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Meditar na Cidade

Nós, seres humanos, necessitamos de muitas coisas e temos mui-
to a concretizar. No entanto, independentemente do quanto tenhamos, 
ou de onde estejamos nas nossas vidas, sentimos que isso não é sufi-
ciente. Há sempre mais coisas a desejar e novas causas de insatisfação. 
Assim, através da nossa própria experiência, podemos ver a verdade do 
ensinamento do Buda, no qual é dito que o saṃsāra, na sua totalidade, 
não é nada mais do que sofrimento. Então o que podemos fazer? 

Todos desejam ser livres do sofrimento e procuram a felicidade. 
Isto é comum a todos nós. Para atingir a felicidade, todos se esforçam 
de forma mundana, espiritual ou de outros modos. Mas, independen-
temente do que façamos, sofrimento e insatisfação são infindáveis e 
nunca alcançamos verdadeiramente a felicidade que procuramos.

Então, como podemos obtê-la? O Buda ensina que todos os se-
res sencientes têm a natureza-de-buda. A verdadeira natureza da nossa 
mente é pura, e, desde o início, nunca é maculada por nenhum tipo de 
obscurecimento. É por este motivo que, se tentarmos, podemos alcançar 
a iluminação. Neste momento, não vemos esta natureza-de-buda por-
que ela está completamente encoberta por obscurecimentos, mas estes 
obscurecimentos não estão na natureza da mente. Se estivessem, nunca 
poderiam ser eliminados. Por exemplo, o carvão é preto por natureza 
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e, por mais que o lavemos, nunca vai ficar branco. Por outro lado, um 
pano branco pode ter a sua brancura obscurecida por sujidade, mas, com 
os métodos correctos, podemos lavá-lo e ver a sua verdadeira cor. Do 
mesmo modo, os obscurecimentos da nossa mente estão apenas ao nível 
externo e, com os métodos certos, podem ser eliminados. Assim, se nos 
esforçarmos, seguindo o caminho do Dharma, podemos tornarmo-nos 
budas totalmente despertos.

Por estas razões, o mais importante é a prática espiritual. Tudo o 
resto, tal como a riqueza material ou o poder, são apenas úteis durante 
o tempo desta vida. No dia em que partirmos deste mundo, teremos de 
deixar tudo para trás – a nossa riqueza, os nossos amigos, até mesmo 
o nosso precioso corpo. Restará apenas a consciência, e, quando isso 
acontecer, a única coisa em que nos poderemos apoiar será na nossa 
prática espiritual.

Mesmo quando enfrentamos problemas graves nesta vida, há uma 
enorme diferença entre uma pessoa que tem noções da espiritualidade e 
uma que não tem. Quando uma pessoa que não tem qualquer apoio espi-
ritual se depara com um tal sofrimento, fica numa situação desesperada, 
apoia-se em métodos errados e, talvez, tome mesmo medidas extremas. 

Um dos ensinamentos básicos do Buda é que tudo o que é criado 
por causas e condições é impermanente; além disso, qualquer acção re-
lacionada com emoções negativas causa sofrimento. Por isso, quando 
nos deparamos com problemas, é evidente que estes não são anomalias 
que nos acontecem por acaso, pelo contrário, a impermanência e o so-
frimento são a própria natureza da existência. Alguém que compreende 
isto está melhor preparado para enfrentar problemas. Externamente, o 
problema em si mesmo poderá continuar inalterado, mas o sofrimento 
será reduzido. Uma pessoa que tem apoio espiritual está melhor prepa-
rada para enfrentar um problema porque sabe qual é a sua verdadeira 
natureza. Esta compreensão reduz o fardo mental e, quando este é redu-
zido, diminui também o sofrimento físico externo. 

A mente é o patrão, o corpo é como um criado. Se a mente está 
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feliz, podemos estar nas piores condições e, mesmo assim, estarmos 
felizes. Mas se a mente não estiver feliz, ainda que estejamos nas me-
lhores condições, sentir-nos-emos muito infelizes. 

Uma vez que, mesmo nesta vida, a mente é o factor mais relevante 
para nos dar forças para enfrentarmos os desafios do sofrimento, a coisa 
mais importante que podemos fazer é praticar o Dharma.

Embora sejamos todos seres humanos, cada um de nós tem uma 
mente diferente, emoções diferentes e por aí adiante. Para que se ade-
quassem às nossas mentes, a todos os níveis, o Buda concedeu uma 
enorme quantidade de ensinamentos. Apenas um tipo de ensinamento 
não é suficiente; tal como precisamos de muitos remédios para curar os 
diferentes tipos de doenças, também o Buda deu muitos, muitos ensina-
mentos para ajudar um número ilimitado de seres sencientes. 

De um modo geral, há dois tipos diferentes de seguidores: os que 
desejam seguir o objectivo menor e os que desejam seguir o objectivo 
maior. É por isso que temos os dois yānas - o Hīnayāna e o Mahāyāna. 
Embora o caminho Hīnayāna tenha muitos ensinamentos, na sua essên-
cia, o mais importante é não fazer mal a nenhum ser senciente. Prejudi-
car qualquer ser senciente, física ou mentalmente, não é correcto.

