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VIDA MUNDANA, PRÁTICA 
TRANSCENDENTAL

Todos temos a nossa própria visão de como é um 
mundo ideal, mas a presente questão é como va-
mos construir o nosso mundo ideal. Como trans-
formamos um ideal em realidade? Antes de po-
dermos discutir como passar de “aqui” para “lá”, 
devemos primeiro entender o que é “aqui”. Antes 
de discutirmos como todos podemos levar as nos-
sas vidas transcendentalmente, devemos ter uma 
compreensão da vida mundana.

O que é a vida mundana? São as nossas ativida-
des diárias em casa, no local de trabalho ou em 
qualquer lugar da comunidade. Isso inclui todos 
os aspetos das nossas vidas, desde atividades 
básicas como vestir, comer, descansar ou viajar, 
até mesmo os nossos pensamentos e agitações 
da mente. As quatro características principais da 
vida mundana são:
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VIDA MUNDANA
I. O lado material da vida mundana

A nossa vida quotidiana é muito regida pelos 
nossos desejos e necessidades materiais, como as 
quatro atividades básicas de vestir, comer, descan-
sar e viajar. Com essas quatro como ponto de par-
tida, veremos, em breve, que as coisas materiais 
são parte integrante de cada uma dessas ativida-
des. Sem o benefício das coisas materiais, como 
podemos movimentar-nos, abrigar ou encontrar 
um lugar para descansar? 

A nossa existência, de fato, depende muito de to-
dos os tipos de coisas materiais. Por causa dessa 
dependência ou necessidade, tornamo-nos escra-
vos dos nossos desejos materiais. Trabalhamos 
arduamente, todo o dia, para que possamos ter 
uma boa refeição. Às vezes, estamos dispostos a 
comprometer a nossa integridade apenas para su-
bir mais um degrau na escada social, outras vezes, 
a nossa fome de fama leva-nos a ficar obcecados 
com o trabalho ou carreira.

Na nossa vida quotidiana, o materialismo assu-
me muitas formas. Algumas pessoas estão muito 
focadas na comida e pouco se importam com o 
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que vestem. Outras orgulham-se de quão bem se 
vestem, enquanto outras colocam as suas priori-
dades em ter uma casa confortável. Então, é claro, 
há muitos outros que estão preocupados com tudo 
isso. De uma maneira ou de outra, a nossa vida gira 
em torno de coisas materiais e simplesmente não 
podemos viver separados das coisas materiais. 
Este lado material da vida mundana é uma pedra 
onde tropeçamos no caminho da felicidade.

Se construímos a nossa felicidade assente em 
coisas materiais, estamos a pisar um terreno mui-
to instável. É verdade que as coisas materiais po-
dem satisfazer os nossos desejos, mas essa satisfa-
ção é de curta duração e cheia de armadilhas. Em 
pouco tempo, todo o ciclo de desejo, esforço e ale-
gria momentânea começa novamente. A felicidade 
construída sobre coisas materiais é como uma ar-
madilha de areia movediça - aperta-nos com força 
e não nos solta. Assim, se queremos procurar a fe-
licidade nas coisas materiais, estamos destinados 
à decepção.

II. O lado emocional da vida mundana

Depois de alcançarmos um certo estilo de vida, 
geralmente, concentramo-nos nas nossas neces-
sidades emocionais. Temos laços emocionais com 
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os nossos pais, amigos, amantes, filhos ou até com 
os nossos animais de estimação. Assim, dizemos 
que os seres humanos são seres emocionais e, no 
budismo, os seres humanos costumam ser cha-
mados de “seres sencientes”. Mas, quando não 
sabemos como moderar as nossas emoções, elas 
podem diminuir-nos e podem até nos levar a fazer 
algo do qual nos possamos arrepender mais tarde. 
Se abrirmos o jornal, perceberemos que a causa 
de muitos suicídios, atos de vingança e agressões 
é de natureza emocional. Alguns desses crimes 
são motivados pelo amor, outros são movidos pelo 
ódio. Amor e ódio estão intimamente ligados e são 
partes principais das nossas emoções.

O budismo não rejeita emoções, mas adverte-
-nos que as emoções podem trazer-nos muitos 
problemas e dores de cabeça. Devemos usar a sa-
bedoria para moderar as nossas emoções e trans-
formar as que são egocêntricas em compaixão por 
todos. A compaixão é um ingrediente crítico na 
receita da felicidade.

Algumas pessoas dizem que a emoção do amor 
é a flor da vida. Uma flor é realmente bonita, mas 
quanto tempo dura? O amor é feliz, mas pode ser 
possessivo por natureza. O amor é puro, mas al-
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guns tipos de amor são prejudiciais. Enquanto 
valorizamos os momentos de amor, como nos sen-
timos quando perdemos a pessoa que amamos? 
Algumas pessoas dizem que o amor é a humidade 
que mantém a paisagem da vida unida, sem a qual 
a vida torna-se um deserto ressequido e se não 
soubermos como moderar os nossos sentimentos, 
um excesso pode causar uma onda de amargura. 
Um casal que já foi amoroso pode pedir o divór-
cio; um pai outrora amoroso pode querer renegar 
o seu filho. Independentemente de quão amoroso 
seja um relacionamento, a impermanência da vida 
pode levá-lo a um fim abrupto. O que devemos fa-
zer em tal situação? É difícil encontrar a felicidade 
eterna nas emoções da vida mundana.

III. O lado comum da vida mundana

Nenhum homem é uma ilha. Existe um ditado 
chinês com um significado semelhante: “Em casa, 
apoiamos os nossos pais; longe, dependemos dos 
nossos amigos.” A nossa interconexão não se li-
mita apenas às famílias que temos ou aos amigos 
que conhecemos. Também dependemos de mui-
tos agricultores e comerciantes que nos fornecem 
todos os tipos de bens e serviços. A nossa existên-
cia neste mundo é muito dependente um do outro. 
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Simplesmente não é viável viver completamente 
separado de uma comunidade.

