
Luang Pu Uthai fala sobre mérito e renascimento. Uma observação relevante sobre esse ensinamento: é
possível notar claramente como é diferente a estratégia utilizada para motivar as pessoas a praticar o
Dhamma. No ocidente, onde em geral as pessoas que se interessam por budismo possuem educação
formal  e  são  mais  intelectualizadas,  a  abordagem  mais  comum  é  falar  sobre  sabedoria  e
auto-conhecimento, já no oriente onde a maioria das pessoas interessadas são de origem simples e nem
sempre possuem educação formal, o mais comum é falar sobre carma e sobre nascimento em reinos
celestiais, mas ainda assim, o modo e a importância dada à prática continuam sendo os mesmos, e
quem tiver acesso a uma tradução mais completa do Tipitaka vai notar que mesmo o Buddha utilizava
ambos os approachs em situações diferentes. Luang Pu Uthai é discípulo de Luang Pu Fan e Luang Pu
Mahā Bua (esses por sua vez eram discípulos de Luang Pu Mân).

Mérito e Renascimento

...Luang Pu Mahā Bua Ñānasampano, ele enfatiza prática, ele toma samvara, isto é estar ciente
de si, estar ciente dos estados mentais aqui que atravessam a mente e fazem com que ela se mova,
ignorância, raiva, desejo, se esse tipo de estado mental atravessa e mente e ela se move... já está errado.
Bem aqui.  Não está em linha com sīla.  Daqui passa para os níveis mais grosseiros de ñāsamvara,
seguindo  o  termo técnico  que  nos  ensinam,  ñāsamvara,  cuidado,  ciência  dos  estados  mentais  que
acabaram de passar, esse é o significado. E estando ciente dos estados mentais, com o que nossa mente
deve permanecer? Normalmente a mente permanece com o deleite em formas, sons, odores, gostos,
toque, o modo de ser das pessoas no mundo é deleitar em formas, sons, odores, gostos, toque. E com o
que nossa mente deve permanecer? Ela deve permanecer com sīla. Sīla deve se aplicar aos estados
mentais, estados mentais bem comportados, estado mental de normalidade. Que a mente tenha isso
como fundação caso contrário ela irá mostrar deleite em formas, odores, gostos, toque, todo tipo de
coisa, que a mente escape desse tipo de estado mental e permaneça na forma de sīla, um estado mental
bom e bem comportado. Sīla é normalidade de corpo e mente. Sīla é mente normal, se a mente não está
normal, já está errado. Sīlam-sīla, pode-se comparar com uma rocha, sīlam-sīla. Sol, chuva, vento, vem
de todas as direções, a rocha se move? Sīlam- sīla, pode-se comparar com uma rocha. 

Que nossas mentes permaneçam normais, e nós temos que usar inteligência aqui, a inteligência
é essa: viver sem envolvimentos é impossível. O que for benéfico, que nossa mente pense naquilo,
assim é melhor. Como vocês aqui, vocês vieram à Tailândia fazer mérito(*) com o Ajahn Ñana, a mente
de vocês pensou nisso, sua mente os levou a pensar nisso, isso é puññābhisankhāra, a mente pensa e é
mérito.  Se vocês deixarem kilesas guiarem suas  mentes,  a  mente será de acordo com o fluxo das
kilesas,  apuññābhisankhāra,  a  mente  se  torna  demérito.  Então  vocês  têm  que  usar  inteligência  e
diferenciar bem aqui. Agora, esse venerável aqui poderia traduzir um pouco? Traduza a parte que diz
mente pensante como as kilesas da ignorância, aversão e desejo.

- Você poderia perguntar a ele se quando alguém nasce, essa pessoa já possui volição mental?

