intrinsicamente bela. Ela não tem um propósito extrínseco, ela não é proposital. 

É como uma música de um pássaro na escuridão da noite, ou o som da água, ou o som 

do vento passando entre os pinheiros... 

O ser humano busca metas porque a sua mente busca metas. Ela cria questões como 

essa: “Qual é o objetivo da vida?” Deve haver algum objetivo. Mas se alguém disser, 

“Este é o objetivo da vida,” então você perguntará, “Qual o objetivo desse objetivo? Por 

que devemos alcançá-lo? Qual propósito ele servirá?” E então alguém diz, “Este é o 

objetivo desse objetivo.” A mesma questão surge novamente, e você cai em uma 

regressão, ad infinitum. 

Você pode perguntar-me, “Você pode nos dizer qual é o propósito da criação?” 

O mundo nunca foi criado. A palavra ‘criação’ não está correta. Ele sempre esteve aqui, 

é eterno. Não há criador. Deus não é o criador do mundo: Deus é a própria energia 
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criativa da existência – criatividade em vez de criador. Ele não é o poeta, mas a poesia, 

não é o dançarino, mas a dança, não a flor, mas a fragrância. 

Você me pergunta, “Por que a vida existe?” 

Essas questões parecem muito filosóficas e podem te torturar muito, mas são absurdas. 

É como perguntar, “Qual é o sabor da cor verde?” Ora, é irrelevante. A cor verde não 

tem sabor; cor e sabor não são relacionadas de forma alguma. “Por que a vida existe?” 

Apenas olhe para as palavras: ‘vida’ e ‘existência’ querem dizer a mesma coisa; é uma 

tautologia. Se você estivesse perguntando: Por que a vida é vida? então seria claro para 

você. Mas quando você pergunta, “Por que a vida existe?” a linguagem te engana. 

Você está perguntando: Por que a vida é vida? Você está perguntando: Por que a rosa é 

uma rosa? Você ficaria satisfeito se a rosa fosse um cravo-de-defunto? Então você 

perguntaria: Por que um cravo-de-defunto é um cravo-de-defunto? Como você ficaria 

satisfeito? 

Se a vida não existisse, você ficaria satisfeito? Apenas imagine você sem corpo, sem 

mente, um fantasma, fazendo a questão: Por que a vida não existe? O que aconteceu 

com a vida? Por que desapareci? A mesma questão persistirá e perseguirá você. 

A vida é um mistério. Não há porquês, não há propósito, não há razão. Ela está 

simplesmente aqui. Tome-a ou deixe-a, mas ela está simplesmente aqui. E quando ela 

está aqui, por que não tomá-la? Por que gastar o seu tempo filosofando? Por que não 

dançar, cantar, amar e meditar? Por que não ir cada vez mais fundo nessa coisa chamada 

“vida”? Talvez no núcleo último você conhecerá a resposta. Mas a resposta vem de uma 

forma que não pode ser expressa. É como o gosto do açúcar em um homem mudo. É 

doce – ele sabe que é doce, mas não pode dizê-lo. 

Os budas sabem, mas não podem dizer. E os idiotas não sabem e seguem falando e te 

dando respostas. Os idiotas são muito hábeis nisso – em encontrar, fabricar, 

manufaturar respostas. Pergunte qualquer questão e eles o responderão.  

 

Quando Gautama o Buda movia-se nesse país de um local para outro, alguns discípulos 

seguiam na sua frente e declaravam na cidade: “Buda está chegando, mas por favor não 

façam essas onze questões.” E uma dessas onze questões era: Por que a vida existe? e 

outra era: Quem criou o mundo? Nessas onze questões toda a filosofia estava contida. 

De fato, se você abandonar essas onze questões nada permanece a ser perguntado. 
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Buda dizia que essas questões eram inúteis. Elas não são respondíveis – não são porque 

ninguém sabe as respostas. Elas não são respondíveis de acordo com a própria natureza 

das coisas. 

 

Um grande filósofo, Maulingaputta, foi até Buda e começou a fazer questões... uma 

questão atrás da outra. Deve ter sido uma encarnação de Patrick! Buda ouviu 

silenciosamente por meia hora. Maulingaputta começou a se sentir um pouco 

constrangido, porque Buda não respondia, estava apenas sentado sorrindo, como se 

nada estivesse acontecendo, e Maulingaputta fez questões importantes, significantes. 