Como nós dependemos um do outro? As rou-
pas que usamos têm que ser costuradas por cos-
tureiras em fábricas de roupa. Os alimentos que 
ingerimos devem ser cultivados pelos agricultores 
no campo. Os autocarros que usamos para trans-
porte devem ser conduzidos por motoristas. As 
estradas que percorremos devem ser pavimenta-
das por trabalhadores da construção civil. Os tijo-
los e a argamassa que compõem uma casa devem 
ser colocados por artesãos. Os parques nacionais 
que visitamos devem ser desenvolvidos e manti-
dos por muitos trabalhadores florestais. Eu posso 
continuar com estes exemplos sem fim, o que que-
ro enfatizar é que precisamos que outros vivam. 
Com isto dito, podes pensar que a fonte da feli-
cidade está dentro da comunidade. Isso não está 
totalmente correto, pois nossa interdependência 
é frequentemente construída sobre uma relação 
simbiótica de comércio e negócios. Quando todos 
nós nos esforçamos para ter uma fatia maior da 
torta, surge tensão e conflito. Quando queremos 
ganhar às custas dos outros, o jogo torna-se par-
te do nosso relacionamento. Assim, se quisermos 
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encontrar a felicidade dentro da comunidade, a 
nossa procura pode ser inútil.

IV. O lado sensorial da vida mundana

A busca pela felicidade mundana depende basi-
camente da satisfação dos nossos seis objetos sen-
soriais (visão, som, cheiro, paladar, tato e dharma).    
Diz-se, no Discurso sobre o Sutra Mahaprajnapa-
ramita que a principal diferença entre uma vida 
mundana e uma de transcendência está na for-
ma pela qual se procura a felicidade. A felicidade 
mundana é derivada do ambiente externo. Os nos-
sos olhos gostam de ver coisas bonitas; os nossos 
ouvidos gostam de ouvir sons deliciosos. O nosso 
nariz acha cheiros perfumados agradáveis; o nos-
so paladar saboreia as alegrias das delícias culiná-
rias. O nosso corpo prefere conforto e nossa men-
te geralmente procura formas de se beneficiar. 
Quando procuramos a felicidade externamente, a 
nossa vida é focada no corpo físico e nos sentidos. 
Com essa mentalidade, tendemos a olhar o mundo 
da perspetiva do eu, enquanto tentamos continua-
mente obter uma posição vantajosa.

Quando enfrentamos dificuldades ou sofremos 
doenças, ou quando as coisas não acontecem 
como queremos, ficamos fora de nós mesmos e 
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tornamo-nos infelizes. Assim, se queremos pro-
curar a alegria transcendental, simplesmente não 
podemos procurá-la fora de nós mesmos. Um ver-
dadeiro cultivador não precisa deleitar-se com a 
beleza e o conforto do mundo externo. Um verda-
deiro cultivador encontra alegria na riqueza de 
seu próprio coração e na sabedoria da sua própria 
mente. Quando não olhamos para o exterior para 
experimentar a felicidade, de fato encontramos a 
alegria ilimitada do Dharma.

Existem muitos lados da vida mundana, mas es-
ses modos de vida mundanos não nos podem dar 
a alegria suprema. Somente quando vivemos as 
nossas vidas em transcendência é que podemos 
encontrar alegria e paz definitivas. 

O que significa vida transcendental? Antes de 
mais, é importante observar que a prática budis-
ta da vida transcendental não significa que temos 
que viver separados dos outros. Não precisamos 
mudar para “outros mundos”, e não é uma vida 
que só podemos experimentar após a morte. 
Quando falamos de vida transcendental, isso não 
significa que devemos desviar a cabeça do sofri-
mento do mundo e nos preocupar apenas com a 
nossa libertação da roda do renascimento. A vida 
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transcendental a que nos referimos no budismo 
está bem aqui, no centro da nossa vida quotidiana. 
O que precisamos fazer é integrar totalmente os 
ensinamentos budistas na nossa vida diária. 

Com compaixão e sabedoria, devemos preocu-
par-nos com a libertação de todos os seres sen-
cientes. Quando todos pudermos viver de forma 
transcendental, o mundo será um lugar muito me-
lhor e todas as nações serão mais prósperas. Onde 
quer que vamos, veremos a verdade e a paz.

O que é a vida transcendental? 

Existem quatro aspetos da vida transcenden-
tal. Que melhor maneira de aprender sobre a vida 
transcendental do que ver como mestres do passa-
do e indivíduos iluminados viveram as suas vidas? 

Embora eles morassem num lugar e tempo dife-
rente, podemos extrair dos seus exemplos o que 
é apropriado para cada uma das nossas situações 
individuais.
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PRÁTICA TRANSCENDENTAL
I. Observa o caminho através de uma vida 

simples

 (Como exemplificado pelo modo de vida dos 
arhats no Agama Sutra)

Nos primeiros dias do budismo, como os monásti-
cos observavam o Caminho e viviam as suas vidas? 

Como a vida quotidiana desses monásticos não 
era feita de coisas materiais, laços emocionais ou 
prazeres sensoriais, eles levavam uma vida de 
poucos pertences e laços emocionais frios. A sua 
procura era uma vida de cultivo e a separação do 
apego a privilégios e prazeres. O mundo dentro 
dos seus corações era puro e a sua vida espiritual 
era eterna.

Em termos mais concretos, os seus pertences 
pessoais eram limitados a três peças de roupa e 
uma tigela. Comiam apenas uma refeição por dia 
e dormiam frequentemente sob árvores, ao longo 
das margens do rio, ou mesmo em cemitérios. De-
pois, havia o método de “cultivo disciplinar”, que 
envolvia uma enorme solidão. O objetivo do culti-
vo da disciplina era tornar-se imperturbável pelas 
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provações da vida por meio da disciplina ou mes-
mo de práticas ascéticas. Eles não estavam atrás 
do gozo atual e, portanto, a tentação mundana não 
os dominava. Frequentemente evitavam lugares 
cheios de pessoas, com muito barulho e estavam 
mais interessados em alcançar a eterna paz do 
nirvana. Infelizmente, algumas pessoas hoje que-
rem copiar o estilo de vida desses arhats na apa-
rência, mas não na prática. Elas querem retirar-se 
das comunidades e ainda desejam viver com con-
forto mundano. Esse estilo de vida posterior não é 
o que entendemos por cultivo.