-  Vocês  têm que ouvir  inteira  essa  história  de como a  mente  funciona.  1-  Ela  não matura
sozinha. 2- Ela não envelhece. 3- Ela não morre. É assim que a mente é. Então, essa mente sobre a qual
você perguntou, que não matura sozinha, ela necessita de mérito que a leve a nascer. Esse nascimento...
Quando ela nasce, todo o conhecimento e inteligência é esquecido mas ela adquire experiência através
da vida, pelo ambiente, pela vida, pelo ambiente, ela conta com pai, mãe e família para ensinar, pegar
raciocínio bom e correto e ensinar. Pegar bom raciocínio e nutrir a mente, esse é o significado, para que



a mente cresça, cresça, ouvindo razão dos mais velhos, dos pais e da família. Quando já está grande é
mandada para estudar com os professores em linha com a educação formal, em linha com razão, e é
nutrida por isso, de modo que ela cresce e cresce e se for possível, chega dessa forma aqui: usa sīla
como nutrição.

Se a mente cresce em linha com sati, samādhi e paññā ela vai em direção a transcender os três
mundos(*) porque tudo nesse mundo e na vida ainda está vinculado ao sofrimento. O Buddha sabia
bem  isso  e  ensinou  seus  discípulos,  homens  e  mulheres,  e  entre  estes,  aqueles  que  tinham  boa
disposição entendiam, aqueles que tinham muito pāramī ouviam e entendiam facilmente, alcançavam o
Dhamma facilmente. Como nós que estamos indo na direção de tomar sīla como um nutrimento para
nossa mente para que ela cresça e alcance qual nível? Samādhi. Se a mente atinge samādhi, qualquer
maravilha  ou  felicidade  que  possa  existir  no  mundo,  que  o  Buddha  ensinou  "nati  santi  paramam
sukkham", qualquer felicidade que possa existir no mundo não se compara com a felicidade da mente
em samādhi. Não há nesse mundo! É incrível. Se a mente vê a felicidade de samādhi não vai mais
querer o tipo de felicidade que vocês têm. Ela joga fora. Tem que ser assim. Nesse nível há fé firme,
mas se a felicidade ainda não chegou a esse nível...  Se chegar a esse nível,  não há mais dúvidas,
especialmente se você praticar e a mente se firmar, você vê claramente que ela não envelhece,  vê
claramente, ela não morre, vê claramente. 

Vê claramente de que forma? A mente consegue permanecer neste corpo graças ao elemento
terra unido ao elemento ar, inspiração e expiração, ou os quatro elementos, os cinco khandas. Os quatro
elementos:  terra,  água,  ar  e  fogo.  Mas  o que  torna  vida  possível  é  o  elemento  ar,  a  inspiração e
expiração, se o ar ainda está entrando e saindo, não importa o quão doente esteja, você ainda está se
nutrindo. Se ele para, a mente sabe que parou e deixa o corpo, em pāli isso é chamado "cuta", é assim.
Ela não consegue mais permanecer. É como se nós estivéssemos nessa casa e o telhado está para cair na
nossa cabeça, quem ainda vai ficar sentado ou deitado ali? Todo mundo foge sem exceção.

Quando nós deixarmos esse local, que nós tenhamos nossa mala cheia de bens e riquezas, nós
não teremos medo de passar dificuldade, nós poderemos construir de novo onde quisermos se nossa
mente deixar nosso corpo e nós tivermos mérito de verdade. Essa mente é como um baú ou como um
computador que quando quer que você aperte o botão, está lá. Ou é como um baú, a mente está cheia
de mérito, onde quer que você vá você encontra coisas boas. Eu estou falando sobre renascimento. Não
precisa ter  medo de passar dificuldade.  Agora,  quando nós ouvimos o que o Buddha ensinou, nós
humanos temos deleite no sexo oposto, em formas, sons, sabores, odores e toque, mas essas formas,
sons, sabores, odores e toques... Essa vida humana dura muito pouco, ao ponto de 100 anos aqui serem
como um dia e uma noite num mundo celestial. Então o Buddha ensinou, se você quer formas, sons,
sabores, odores e toques, é melhor nascer como deva porque 100 anos de vida humana é como um dia e
noite nos reinos celestiais. É diferente a esse ponto!