Finalmente Buda disse, “Você quer realmente saber a resposta?” 

Maulingaputta disse, “Do contrário por que eu teria vindo até você? Eu viajei pelo menos 

mil milhas para ver-te.” E lembre-se, naquela época, mil milhas era realmente mil 

milhas! Não era subir em um avião e chegar em alguns minutos ou horas. Mil milhas era 

mil milhas. Ele chegou com muita ânsia, com muita esperança. Ele estava cansado, 

fatigado da viagem, e devia ter seguido Buda porque o próprio Buda estava 

continuamente viajando. 

Maulingaputta chegava em um lugar e as pessoas diziam, “Buda partiu ontem de manhã; 

deve estar na próxima vila. Se você se apressar, se você correr, você será capaz de 

alcançá-lo.” E então um dia ele o alcançou, e estava tão feliz que esqueceu toda a sua 

árdua jornada e começou a fazer todas as questões que havia planejado por todo o 

caminho e Buda sorriu sentado ali e perguntou, “Você quer realmente saber a 

resposta?” 

Maulingaputta disse, “Então por que eu viajaria tanto? Foi um longo sofrimento – parece 

que viajei por toda a minha vida, e você me pergunta, “Você realmente quer saber a 

resposta?” 

Buda disse, “Vou perguntar novamente: você realmente quer saber a resposta? Diga sim 

ou não, porque muito dependerá disso.” 

Maulingaputta disse, “Sim!” 

Então Buda disse, “Por dois anos sente-se silenciosamente ao meu lado – sem 

perguntas, sem questões, sem conversa. Apenas sente-se silenciosamente ao meu lado 

por dois anos. E, depois de dois anos, você poderá perguntar qualquer coisa que quiser, 

e prometo responder-lhe.” 
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Um discípulo, um grande discípulo de Buda, Manjusri, que estava sentado debaixo de 

outra árvore, começou a rir muito alto, quase rolando no chão. Maulingaputta disse, “O 

que ocorre com esse homem? Subitamente, você está falando comigo, você não disse 

nenhuma palavra a ele, ninguém disse nada a ele – ele está fazendo piadas com si 

próprio?” 

Buda, “Vai até lá e pergunte a ele.” 

Maulingaputta perguntou para Manjusri. Manjusri disse, “Senhor, se você quer fazer a 

questão, faça agora – essa é a forma dele enganar as pessoas. Ele me enganou. Eu era 

um filósofo tolo como você. A resposta dele foi a mesma quando eu cheguei; você viajou 

mil milhas, eu viajei duas mil milhas.” 

Manjusri certamente era um grande filósofo, mais conhecido no país. Ele tinha milhares 

de discípulos. Quando chegou haviam com ele mil discípulos – um grande filósofo 

chegando juntamente com seus seguidores. 

“E Buda disse, ‘Sente-se silenciosamente por dois anos.’ E eu me sentei silenciosamente 

por dois anos, mas então eu não podia fazer uma única questão. Aqueles dias de 

silêncio... vagarosamente todas as questões secaram e caíram. E vou te dizer uma coisa: 

ele manteve sua promessa, ele é um homem de palavra. Depois de exatos dois anos – 

eu havia me esquecido completamente, perdido a noção do tempo, por que quem se 

preocupa em lembrar? Conforme o silêncio se aprofundava eu perdi a noção de todo o 

tempo. 

“Quando dois anos se passaram, eu nem havia me dado conta. Eu estava desfrutando o 

silêncio e sua presença. Eu estava me embebendo dele. Era tão incrível! De fato, no 

fundo do meu coração eu não queria que estes dois anos acabassem, porque uma vez 

que eles acabassem ele diria, ‘Agora dê o seu lugar para outrem sentar ao meu lado, 

você se afasta um pouco. Agora você é capaz de ficar sozinho, você não precisa tanto de 

mim.’ Assim como a mãe afasta a criança quando esta pode comer e digerir e não precisa 