O ancião Mahakasyapa foi um dos principais 
discípulos do Buda. Ele foi muito diligente na sua 
prática do cultivo disciplinar. Por uma vida de fru-
galidade, ele queria purificar o seu corpo e mente, 
libertar-se dos grilhões das preocupações munda-
nas e alcançar a sabedoria búdica definitiva. Um 
dia, o Buda notou que Mahakasyapa estava bem 
adiantado em anos e o aconselhou: “Tu realmen-
te não precisas viver uma vida tão ascética. Podes 
regressar ao mosteiro de Jetavana e ser o chefe mo-
nástico. Lá, poderás liderar a assembleia na prática. 
Desta forma, ainda podes atingir o teu objetivo de 
purificar a mente dos cuidados e desejos mundanos.”
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Mahakasyapa respondeu a Buda: “Senhor Buda, 
eu realmente não posso fazer o que sugeriste. 
Estou aqui para praticar o cultivo da disciplina e 
quero dar um exemplo para gerações vindouras 
de budistas. Quero que eles saibam que as práti-
cas ascéticas podem ajudar-nos a aguçar a nos-
sa vontade, fortalecer a nossa fé e impulsionar o 
nosso espírito. Precisamos encontrar os nossos 
corações e mentes e ser donos deles. Dessa for-
ma, estaremos na companhia de todos os Budas.”A 
abordagem do cultivo da disciplina não é diferente 
de um dos ensinamentos de Mencius (um antigo 
filósofo chinês), que é: “Antes que os céus acima 
concedessem uma grande responsabilidade a um 
pessoa, os céus testarão primeiro a mente e o es-
pírito da pessoa, trarão dificuldades aos tendões e 
aos ossos dela, fome ao corpo e à pele da pessoa, 
negarão tudo à pessoa e lançarão confusão em 
tudo que ela faz”.

Entre os discípulos de Buda estava o príncipe 
Bhadrika, seu primo, que renunciou à vida quoti-
diana para se tornar um bhiksu. Um dia, o prínci-
pe estava na floresta a meditar com Aniruddha e 
Kumbhira. Durante a sua meditação, ele exclamou: 
“Oh! Que maravilha! Isto é maravilhoso demais!”.
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Aniruddha perguntou-lhe: “O que estás a excla-
mar? O que é tão maravilhoso?

O príncipe respondeu: “Aniruddha, deixa-me 
dizer-te. Quando eu ainda era um príncipe, vivia 
num palácio fortemente protegido, semelhante a 
uma fortaleza, mas ainda me preocupava com a 
ameaça de um assassinato. O que eu comi era o 
melhor tipo de comida e iguarias e o que eu usava 
eram roupas de seda finas. Eu vivia uma vida de 
luxo, mas, de alguma forma, a comida não tinha o 
sabor certo e as roupas não pareciam adequadas. 
Agora eu sou um bhiksu, não há um guarda para 
me proteger. Embora eu esteja sempre a meditar 
sozinho na floresta, não temo que outros me as-
sassinem. Embora a minha comida e roupas sejam 
muito simples, sinto-me muito contente. Agora, 
sento-me e durmo livremente. Eu sinto-me mais 
confortável. Só consigo sentir uma alegria indes-
critível dentro de mim!

Assim, podemos ver que, embora as vidas des-
tes praticantes do Dharma fossem simples, não 
faltavam felicidade. A vida mundana mede a feli-
cidade no quanto se possui; a vida transcendental 
constrói a felicidade na liberdade de não possuir. 
A posse é como uma parte da bagagem; pode ser 
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onerosa. Não possuir é sem fronteiras e sem limites. 
Embora esses indivíduos iluminados não possuíssem 
muito, eles tinham o mundo inteiro para desfrutar.

A vida material da sangha foi limitada ao básico. 
Quando a tia do Buda lhe ofereceu duas roupas que 
ela mesma havia feito, o Buda pegou apenas numa 
e pediu que ela oferecesse a outra a um bhiksu. 
A vida da sangha enfatizava a autoconfiança e o 
apoio mútuo. Quando os bhiksus mais velhos não 
podiam ver bem, Buda ajudou-os a enfiar linha nas 
agulhas e remendar roupas. Quando alguns deles 
adoeceram, o Buda preparou remédios e ajudou-
-os a tomar banho. A vida da sangha era exigente e 
requeria automotivação. Buda frequentemente in-
centivava os seus discípulos a viajar até sessenta 
quilómetros para receber oferendas. A sangha às 
vezes viajava muitos quilómetros para ensinar o 
Dharma. Do nosso ponto de vista, essa vida pode 
parecer dura, mas estes indivíduos esclarecidos 
não se incomodavam nem um pouco com as con-
dições escassas em que viviam. Independente-
mente de como a circunstância fosse, este era um 
meio de observar o Caminho. Os arhats não faziam 
a distinção de possuir e não possuir, longe e perto, 
ou dificuldades e conforto. Eles olharam para cada 
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uma dessas qualidades com equanimidade.

Vê o estilo de vida dos monásticos hoje. Quan-
do ontem discursei, usava a túnica que tenho ves-
tida hoje. Amanhã não é diferente. Eu ainda vou 
usar esta mesma túnica. Eu só tenho esta túnica, 
então não há muito que pensar. De manhã, quando 
acordo, simplesmente visto a túnica. Eu gosto disto 
mesmo. Agora, é diferente com os leigos. Todos os 
dias, deves pensar no que deves vestir para o dia. 
Se desejas usar vermelho, podes até pensar em que 
tom de vermelho fica bem. Todas essas decisões! 

Amanhã, quando vieres assistir à palestra, pode-
rás usar uma cor que não seja o vermelho. Qual 
cor? Verde, talvez. Isso é muito mais complicado do 
que aquilo com que os monásticos têm que lidar.

Deixa-me dar-te outro exemplo. No jardim de in-
fância que abrimos, contratamos algumas jovens 
para serem professoras. Seu salário era de três mil 
dólares por mês. Na escola, há também alguns mo-
násticos que trabalham como professores. Como 
monásticos, eles recebem apenas cem dólares por 
mês. Estranhamente, ouvi uma vez um professor 
assalariado pedir um empréstimo a um monásti-
co. O que é suficiente? Três mil dólares são sufi-
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cientes? Cem dólares é suficiente? Ganhar muito 
dinheiro não significa necessariamente felicidade; 
fazer uma quantia minúscula também não é ne-
cessariamente mau.

Para indivíduos esclarecidos que renunciaram 
aos seus apegos, todos os acontecimentos do mun-
do parecem um fumo fugaz ou nuvens flutuantes, 
sem deixar vestígios nas suas mentes. Eles per-
manecem imperturbáveis pelos fenómenos mun-
danos e não são escravos dos desejos. Eles olham 
para os relacionamentos friamente e todos os dias 
vivem as suas vidas de maneira simples, pacífica, 
livre e harmoniosa.