Especialmente se a mente possui samādhi, não há mais medo da morte, há coragem e bravura, o
que haveria para se ter medo? A mente não morre. Ela enxerga bem aqui. Então praticamos na floresta,
na selva, nas cavernas onde há tigres, elefantes ou o que seja, não há medo da morte. A pessoa está
disposta a dar esse corpo de presente para pagar algum carma antigo, dar para os animais comerem,
mas a mente não se afeta, a mente é mente. Tigres, elefantes ou o que seja, não conseguem levar a
mente. A fé inabalável desse jeito dá energia para a mente, não há medo da morte, por isso a prática dos
grandes  Ajahns  é  ir  para  a  floresta  e  praticar  em cavernas,  em penhascos  e  montanhas.  Eles  são
resolutos, a mente deles vê claramente que a mente não morre, eles acreditam 100%, eles permanecem
com samādhi, sati, paññā, esses Dhammas, vijjā, raciocínio de acordo com a verdade, eles enxergam
esse corpo de acordo com a verdade. Velhice se junta bem aqui, doenças e enfermidades se juntam bem
aqui, sujeira e imundícies se juntam bem aqui. Mesmo se você pegar uma mulher e der para eles, eles
não querem, vão querer para quê? Se uma mulher enxergar isso e você tentar dar para ela todos os



homens no mundo ela não aceita. Esse é o poder de samādhi e paññā, é diferente a esse ponto, esse tipo
de  coisa  acontece,  uma pessoa  consegue se  libertar  a  esse  ponto.  Isso  é  porque a  mente  vê  com
inteligência de acordo com a verdade. Há alguma pergunta, alguém em dúvida? Vocês acreditam ou
não, que nossa mente é incapaz de morrer e que é possível tornar-se um deva porque quando a mente
que não morre deixa esse corpo, tendo mérito, vai tornar-se um deva? Essa é a razão. Agora por favor
traduza tudo isso...

(em inglês)

- Ele perguntou se alguém têm mais alguma pergunta.

- O que eu gostaria de entender é qual é a diferença entre "aquele que sabe"(*) numa pessoa
comum e na iluminada. A pessoa comum, entende?, e a pessoa iluminada, existe alguma diferença e
qual é a diferença?

- Então a sua pergunta é 'Existe alguma diferença no conhecimento da pessoa comum e a pessoa
iluminada?'

- O que eles chamam de verdadeiro conhecimento, se ele poderia explicar como isso funciona.

(em tailandês)

- Ela está perguntando como diferem a mente da pessoa comum e a do Aria. A qualidade do
conhecimento deles é diferente de que maneira?

- Os estados mentais ou as sensações na mente deles, se você for de acordo com os livros, os
Arias, sotāpanna, sakadāgāmani, anāgami, tome o sotāpanna primeiro, ele abandonou sakkāya-ditthi,
vicikicchā, sīlabbata-parāmāsa, essas são as qualidades de um sotāpanna. Sakkāya-ditthi, normalmente
nós tomamos esses corpos, mulheres tomam seus corpos como se fossem elas de verdade, homens
tomam seus corpos como se fosse mesmo um corpo de homem, a si mesmo de verdade. Isso é para as
pessoas comuns. O sotāpanna abandonou sakkāya-ditthi, tendo ouvido o ensinamento do Buddha. Mas
na verdade essa forma de homem e mulher é composta dos quatro elementos.