O caminho Mahāyāna não consiste apenas em não prejudicar os 
seres, mas também em beneficiá-los o máximo possível, pois todo e 
qualquer ser senciente é exactamente como nós. 

Através da nossa própria experiência, podemos constatar a que 
ponto nós queremos ser livres de sofrimento e alcançar a felicidade. 
Desde o mais pequeno insecto ao ser humano mais inteligente, e até 
mesmo nos reinos dos devas, todos os seres sencientes têm o mesmo 
sentimento: todos querem ser livres de sofrimento e ter felicidade. 

Não é correcto pensarmos apenas em nós próprios, porque nós 
somos apenas um enquanto os outros são em número incontável. En-
tre “um” e “muitos”, qual é o mais importante? “Muitos” são o mais 
importante. Além disso, de pensamentos egoístas nunca surgem coisas 
boas, desses pensamentos surge apenas sofrimento.
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Śāntideva disse: “Todos os sofrimentos deste universo resultam de 
nos preocuparmos apenas com nós próprios”. Se pensarmos apenas em 
nós, teremos inveja, ciúme, orgulho, avareza, desejo, ódio, etc.; todo o 
tipo de pensamentos impuros surgirá e qualquer acção originada nestes 
pensamentos impuros apenas criará sofrimento. Tal como aquilo que 
cresce de uma raiz venenosa é veneno, também qualquer acção criada a 
partir destas emoções negativas é apenas sofrimento. Portanto, quando 
pensamos apenas em nós mesmos, tudo o que obtemos é ainda mais 
sofrimento.

Śāntideva disse também: “Toda a felicidade deste universo resulta 
de desejar a felicidade dos outros”. Se desejarmos que os outros sejam 
felizes, todas as coisas boas e todas as qualidades positivas surgirão, tal 
como aquilo que cresce de uma raiz medicinal é medicamento. 

Da mesma forma, se quisermos ajudar os outros seres – através 
do amor, da bondade e da compaixão – qualquer acção que façamos 
produzirá felicidade. É por isso que a raiz dos ensinamentos Mahāyāna 
é o amor, a bondade e a compaixão; portanto, devemos tentar cultivá-los 
de todas as maneiras. Porém, a mera compaixão não é suficiente, temos 
de libertar os seres sencientes do sofrimento e colocá-los no caminho 
da felicidade. Mas se, neste momento, nós próprios não estamos livres, 
não temos o conhecimento completo ou o poder completo, e estamos 
completamente limitados pelo nosso próprio karma e obscurecimentos, 
como podemos então ajudar? 

A única e a mais eficaz maneira de ajudar os seres sencientes é 
alcançando a iluminação perfeita; porque se atingirmos essa iluminação 
perfeita, então poderemos, até mesmo na duração de um só momento, 
salvar infinitos seres sencientes.

Esta iluminação perfeita não surge sem as causas e as condições 
adequadas, e estas resultam de seguir o caminho Mahāyāna. 

O primeiro passo é ter um desejo muito sincero de atingir a ilu-
minação perfeita, depois, temos de praticar. O objectivo principal da 
prática é desenvolver tanto o método, como a sabedoria. Para voar é ne-
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cessário duas asas, do mesmo modo, para atingir a iluminação é preciso 
dois suportes: o método para realizar a sabedoria e a própria sabedoria 
– estes dependem um do outro. 

“Método” significa a acumulação de mérito através da genero-
sidade, conduta moral, paciência, zelo, entusiasmo e concentração. O 
amor, a bondade e a compaixão vão unicamente minimizar as falhas, 
das quais a principal é a fixação ao eu. Os métodos apenas minimizam 
a fixação ao eu, mas para podermos desenterrar a sua raiz por completo, 
necessitamos da sabedoria que a elimina completamente. E para desen-
volver a sabedoria precisamos de concentração. Com estes dois juntos, 
seremos capazes de alcançar a iluminação perfeita.

Há muitas pessoas que afirmam ser muito difícil praticar o Dhar-
ma, sobretudo nas grandes cidades, onde há tanta distracção e tantos 
negócios a tratar. No entanto, o Buda deu muitos ensinamentos para 
nos ajudar a domar as nossas mentes “selvagens”. Devido às nossas 
mentes terem estado tão profundamente envolvidas com as emoções 
negativas, ficámos presos no mundo da existência, e então sofremos. Já 
sofremos tanto no passado, e ainda continuamos a sofrer. Além disso, 
se não pusermos já mãos à obra, praticando o Dharma, continuaremos 
a experimentar um sofrimento incessante. 

Por isso o Buda deu ensinamentos que envolvem muitas formas 
diferentes de prática, mas todas elas servem para domar a nossa men-
te.