Viver transcendentalmente não significa que te-
mos que viver separados das pessoas. Quando vi-
vemos e atuamos nos nossos lares e na sociedade, 
podemos praticar a vida transcendental lembran-
do-nos de quatro coisas. Primeiro, não podemos 
deixar que a riqueza e a fama ditem o que fazemos. 
Segundo, o nosso amor pelos outros não deve ser 
possessivo e exigente por natureza. Terceiro, não 
nos devemos apegar ao poder e à posição. Quarto, 
não devemos concentrar-nos no eu versus os ou-
tros, ou no que gostamos versus no que não gos-
tamos. Se pudermos viver neste mundo de acordo 
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com esses quatro pontos, provaremos as alegrias 
de uma vida transcendental.

II Desperto no caminho através da trans-
cendência

Fenómenos mundanos (como exemplificado 
pelo modo de vida dos mestres do Chan nos 

registos do Chan)

A Escola de Budismo Chan é um ramo proemi-
nente do budismo chinês e deu-nos muitos mes-
tres eminentes. Podemos ler sobre a vida sem 
preocupações dos mestres iluminados do Chan 
nos “registos do Chan”. Sabia-se que alguns via-
javam com o essencial - apenas com sandálias 
nos pés e uma tigela lascada na mão ou com um 
chapéu de palha e um cajado. Também podemos 
ler sobre como os mestres Chan trabalhavam em 
todos os tipos de capacidades. Alguns fizeram tra-
balhos manuais como cortar madeira e procurar 
água. Outros pastorearam gado ou empurraram 
carros. Alguns preferiam sentar-se em silêncio e 
cultivar numa sala de meditação. Como eles não 
estavam mais apegados aos confortos do mundo 
material e libertaram-se dos laços emocionais dos 
relacionamentos sociais, as suas vidas estavam em 
paz com o ambiente. O que quer que eles tenham 
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feito antes, ainda o faziam após a iluminação, ex-
ceto que agora o faziam com transcendência. Pela 
forma como viveram e pelo tipo de trabalho que 
fizeram, podemos ver que a vida desses mestres 
iluminados era livre, idílica e tranquila.

O Mestre de Chan Huineng, o sexto patriarca da 
escola Chan, triturou arroz por anos no mosteiro 
do Mestre de Chan Hongren, o quinto patriarca. O 
Mestre de Chan Chanyy Yihuai era um transporta-
dor de água num mosteiro em Cuifeng. O Mestre 
de Chan Qingzhu estava encarregado de cozinhar 
legumes num mosteiro em Youshan. Da mesma 
forma, o Mestre de Chan Xuefeng cozinhou para 
centenas num mosteiro em Dongshan. Hanshan e 
Shide, dois mestres eminentes, serviam refeições 
no mosteiro de Tiantai. Enquanto o resto de nós 
pode considerar que cozinhar legumes e triturar 
arroz são empregos humildes, esses esclarecidos 
mestres do Chan consideravam todos os trabalhos 
dignos e importantes. O Dr. Sun Yat-Sen, pai da Chi-
na moderna, disse uma vez: “Sejam grandes prati-
cantes, não grandes ministros”. Como se viu, esse 
lema não era novidade para os mestres de Chan 
do passado, que há muito praticavam tais ideais 
nobres. De fato, embora ninguém queira seguir os 
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passos de imperadores tirânicos como Jie, Zhou, 
You e Li, os mestres de Chan, de meios limitados 
e vida modesta, tornaram-se modelos populares.

No budismo chinês, há uma história maravilho-
sa que coloca a vida despreocupada dos Mestres 
do Chan em flagrante contraste com a vida política 
muitas vezes confusa. Durante a dinastia Tang, ha-
via um Mestre de Chan chamado Daolin. Ele costu-
mava ser chamado de Mestre de Chan Niaoke (que 
significa ninho de pássaro) por causa da sua esco-
lha de acomodação. Ao invés de morar numa casa, 
morou num pinheiro alto, com vista para um pe-
nhasco no topo das colinas de Qinwang. Ao longo 
de vinte anos, viveu assim. Um dia, o magistrado 
Bai Juyi veio visitá-lo. Curiosamente, perguntou ao 
mestre de Chan: “Por que escolhes um lugar tão 
perigoso para morar?”

“Não é nenhum perigo viver aqui na árvore. É 
o magistrado que vive em perigo - respondeu de 
cima o mestre de Chan.

O magistrado respondeu: “Este seu humilde fun-
cionário guarda os rios e as montanhas do nosso 
país. Que perigo existe?

Com isto, o mestre Chan respondeu: “A sua si-
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tuação é uma mistura explosiva de fogo e combus-
tível, na qual a verdadeira natureza não pode ser 
liberada. Isso não é perigoso?”

Encontrei um Niaoke moderno quando viajava 
pela Índia em 1963. No local em que o Buda en-
trou no parinirvana, havia uma árvore enorme. No 
topo da árvore vivia um monge chinês chamado 
Shanxiou. Quando o governo descobriu que um 
monge morava na árvore, ordenaram que a aban-
donasse. Nesse ponto, Shanxiou, que viveu na ár-
vore por mais de uma década, não se mexeu. O 
governo achava que as condições de vida no topo 
da árvore eram precárias e severas. Quando Shan-
xiou recusou, o governo não teve escolha senão 
derrubar a árvore de mil anos. Shanxiou, é claro, 
sentiu de forma  diferente. Ele disse: “É muito se-
guro viver em cima da árvore. Também é gratuito. 
Eu senti-me muito feliz por poder morar tão perto 
do lugar onde o Buda entrou no parinirvana. No 
topo da árvore, eu tinha o sol, a lua, as estrelas e as 
nuvens para me fazer companhia. Eu tinha flores 
e árvores como meus vizinhos. Como podem dizer 
que é impróprio para a vida humana?”

Os olhos dos mestres de Chan, iluminados, veem 
a beleza em toda parte. O mundo em que vivem 
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não é diferente do nosso mundo, mas estão em 
harmonia com a natureza, com a Verdade. Com a 
atitude despreocupada de “nem se alegrar com o 
nascimento, nem se lamentar pela morte”, eles vi-
vem em iluminação e transcendência.