Elemento terra: pelos, cabelo, unhas, dentes, carne, pele, tendões, ossos, fígado, rins, intestino
delgado,  intestino  grosso,  comida  não-digerida,  comida  digerida,  todos  esses  são  elemento  terra.
Elemento água são as coisas líquidas no nosso corpo, sangue, pus, urina, esse tipo de coisas. Elemento
fogo  é  o  calor  do  corpo.  Elemento  ar  é  a  inspiração  e  expiração,  o  ar  que  passa  pelo  corpo.  O
sotāpanna, tendo estabelecido sati e samādhi realiza "Ah, é verdade, isso é a verdade". Esse falso "eu"
vê de acordo com a verdade, os quatro elementos, terra, água, fogo e ar são os componentes e a mente
vem habitar. Enxerga de acordo com a verdade e abandona sakkāya-ditthi. Vicikicchā, ele não tem mais
dúvidas se mérito existe ou não, ele não duvida mais. Sīlabbata-parāmāsa, quando praticando sīla, o
que quer que o Buddha proibiu ele acredita firmemente, sīlabbata-parāmāsa, ele não pratica de uma
maneira frouxa "Devo ou não falar a verdade? Às vezes sim, às vezes não, dependendo da situação,
dependendo dos outros, dos amigos, às vezes sim, às vezes não, não importa..." Ele não vacila, não
duvida, ele transcendeu isso. Se  a  mente  vê  claramente  mérito  e  pāramī,  quando  refletimos  nosso
pensamento compreende, quando compreende, a pessoa cujo mérito já está maduro...  

De onde vem esse mérito? Do passado,  vem de acumular  continuamente.  O significado de
mérito que está maduro é que quando ouvindo razão, sīla, Dhamma, a pessoa compreende, quando ela
compreende a mente dela sabe a verdade sobre o que é chamado demérito e sente desgosto, ela não se
atreve a fazer aquilo, ela tem medo, ela não se atreve a fazer, ela acredita 100% que demérito realmente
existe.  Então essa qualidade surge na mente e remove sakkāya-ditthi,  vicikicchā,  é a qualidade do
sotāpanna, o primeiro nível de iluminação. Se nós pessoas comuns ainda não atingimos esse estado, nós
continuamos ouvindo, treinando, praticando, e essa compreensão virá porque não é possível outras



pessoas medirem ou verem isso em nós,  é paccattam, algo que temos que ver por si mesmos. Há
certeza, compreensão, é isso que se chama paccattam, paccattam veditabbo viññūhī, que nós recitamos,
é sobre isso, entende dessa forma. Se nós temos esse conhecimento nossa mente alcança o primeiro
estágio de iluminação, sotāpanna.

- Luang Pu, "aquele que sabe" da pessoa comum e "aquele que sabe" do Aria são diferentes de
que maneira?

-  Bem aqui,  "aquele  que  sabe" da  pessoa  comum ainda  não contemplou de  acordo com a
verdade a realidade dos quatro elementos, os cincos kandhas, tendo contemplado os quatro elementos e
os cinco kandhas e vendo de acordo com a verdade que aquilo não é "eu" não é uma pessoa, é apenas
uma fabricação. Na realidade os quatro elementos, terra, água, ar e fogo se juntam na forma de corpo, a
estrutura é o esqueleto, para que a mente habite. É um resultado de carma que se manifesta nessa vida.
Os cinco kandhas, rūpa, vedanā, saññā, sankhāra e viññāna, quando unidos em forma de corpo, vedanā:
dor,  sofrimento,  dukkha  vedanā,  cansaço,  fome,  se  manifestam  nesse  corpo,  há  vedanā.  Saññā  é
memória(*), lembrar-se disso e daquilo, isso é algo que a mente utiliza. Sankhāra é o pensamento na
mente, Viññāna...

Não  seja  negligente.  Portanto  essa  mente  não  envelhece,  não  adoece,  não  morre.  Tome  a
bondade que vem do mérito e deixe que isso seja a fundação da mente, seja sua moradia, o guardião e
líder que vai determinar sua próxima vida. Isso é o que significa dizer que "aquele que sabe" da pessoa
comum ainda não contemplou que nossos corpos são os quatro elementos, os cinco khandas, se nós
tivéssemos contemplado e visto de acordo com a verdade esse conhecimento da mente nos levaria a ser
um Aria, sotāpanna, sakadāgāmani, anāgami. É aqui a diferença, o corpo é o mesmo mas a sensação na
mente é diferente...