mais ser alimentada no peito. Então,” Manjusri disse, “Eu estava simplesmente 

esperando que ele esquecesse totalmente aqueles dois anos, mas ele lembrou – 

exatamente depois de dois anos ele me perguntou, ‘Manjusri, agora você pode fazer as 

suas questões.’ Eu olhei para dentro; não havia questão e nem aquele que questiona – 

um silêncio total. Eu ri, ele riu, deu um tapinha nas minhas costas e disse, ‘Agora, afaste-

se um pouco.’ 
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“Então, Maulingaputta, é por isso que comecei a rir, porque agora ele está utilizando o 

mesmo truque novamente. E esse pobre Maulingaputta sentar-se-á por dois anos 

silenciosamente e perder-se-á para sempre, nunca mais será capaz de fazer uma única 

questão. Por isso insisto, Maulingaputta, se você realmente quer saber, PERGUNTE 

AGORA!” 

Mas Buda disse, “As minhas condições devem ser preenchidas.” 

 

E, Patrick, a minha resposta é a mesma para você: preencha a minha condição – medite, 

sente-se silenciosamente, esteja apenas aqui, e todas as questões desaparecerão. Não 

estou interessado em responder a você, estou interessado em dissolver as suas 

questões. E quando todas as questões desaparecem, aquele que questiona também 

desaparece – ele não pode existir sem questões. Quando não existem questões nem 

questionador, que bem-aventurança, que êxtase! Você não pode imaginar, você não 

pode sonhar, você não pode compreender agora. Então todo o mistério da vida abre-se, 

mistérios atrás de mistérios... não há fim para isso. 

 

A terceira questão: 

Questão 3 

AMADO MESTRE, 

OUVI MUITOS SANTOS ESPIRITUAIS NA MINHA VIDA – POR QUE TODOS FALAM UMA 

LINGUAGEM MUITO DIFÍCIL? 

 

Kamla Kant, eles têm que falar difícil, porque eles não sabem nada. Se eles falam uma 

linguagem simples como eu estou falando com você, a linguagem do dia a dia, eles não 

seriam capazes de esconder a sua ignorância. Por trás da camuflagem de grandes 

palavras eles escondem sua ignorância; esse é um dos seus segredos comerciais. E as 

pessoas são tão tolas que se elas não podem entender o que está sendo dito, elas 

pensam que deve ser algo grande. 

O incompreensível parece algo profundo para elas. O compreensível parece superficial. 

Por isso, ao longo dos anos, os seus supostos santos usaram uma linguagem muito 

complicada, complexa, difícil, com grandes palavras, com línguas mortas, para que 

ninguém entenda. Latim, Sânscrito, Árabe – seus supostos santos utilizaram isso. 
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Quando os ouve você não entende, o que é tudo isso, e, naturalmente, você não pode 

dizer, “Eu não entendo a sua linguagem” – isso é humilhante. Então você começa a 

acenar com a cabeça, “Sim, isso é verdade.” Eles estão escondendo a ignorância deles, 

você está escondendo a sua ignorância – isso é uma conspiração mútua. Você sabe disso 

perfeitamente bem. 

Quando você vai a um médico, ele escreve a receita em Latim ou Grego. Por que ele não 

escreve em simples Inglês ou Hindi ou Marathi? Se ele escrever em simples Inglês que 

você entende, você pensará que ele é um tolo, porque ele está escrevendo essas coisas 

– como tais coisas simples podem ajudar a sua grande e complexa doença? E se ele 

escreve em uma linguagem simples, você não dará ao químico cinquenta rúpias por isso; 

você irá ao mercado e comprará as mesmas coisas por duas rúpias. 

O médico escreve a receita com aquela linguagem... e é sempre ilegível. Mesmo se você 

voltar ao doutor e perguntar o que ele escreveu, ele terá dificuldade. 

 

Ouvi dizer que Mulla Nasruddin estava utilizando uma receita de um doutor para muitas 

coisas: ele a utilizou como passagem em um trem, porque o condutor não podia lê-la; 

ele a utilizou em uma casa de filmes, porque o verificador dos bilhetes não podia lê-la – 

ele a utilizou de diversas maneiras. Ele a utilizou como um passe para ver um certo 

ministro. Ele me disse, “Por dois meses essa receita ajudou muito – sempre que eu 

queria entrar e qualquer coisa que eu queria fazer, eu apenas apresentava essa receita 

porque eles não a conseguem ler e não podem admitir que não a conseguem ler. Eles 

simplesmente me autorizam, eles têm que me autorizar.” 