Durante a dinastia Sui, havia um mestre Chan 
chamado Zhishun. Um dia, enquanto Zhishun me-
ditava na floresta, um faisão perseguido por um 
caçador correu até ele e escondeu-se. Quando o 
caçador exigiu ter o seu faisão de volta, Zhishun 
recusou; foi um impasse. Por fim, o mestre de 
Chan Zhishun disse ao caçador: “Quanto pesa um 
faisão? E se eu lhe der um dos meus ouvidos em 
troca? Enquanto falava, cortou um dos ouvidos e o 
entregou ao caçador.

A vida dos mestres de Chan iluminados é de 
transcendência. Eles veem que os quatro grandes 
elementos do corpo (terra, água, fogo e vento) es-
tão vazios e os cinco agregados (forma, sentimen-
to, perceção, formação mental e consciência) não 
existem por si mesmos. Um ouvido, portanto, não 
chega a muito.

Certa vez, o mestre de Chan Daoshu construiu 
um mosteiro ao lado de um templo taoista. Os 
taoistas ficaram bastante zangados ao ver um 
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mosteiro budista ao lado do seu templo, então de-
cidiram invocar todos os tipos de espíritos e apa-
rições para afastar o mestre de Chan e o seu povo. 
A maioria dos jovens monges estava assustada. O 
mestre de Chan não foi o menos afetado e conti-
nuou a permanecer no mosteiro pelos próximos 
vinte anos. Finalmente, os taoistas esgotaram to-
dos os seus meios e desistiram. Como os taoistas 
não conseguiram afastar os budistas, decidiram 
abandonar o seu próprio templo. Algumas pes-
soas ficaram curiosas e perguntaram ao mestre de 
Chan: “Como resistiu a toda a magia e feitiços que 
lhe lançaram?”

O mestre de Chan respondeu: “Eu não tenho 
nenhuma fórmula mágica que possa vencê-los. 
Tudo o que tenho é o conhecimento do ‘vazio’. Os 
taoistas têm muita magia e feitiços, mas, indepen-
dentemente de quantos feitiços tenham, ficarão 
exaustos um dia. Quanto a mim, o “vazio” é ilimi-
tado e infinito. É claro que posso suportar mais do 
que eles.

A vida do despertar de um mestre de Chan é de 
“vazio”. Na realização do vazio, um mestre de Chan 
iluminado não se envolve em bisbilhotice, não dis-
crimina entre si e os outros, nem se esforça para 
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obter glória e fama. A vida de um mestre Chan, li-
vre como nuvens flutuantes e água corrente, está 
além das restrições da vida mundana. Esta é a vida 
transcendental dos iluminados.

III. Pratica o caminho através da vida sem 
apego 

(Como exemplificado pelo modo de vida dos 
bodhisattvas no Sutra Mahaprajnaparamita)

A maioria das pessoas pratica para que possam 
ir do mundano à transcendência. À medida que o 
desenvolvimento espiritual amadurece e a pessoa 
é desperta para a natureza, muitas vezes escolhe 
deixar a vida mundana para trás, a fim de expe-
rimentar uma vida pura e transcendental. Os bo-
dhisattvas Mahayana, cujo objetivo não é apenas 
escapar dos sofrimentos do mundo, não escolhem 
esse caminho. Depois que se tornam unos com a 
vida transcendental, grandes bodhisattvas com-
passivos escolhem manifestar-se no nosso mun-
do para ajudar todos os seres a atravessar o mar 
do sofrimento. Os bodhisattvas vivem uma vida 
mundana sem apego. O Mestre Cihang deixou as 
seguintes palavras para os seus discípulos: “Não 
fujas, enquanto um ser senciente ainda estiver 
para ser levado”.
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Vimalakirti é um exemplo muito bom de como 
levar uma vida mundana, mas transcendental. Vi-
malakirti era um homem casado, com uma família, 
propriedade e riqueza. Do lado de fora, o seu estilo 
de vida não era diferente de nenhum de nós, mas 
era um bodhisattva que realmente compreendia a 
transcendência. O seu estilo de vida pode ser des-
crito como: “Embora morasse com uma família, 
ele não estava apegado aos três reinos. Embora 
casado, praticava continuamente a vida pura.” Ele 
levou uma vida sem apego, mas podia permanecer 
de qualquer maneira. “Passar por um bosque de 
flores, mas nenhuma folha se apega ao corpo.” Que 
retrato de viver sem apego! “Quando olhamos para 
flores e pássaros como uma escultura de madeira, 
não tememos a miríade de coisas que nos rodeiam 
ilusoriamente.” Que maneira maravilhosa de viver 
sem apego! Diz-se no Sutra Mahaprajnaparamita 
que: “Um bodhisattva, que está em sintonia com o 
Dharma, vive sem apego.” Somente quando vive-
mos sem nos apegar a nenhuma noção, podemos 
viver livremente e brilhar em qualquer situação 
em que nos encontrarmos!

Para a maioria de nós, o nosso bem-estar está 
fundamentado nos seis objetos dos sentidos, esti-



29

mulados pelos sentidos da visão, som, olfato, pala-
dar, tato e dharma. O objeto do sentido, agitado e 
instável, é uma descrição adequada da inquietação 
da vida mundana. Pelo contrário, os bodhisattvas 
vivem as suas vidas sem apego e, portanto, não 
são influenciados por esses objetos sensoriais. 
Como vivem sem apego? Simplificando: “Eles não 
apenas permanecem na existência, como também 
não residem na inexistência. Não apenas não per-
manecem na inexistência, como também não re-
sidem na ausência de inexistência”. Sem nenhum 
apego particular, todas as noções tornam-se pos-
síveis. O sol, por não estar a brilhar em nenhum 
ponto específico, pode brilhar para todos nós.

O sexto patriarca da escola Chan, Huineng, ficou 
iluminado quando ouviu o quinto patriarca Hon-
gren, falar este trecho do Sutra do Diamante: “Dei-
xe a mente estar presente sem uma morada”. O ilu-
minado Huineng fez a seguinte observação: Quem 
poderia pensar que a natureza intrínseca é ine-
rentemente tão pura e clara! Quem poderia pen-
sar que a natureza intrínseca não é inerentemente 
criada nem destruída! Quem poderia pensar que 
a natureza intrínseca é inerentemente completa! 
Quem poderia pensar que a natureza intrínseca é 
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inerentemente imóvel! Quem poderia ter pensa-
do que a natureza intrínseca pode inerentemente 
manifestar todos os fenómenos!” Os Bodhisattvas, 
tendo percebido que nossa natureza intrínseca é 
abrangente e que atingem “todas as dez direções  
e os três períodos de tempo”, descansam as suas 
mentes no estado de desapego. Viver sem apego 
é a verdadeira forma de viver de acordo com a 
verdade. Quando podemos viver sem apego, po-
demos realmente viver em sintonia com o espírito 
do bodhisattva de equanimidade e liberdade.