A palavra sânscrita “Dharma” tem muitos significados diferen-
tes, mas geralmente significa “mudar”: mudar para o caminho correcto 
a nossa mente impura ou “selvagem”, que está tão envolvida com as 
emoções negativas. É claro que fazer a prática, por si só, já traz algum 
benefício, porém o seu objectivo é mudar a nossa mente. Se a nossa 
mente não muda, então a prática não está a ser muito eficaz. Devemos 
verificar se as práticas que estamos a fazer estão a provocar uma verda-
deira mudança na nossa mente. Se a prática está a mudar a nossa mente, 
então – se a usarmos do modo correcto – podemos ser a pessoa mais 
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atarefada, na cidade mais movimentada, e ainda assim sermos muito 
bons praticantes do Dharma, porque tudo o que vemos, fazemos, todas 
as pessoas com as quais nos relacionamos, nos oferecem uma oportuni-
dade para praticar o Dharma.

 Por exemplo, quando se viaja em cidades e se observa muitas mu-
danças, constatamos a verdade da impermanência; quando se vê tanto 
sofrimento, experienciamos o ensinamento do Buda de que tudo é so-
frimento – o facto de o vermos com os nossos próprios olhos implica 
que o conseguimos aprender imediatamente. Quando nos relacionamos 
com esse vasto número de pessoas que há nas cidades, temos uma opor-
tunidade de as ajudar, de praticar a compaixão. Quando as pessoas nos 
perturbam ou estão irritadas connosco, isso dá-nos a possibilidade de 
praticar a paciência. Desta forma, se pudermos aplicar os ensinamentos 
na nossa vida quotidiana, então onde quer que estejamos, no trabalho 
ou em casa, poderemos usar as nossas experiências e o meio envolvente 
para praticar o Dharma.

 Estas diferentes experiências podem ajudar-nos a compreender 
melhor a importância de praticar o Dharma. Meditações superiores, 
como a concentração e a percepção directa são muito importantes, mas 
para alcançar esse nível é necessário cultivar os alicerces básicos, tais 
como a contemplação da dificuldade de obter uma preciosa vida hu-
mana, a impermanência e a morte, a causa do karma e o sofrimento do 
saṃsāra – estes são os quatro alicerces comuns, que podemos aprender 
com um mestre e ler em livros.

 No entanto, apenas obter conhecimento não é suficiente; se já ad-
quirimos esse conhecimento relevante há muito tempo, mas este não 
causou nenhuma mudança em nós, permaneceremos a mesma pessoa. 
Vamos continuar com a mesma raiva e vamos ser incapazes de pros-
seguir no Dharma. Embora tenhamos ouvido falar, centenas de vezes, 
acerca da dificuldade em obter uma preciosa vida humana, se isso não 
produziu uma mudança em nós, se continuamos no mesmo nível, com 
as mesmas emoções, então isto significa que não estamos verdadeira-
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mente a praticar; e qual é o motivo disto acontecer assim? É porque não 
experienciamos verdadeiramente [a prática].

Assim, podemos constatar que ter conhecimento acerca do Dhar-
ma e experienciá-lo através da contemplação são duas coisas muito 
diferentes. Podemos saber muitos ensinamentos, mas se não os pra-
ticamos, se não os usamos na vida quotidiana, isto não está correcto. 
Por exemplo, o objectivo de fazer comida deliciosa é comê-la. Se a 
fizermos, mas não a comermos, será inútil. Da mesma forma, saber o 
Dharma só é relevante se o utilizarmos na nossa vida quotidiana. Para 
isso temos de utilizar vários métodos diferentes, incluindo as nossas 
experiências do dia-a-dia.

Com estes alicerces básicos, se entendermos tudo o que vemos não 
só como um ensinamento mas também como um estímulo em direcção 
a um sentimento interior, a um anseio espiritual, então não estaremos 
a desperdiçar o nosso tempo. Certamente faremos todos os esforços 
possíveis, tal como aqueles que estão na prisão e têm constantemente 
um só pensamento: “Quando é que vou sair daqui?”. 

Quando temos este real e sincero desejo de praticar o Dharma, 
geralmente surgem as nossas meditações interiores, superiores. Mas, 
antes de mais, ter os alicerces básicos depende do nosso mérito. Por ter-
mos acumulado mérito em vidas passadas, nesta vida, nascemos como 
seres humanos e tivemos a boa sorte de ouvir o Dharma, tivemos uma 
oportunidade de o praticar. Do mesmo modo, ter um verdadeiro sen-
timento interior da prática espiritual depende do mérito que tivermos 
acumulado. Por isso, temos de acumular mérito através de orações, da 
devoção ao mestre, ao Buda, ao Dharma e à Saṅgha e através da prática 
do amor, da bondade e da compaixão para com todos os seres sencien-
tes. Assim, à medida que o nosso mérito aumenta, a nossa sabedoria 
aumentará também – os dois irão crescer juntos. Quando tivermos de-
senvolvido o mérito totalmente, surgirá também a sabedoria e, unindo 
mérito e sabedoria, será então possível ter êxito no caminho.
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