 

Esse é um segredo bem conhecido, que os falsos santos têm que usar uma linguagem 

muito difícil; de outra forma você será capaz de ver que eles são tão ignorantes quanto 

você é, ou, às vezes, ainda mais ignorantes do que você. Eles criam uma grande 

camuflagem, uma fachada, de grandes palavras de línguas mortas. Eles citam escrituras, 

palavras vibrantes e você fica simplesmente perdido em relação ao que fazer. Ou aceitar 

a sua ignorância e perguntá-los o que eles estão falando, ou simplesmente dizer que 

aquilo deve ser algo muito profundo – como pode um homem como você, um pecador, 

ignorante, sem conhecimento, irreligioso, compreendê-lo? 
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Um sacerdote foi incumbido de conduzir uma renovação em uma pequena cidade do 

sul. Não havia hotel, então ele ficou em uma das irmãs da igreja, uma jovem viúva. 

Depois da renovação, de saída, ele disse à anfitriã, “Irmã Jones, nunca em toda a minha 

carreira eclesiástica encontrei uma manifestação tão abundante, satisfatória e 

duradoura de um exemplo meticuloso, completo e agradável de gratidão, graça, 

apreciação e hospitalidade como a que você demonstrou.” 

A irmã Jones deu um sorriso afetado e respondeu, “Parson, não sei o que todas essas 

grandes palavras significam, mas quero dizer que você é um campeão real, um forte 

repetidor, e que você faz mais agradável, mais doce, mais completo e com menos 

cansaço que qualquer outra pessoa que tive aqui!” 

 

Você pode utilizar uma linguagem muito complexa, mas você não pode enganar àqueles 

que conhecem – você pode enganar apenas aqueles que não conhecem. Se você ler os 

livros de Hegel você encontrará sentenças que continuam por páginas. Quando você 

alcançar o fim da sentença, você já esqueceu o início. É quase impossível retirar qualquer 

sentido dela. Por isso, quando Hegel estava vivo, ele era considerado o maior filósofo 

que já viveu na Terra. Porém, conforme as pessoas leram os seus livros mais 

detidamente – eruditos trabalharam, surraram e descobriram as coisas – viu-se que ele 

não estava dizendo nada muito especial. Muito era absoluto disparate – mas com 

grandes palavras. As grandes palavras atraem as pessoas, as grandes palavras fascinam 

as pessoas, as hipnotizam. 

Você me pergunta, “Por que todos falam uma linguagem muito difícil?” 

... Caso contrário, quem os ouvirá? Para quê? 

 

Uma vez um lavrador com dois filhos preguiçosos ordenou que eles limpassem o buraco 

da latrina. Eles simplesmente cavaram uma nova fossa e moveram o sanitário poucos 

passos adiante. Um dia o velho homem teve um chamado da natureza e correu o 

conhecido caminho, caindo no buraco. Até o seu pescoço na merda, ele começou a 

berrar “Fogo! Fogo!” 

As pessoas vieram correndo, retiraram-no e limparam-no, então perguntaram por que 

ele tinha gritado “Fogo!” 

“Você acha que alguém viria se eu gritasse ‘Merda?’” 
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A razão pela qual eles usam linguagem difícil é simples; de outra forma, quem viria? Eles 

não podem falar como eu – estou simplesmente utilizando a linguagem que você utiliza. 

Estou simplesmente falando com você! Isso não é um sermão, apenas um diálogo entre 

amigos, fofoca – não é um evangelho. 

E você pode usar palavras simples, palavras ordinárias, apenas se você realmente tem 

algo para transmitir, senão não. Se você não tem nada para transmitir, então você terá 

que usar palavras grandes por necessidade. 

 

A última questão: 

Questão 4 

AMADO MESTRE, 

TODOS OS SACERDOTES NÃO SÃO OS PIORES INIMIGOS DE DEUS? 