A forma de viver dos bodhisattvas sem apego 
é uma maneira bonita de viver. Por exemplo, os 
monásticos renunciaram à vida familiar e não têm 
um lar tradicional como os leigos, eles podem cha-
mar todos os templos de lar. O fato de não estarem 
apegados a nenhuma casa em particular permite 
que chamem todas de casa. Quando as suas men-
tes não estão apegadas a nenhuma noção em par-
ticular, torna-se possível para eles abraçar tudo. 
Quando vivem sem apego, não se apegam à noção 
de vida ou à noção de nirvana. Nessa mentalidade 
de desapego, os problemas mundanos de angús-
tia, tristeza, sofrimento, medo e confusão não lhes 
importam mais. Ao viver sem apego, os bodhisa-



31

ttvas praticam o Caminho. No Portão Universal, 
a prática do Avalokitesvara Bodhisattva é descri-
ta como “viajar pelos mundos” porque o Avalo-
kitesvara Bodhisattva aborda a tarefa de ajudar 
todos os seres sencientes a atravessar o mar do 
sofrimento enquanto viajam pelos mundos. Quão 
livres! Quão à vontade!

Durante o tempo do Buda, houve um bhiksuni, 
que foi mordido por uma cobra venenosa enquan-
to meditava numa caverna. Embora soubesse que 
não tinha muito tempo para viver, ela permaneceu 
muito calma e pediu a Sariputra para que pudesse 
deixar instruções com ele sobre o que fazer depois 
que falecesse. Quando Sariputra se aproximou 
dela, ficou um pouco cético e perguntou: “Bhik-
suni, estás esplêndida. É possível que tenhas sido 
mordida por uma cobra venenosa?

A bhiksuni respondeu: “Ancião Sariputra, ulti-
mamente tenho contemplado o vazio e, como tal, 
tenho praticado viver sem apego. A cobra pode 
ser capaz de magoar o meu corpo, mas não pode 
influenciar a minha prática. Acho que é por isso 
que minha pele não mudou. Com essas palavras, 
a bhiksuni sorriu e entrou pacificamente no nir-
vana. Este é um exemplo de como é uma vida sem 
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medo, sem apego, sem aversão.

Alguns de nós não sabem abandonar a fama e 
a fortuna. Quando as nossas vidas giram em tor-
no da fama e da fortuna, torna-se particularmente 
doloroso quando a fama e a fortuna nos iludem. 
Outros de nós não sabem como deixar de lado as 
emoções. Quando os nossos relacionamentos fra-
cassam, desmoronamos. Se não sabemos como 
deixar ir, causamos muitas dores de cabeça a nós 
mesmos. Se praticarmos viver sem apego, não 
seremos afetados pelo que temos ou não temos; 
fama e obscuridade terão muito pouca influência 
sobre nós. Dessa forma, podemos realmente expe-
rimentar a verdadeira alegria dos ensinamentos 
do Buda.

Entre os muitos discípulos do Buda, Subhuti foi 
o principal na maravilhosa prática de viver sem 
apego. No Sutra do Diamante, lemos sobre a con-
versa de Subhuti e Buda em relação à verdade de 
viver sem apego. Subhuti, ao ler a mente do Buda, 
levantou-se e perguntou-lhe: “Senhor Buda! Todos 
sabemos o quanto nos amas e quão bem nos guias. 
Deixa-me fazer esta pergunta. Para aqueles de nós 
que prometeram a mente bodhi e querem praticar 
o caminho do bodhisattva, como podemos respei-
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tar a nossa mente? Como subjugamos a distração 
dos nossos pensamentos errantes? Por favor, nos 
dá-nos algumas orientações.”

O Buda respondeu: “É assim que podemos res-
peitar a nossa mente bodhi, para não nos dis-
trairmos com pensamentos errantes. Quando 
praticamos generosidade, devemos dar sem nos 
apegarmos a nenhuma noção. Quando ajudamos 
os seres sencientes a atravessar o mar do sofri-
mento, devemos libertar todos os seres sencien-
tes sem a noção de eu. Permanecer assim com a 
mente bodhi, subjugar a nossa mente errante des-
sa forma.”

Os bodhisattvas estão realmente sintonizados 
com prajna e vazio. O Bodhisattva Manjusri e Vi-
malakirti podem ensinar-nos muito sobre os en-
sinamentos da não-dualidade. O Bodhisattva Ava-
lokitesvara pode manifestar-se em trinta e três 
formas, dependendo da necessidade e da situação. 
Viver neste mundo, mas não estar apegado a este 
mundo; ter tudo, mas ser capaz de se desapegar 
com alegria com tudo - essa é a prática dos bodhi-
sattvas de viver sem apego.

IV Vive o Caminho com Libertação e Realização 
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(como exemplificado pelo modo de vida do Buda 
em vários textos de sutras e vinaya)

Quero enfatizar novamente que, quando fala-
mos de vida transcendental no budismo, não fa-
lamos de viver fora deste mundo. Buda nasceu 
neste mundo, praticou neste mundo, ensinou-nos 
o Dharma e viveu o Caminho aqui neste mundo. 
Todos nós podemos perceber o Caminho. Para 
aqueles que atingiram esse estágio de desenvol-
vimento espiritual, como está o modo de vida de-
les? A melhor maneira de abordar esta questão é 
observar como Buda viveu a sua vida. Como Buda 
lidou com os seus relacionamentos? Como Buda 
lidou com o stress e a supressão mundanos? Como 
Buda lidou com o seu relacionamento com ami-
gos, aqueles que o ajudaram, os seus discípulos e 
aqueles que eram hostis a ele? Como Buda lidou 
com ele mesmo diante do perigo, de falsos comen-
tários escandalosos, da vida e da morte? Em resu-
mo, como Buda viveu a sua vida nos bons e maus 
momentos?

Todos sabemos que o Buda saiu de casa para 
procurar o Caminho, mas sabemos que a sua re-
núncia não significava que ele amava menos o seu 
país? Renunciar à vida familiar não significa que 
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devemos abandonar nosso país. Ainda devemos 
amar o nosso país. Uma vez, o rei Virudhaka levou 
o seu exército para invadir Kapilavastu, a cidade 
natal do Buda. Como o exército do rei Virudhaka 
era muitas vezes maior e mais forte que o do Ka-
pilavastu, havia muito pouca esperança para Ka-
pilavastu. Embora o Buda fosse um príncipe de 
Kapilavastu, ele aderiu estritamente à sua vida de 
renúncia e nunca se envolveu nos assuntos do seu 
país, isto é, até à invasão iminente.

Quando o exército do rei Virudhaka se aproxi-
mou da cidade, Buda plantou-se no meio da estra-
da pela qual o exército do rei tinha que passar. Ha-
via um costume entre os exércitos indianos de que 
eles adiariam uma luta se se cruzassem com um 
monástico no dia da luta. Então, quando o exérci-
to viu o Buda no meio da estrada, eles decidiram 
parar e montar acampamento. No dia seguinte, 
quando o exército estava prestes a continuar com 
o avanço, o Buda ainda estava no meio da estrada. 
O mesmo aconteceu no terceiro dia. O rei Virudha-
ka ficou impaciente e, por isso, decidiu aproximar-
-se do Buda. Dirigiu-se a ele e disse: “Senhor Buda, 
por que estás sempre sentado aqui? Não devias 
estar sentado aqui sob o sol escaldante. Por que 
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não descansas à sombra da grande árvore ao lado 
da estrada?”

Buda respondeu: “A sombra da minha árvore ge-
nealógica é muito melhor.” O que isso significa é 
que ele valoriza o seu país e o seu povo; ele prefere 
sentar-se à sombra das árvores no seu país. Ago-
ra que o seu país está sob ataque, como ele pode 
se sentar e relaxar à sombra de outras árvores? 
Quando o feroz rei Virudhaka ouviu a observação 
de Buda, ficou muito comovido e ordenou que o 
exército partisse. A partir deste episódio, pode-
mos ver que o Buda tinha muitos sentimentos 
pelo seu país e continuou a cuidar profundamente 
dele mesmo depois de renunciar à vida doméstica.

Antes de Buda deixar o palácio para encontrar 
o Caminho, foi casado com a princesa Yasodhara. 
Após muitos anos de cultivo, o Buda finalmente 
foi iluminado pelo Caminho. Passou os próximos 
anos na parte sul da Índia, a ensinar o Dharma. 
Dez anos se passaram para finalmente ter a opor-
tunidade de visitar a sua cidade natal. Quando a 
princesa Yasodhara soube que o Buda estava a 
chegar, as suas emoções ficaram confusas. Por um 
lado, ela ainda estava furiosa com Buda por deixá-
-la; por outro lado, ficou muito feliz com a visita. 
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O que faria quando finalmente se encontrassem? 
Havia muitas coisas que gostaria de contar a Buda, 
mas ela realmente não podia, porque Buda já havia 
renunciado à sua vida familiar. Ela perguntava-se 
como o Buda a trataria; a sua mente estava cheia 
de perguntas e ansiedade. Agora, como achas que 
o Buda lidaria com esta situação?

Depois de Buda prestar respeito ao rei, o seu 
pai, o jovem filho de Buda, Rahula, foi até ele e 
disse que a sua mãe o esperava. Quando Buda e a 
princesa Yasodhara finalmente se encontraram, a 
princesa ficou emocionada com o olhar majestoso 
de Buda. De repente, ajoelhou-se para prestar res-
peito ao Buda. Lenta e gentilmente, o Buda disse 
à princesa:

“Yasodhara, devo pedir desculpas por te ter dei-
xado, mas sou muito fiel a mim e a todos os seres 
sencientes. Quero agradecer-te, porque agora fi-
nalmente percebi o meu desejo, de muitos kalpas, 
de me tornar o Buda”.

Não é que o Iluminado não tenha emoções, mas 
ele não era mais governado pelas suas emoções. 
Pela forma como Buda conversou com Yasodhara, 
podemos ver que ele era realmente um homem 
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muito sensível e razoável. O Buda amava a sua 
família, mas também amava todos os seres sen-
cientes. Foi por compaixão que Buda deixou a sua 
princesa e filho para encontrar o caminho. Quan-
do o rei Suddhodana faleceu, todos os príncipes 
expressaram o desejo de carregar o caixão. Buda 
não era diferente e insistia em também carregar 
o caixão. Quando todos viram o Buda na procis-
são fúnebre, ficaram emocionados. Buda não era 
um filho filial? O Buda não estava agradecido ao 
pai por criá-lo? Buda, o totalmente iluminado, não 
exigia nada dos seres sencientes, ele simplesmen-
te amou-nos a todos nós. Para nós, o Buda é sem-
pre generoso e compassivo.

Quando um dos bhiksus de Buda adoeceu, ele 
cuidou pessoalmente do seu discípulo doente – 
dando banho, trazendo-lhe água e arrumando o 
seu quarto. Quando um dos bhiksus mais velhos 
do Buda começou a perder visão, Buda ajudou-o 
a enfiar uma agulha e a remendar as roupas. Buda 
estava cheio de afetos e era muito leal, mais filial, 
mais compassivo e mais gentil. Alguns de vocês 
podem dizer que esses gestos são ocorrências 
quotidianas e não são nada de especial, mas foi a 
maneira pela qual o Buda fez essas coisas que o 
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tornou especial. Há um ditado chinês que descre-
ve como as coisas mundanas do dia-a-dia também 
podem parecer especiais: “Embora possa ser a 
mesma lua que brilha pela janela todas as noites, 
o florescimento das flores de ameixa é o que faz 
um mundo de diferença”.

De seguida, falaremos sobre como Buda lidou 
com situações stressantes. Um dia, ele estava no 
país do rei Supprabuddha, a pedir esmolas. O rei 
Supprabuddha era o pai da princesa Yasodhara, 
a esposa do Buda. O rei não ficou nada satisfeito 
ao ver Buda e, pessoalmente, saiu para lhe causar 
problemas. Parou o Buda na rua e disse-lhe: “Tu és 
o tipo de pessoa que abandonou o país, esposa e 
filho na procura do cultivo. Como ousas vir ao meu 
país implorar por esmolas! Por que não ganhas a 
vida sozinho? Achas que podes simplesmente pe-
dir esmolas e aproveitar os frutos do trabalho dos 
outros?”.