 

Deepesh, nem todos os sacerdotes, apenas alguns – o papa, os shankaracharyas. Essas 

são as pessoas que são inimigas de Deus; de outra maneira, os pobres sacerdotes estão 

simplesmente tentando de alguma forma ganhar o seu pão com manteiga. Eles não têm 

nada a ver com Deus – eles não são amigos, não são inimigos. Eles não têm nenhum 

tempo para Deus. É apenas uma profissão, e uma profissão pobre. E o pobre sacerdote 

não ganha mais dinheiro do que o mais baixo sacristão, e ele corre o dia inteiro de um 

templo a outro, de uma casa a outra – ele é quase um mendigo! Não, ele não é inimigo 

de Deus. Ele simplesmente não conhece qualquer outra forma de ganhar o seu pão, 

particularmente na Índia. 

Na Índia os sacerdotes são brâmanes e os brâmanes são as pessoas mais pobres. Eles 

não sabem mais nada, e eles não podem fazer outra coisa – a mente tradicional não os 

permite. Eles não podem ser sapateiros, não podem ser carpinteiros, não podem ser 

varredores... Os brâmanes ao longo das eras viveram apenas para uma coisa: orar aos 

deuses. Mas se você simplesmente continua orando a Deus, você morrerá, morrerá de 

fome. O dinheiro não vai cair em você dos céus; nunca ocorreu. Então você tem que usar 

a sua capacidade de orar, o seu conhecimento escritural, como uma profissão. 

Mas o pobre sacerdote não é um inimigo ou algo do tipo. Ele não sabe nada sobre Deus, 

ele nem está realmente interessado em Deus de maneira alguma. 
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Lembro-me: 

Um sacerdote vivia atrás da minha casa quando eu era criança. Eu costumava torturá-lo 

com grandes questões: “Deus existe? A alma é imortal? Qual é a filosofia do carma?” 

Um dia ele disse para mim, “Você por favor não me importune. Eu te digo a verdade: 

não sei de nada. E você é um incômodo! Ninguém me pergunta essas questões – sou 

simplesmente um sacerdote. As pessoas me pedem para fazer puja – adoração – então 

eu a faço, e elas me pagam duas rúpias, três rúpias por dia. De alguma forma eu 

sobrevivo. Tenho três crianças, um pai velho, mãe, esposa, e também tenho que fingir 

que vivo perfeitamente bem, porque é dessa forma que um brâmane deve fingir. O 

brâmane é de alta casta, então tenho que fingir que tudo está indo bem. 

“E então depois de todo o dia de trabalho, quando chego em casa, você está sentado aí! 

Ganhei apenas três rúpias o dia todo, e nós estamos simplesmente famintos. Ora, quem 

se importa se Deus existe ou não! E eu não sei de nada. Só sei como adorar, e posso 

adorar qualquer deus – apenas me dê o dinheiro.” 

 

Então por favor, Deepesh, não pense que todos os sacerdotes... nem todos os 

sacerdotes, apenas alguns sagazes são contra Deus. Eles adoram o Demônio, por sua 

causa pouquíssimas pessoas foram capazes de se transformarem em budas. Mas os 

outros sacerdotes, noventa e nove por cento deles, são apenas pessoas pobres que não 

sabem o que fazer. Tradicionalmente, conhecendo apenas uma coisa, elas podem 

mendigar. Mas elas são de casta alta, então mendigam com um método. Este método é 

o seu ritual de adoração. 

 

Um homem vê placas na estrada dizendo UMA MILHA PARA O PROSTÍBULO DA VOVÓ. 

Tomado pela curiosidade e surpreso que alguém teve o descaramento de anunciar com 

tamanha franqueza, ele entrou. 

Uma velha senhora o recebeu e falou rispidamente. “Dois dólares, por favor, e você 

pode entrar por aquela porta à sua frente no final do saguão.” 

Ele pagou, foi até a porta, que bateu com força atrás dele, e encontrou-se em um jardim 

cheio de caixas de madeira com frentes de arame, dentro das caixas havia alguns gatos 

sarnentos. Em cima havia uma placa pequena escrita à mão: “Você foi enganado pela 



234 
 

vovó. Por favor não conte o segredo – sou apenas uma velha senhora tentando fechar 

as contas.” 

Por hoje é só. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