Buda não estava, nem um pouco, zangado. Disse 
calmamente ao rei: “Rei, por favor, não te enga-
nes. Todos os dias, eu cultivo o campo de bênçãos 
para todos os seres sencientes. Paciência é o meu 
arado, e diligência é a minha enxada. Semeio se-
mentes de sabedoria, para que todos os seres sen-
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cientes possam ter um belo jardim de bênçãos e 
aproveitem os frutos do bodhi”.

Entre os sete príncipes que renunciaram à vida 
familiar, para seguir Buda, estava um primo com 
o nome de Devadatta. Devadatta ficou impaciente 
com o processo gradual de cultivo e ficou atraído 
pelos resultados imediatos do poder sobrenatural. 
Ele queria usar o poder sobrenatural para induzir 
os outros a acreditar que ele era superior a eles 
e que eles deveriam tornar-se os seus discípulos. 
Então, Devadatta foi a Buda e pediu que este lhe 
ensinasse os poderes sobrenaturais. Quando Buda 
recusou o pedido, Devadatta ficou zangado. 

Reuniu alguns criminosos cruéis para assassinar 
o Buda. Quando os discípulos souberam do ardil, 
todos ficaram muito nervosos e temiam pela segu-
rança de Buda. Com varas de madeira e bastões de 
ferro na mão, eles estavam prontos para uma boa 
luta com Devadatta e o seu povo. Buda viu a situa-
ção, sorriu e disse: “A vida de Buda não é algo que 
possa ser protegido pela força bruta. Muitas vezes 
eu disse que, quando somos confrontados com as 
lutas das nossas vidas, devemos estar preparados 
com sabedoria e paciência. Desta forma, não sere-
mos intimidados pelos outros. Paus de madeira e 
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bastões de ferro não são os melhores tipos de armas 
para a situação em questão. Por favor, tenham a certe-
za de que não é a minha hora de deixar este mundo.

Mesmo que seja a hora de eu entrar no parinirva-
na, o meu corpo do Dharma ainda estará aqui con-
vosco. Por favor, vão e cultivem. É mais importante 
manter a guarda nas nossas próprias mentes”.

Existem muitos outros exemplos de como Buda 
lidou com as inúmeras situações desagradáveis da 
vida que todos temos que enfrentar uma vez ou 
outra. Quando Uruvilva Kasyapa conheceu Buda, 
ele pretendia prejudicá-lo, mas acabou tornando-
-se um discípulo dele. Angulimalya era um assas-
sino cruel, mas sob a orientação gentil de Buda, 
virou uma nova página na vida e refugiou-se no 
Buda. Quando os clãs Sakya e Koliya estavam 
prestes a lutar pelos direitos da água durante um 
período de seca, Buda voltou para casa para ser 
um pacificador e resolveu a situação sem derra-
mamento de sangue. Quando Vaisali foi atingido 
por uma epidemia, Buda foi lá para oferecer a sua 
ajuda. Quando Cincamanavika acusou falsamente 
Buda de má conduta sexual, o seu plano foi frus-
trado e todos o respeitaram muito mais. Quando 
o discípulo de Buda, Kaloayin, foi assassinado, 
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ou quando Maudgalyayana (conhecido pelo seu 
poder milagroso) foi espancado até a morte por 
Nigranthas (um culto nudista), o Buda ficou com 
o coração partido. Avisou os seus discípulos que 
não deveriam ser apanhados na teia do mundano 
e que mesmo o poder milagroso não era a solução 
definitiva para alcançar a iluminação. Ele acon-
selhou-os a ficarem eternamente vigilantes em 
observar o Caminho. Em várias ocasiões, Buda re-
forçou que todos devemos usar os ensinamentos 
dos Três Selos do Dharma e das Quatro Nobres 
Verdades para nos guiar na nossa jornada da vida. 
Na encruzilhada da vida, sempre podemos confiar 
nesses ensinamentos, como numa bússola, para 
nos ajudar a escolher o caminho certo para o nos-
so destino.

Buda, que alcançou o Caminho, continuou a vi-
ver neste mundo. Como todos os seres humanos, 
Buda viveu bons e maus momentos. A diferença 
é que o Buda iluminado não ficou nem um pouco 
perturbado pelos altos e baixos da vida. Buda vi-
veu a sua vida em transcendência e libertação.

Existem muitos exemplos maravilhosos onde 
Buda nos mostrou como viver transcendental-
mente, mas este livreto inclui apenas alguns de-



43

les. Felizmente, os quatro aspetos da vida trans-
cendental discutidos neste livreto sugerem um 
caminho para alcançar esse objetivo. Viver uma 
vida transcendental não significa que é preciso 
renunciar à vida familiar e tornar-se monástico. 
Qualquer pessoa pode descobrir a transcendência 
no meio da vida mundana e quando isso ocorrer, 
será encontrada a paz e a felicidade da vida trans-
cendental. Considera o seguinte pensamento final:

Manter a segurança da vida familiar é fácil, 
renunciar não é!

Renunciar é fácil, viver em transcendência 
não é!

Viver na transcendência é fácil, mas com-
preender verdadeiramente os caminhos do 

mundo não é!
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O GHATA DA TRANSFERÊNCIA DE 
MÉRITO

Que a generosidade, a compaixão, 

a alegria e a equanimidade 

permeiem todo o universo;

Que valorizem as bençãos, criem vínculos, 

beneficiem o céu e a terra.

Pratiquemos o Chan com pureza, 

sigamos os preceitos, 

aceitemos tudo com serenidade;

Façamos os Grandes Votos 

com humildade e gratidão.
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ATIVIDADES DA BLIA PORTUGAL
A BLIA desenvolve uma série de atividades no Templo, 
para desenvolvimento pessoal, esclarecimento e estu-
dos sobre Budismo.

• Estudos de Budismo em horário pós-la-
boral e aos sábados;

• Meditação Ch’an;

• Cerimónia do Chá;

• Aulas de Tai Chi;

• Prática de Caligrafia;

• Cerimónias budistas ao domingo.

• Retiros

Torne-se associado, ajude a prática do budismo 
em Portugal.
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CONTATOS
BLIA – Associação Internacional Buddha´s Light de Lisboa
Rua Centieira, nº 35
1800-056 Lisboa Portugal

Tel: 218599286
email: geralg2@ibps.pt
www.facebook.com/bliaportugal

BLIA
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