Isto é, ele sabe de acordo com a verdade que esse corpo é Sacca Dhamma, Ariya Sacca, nós
pessoas comuns não conhecemos Ariya Sacca. Acreditamos, corpo de homem é realmente um homem,
de mulher é realmente uma mulher, mas na verdade homem e mulher são nomes fabricados, relativos,
mas Sacca Dhamma é munida dos quatro elementos, os cinco khandas. Os quatro elementos, os cinco
khandas, são impermanentes, não sejam negligentes. Não importa onde você vá, sua idade só aumenta,
doenças só aumentam e aumentam. Quando o corpo não consegue mais se sustentar ele morre, é assim
que o corpo é. Mas aqueles que veem com sabedoria sentem desencanto, eles não se apegam ou se
deixam controlar por essas coisas.

Se alguém tem sabedoria, vê a verdade de que isso é um perigo, é um perigo por natureza, não
devemos nos descuidar, esse é o significado. Não como as pessoas comuns que só dizem "oba!", não
importa quão velhos eles estejam eles ainda se apegam e continuam dizendo "oba!". Eles se recusam a
ver de acordo com a verdade, é como o ditado entre os monges "essa pessoa só vai sair de casa quando
eles o carregarem num caixão!", se ele ainda estiver respirando eles não conseguem arrastá-lo porque
ele foge, ele ainda se apega, quando ele parar de respirar eles conseguem levá-lo. 

Então é disso que estamos falando, há princípios que vêm de cada religião, algumas religiões
não cremam os mortos, eles os enterram, eles têm a crença de que 1000 anos no futuro o espírito vai
voltar  para  habitar  aquele  corpo portanto os  que ensinam dizem que não se deve  cremar,  deve-se
enterrar. Algumas religiões não cremam os corpos porque quando o espírito voltar ele vai entrar de
novo naquele corpo. Então a pergunta vem à tona: quando o espírito renasce, nós renascemos naquele
mesmo corpo? Não seria melhor pegar um novo? Isso é sacca, realidade. Eles enterram porque estão
preocupados que quando o espírito voltar para renascer ele vai usar aquele corpo e eles ensinam isso
para os filhos deles.

Algumas crianças por causa da moda não querem comer, elas têm medo de que se comerem
muito vão ficar gordas, então o corpo delas é minguado, as pernas e os braços são minguados. Quando



é assim algumas pessoas acabam tendo problemas, elas se recusam a comer completamente, elas têm
medo de que se comerem vão ficar gordas, não vão ser bonitas, não vão ser "sexy". Sendo magro desse
jeito não chega a ser como uma múmia que voltou à vida? O que eu quero dizer com múmia? Aquele
corpo magro, só pele e ossos. Isso é a moda hoje em dia, também é na Tailândia? Hã? 

Hoje em dia nós ouvimos Dhamma desanās dizendo que o Buddha primeiro ensinou aos cinco
ascetas o Dhammacakka Sutta: kāmasukhallikānuyoga, que é vestir-se de acordo com a moda, nutrir os
desejos sensuais sem considerar o que é apropriado ou não, alimentar qualquer desejo sensual que
surgir. Isto se chama kāmasukhallikānuyoga, desejo sensual e kilesas. O secto que diz que a vida dos
seres  humanos  é  inapropriada,  não  deveria  existir  e  desejos  sensuais  são  tão  terríveis  que  não
deveríamos viver: attakilamathanuyoga. Na realidade nós deveríamos seguir o caminho do meio para
enxergar o valor, pois nascemos humanos por bom mérito, isso é um tesouro, manussā sambhata. Nós
deveríamos usar esse tesouro da vida humana de maneira útil, a comida, nosso meio de vida, devem ser
utilizados de forma útil e os resultados daquele meio de vida nós utilizamos para fazer mérito, dāna,
sīla, bhāvannā, usamos nosso corpo para praticar isso, fazer algo útil, praticar dāna, sīla, bhāvannā,
criar mérito, esse mérito então nos protegerá, não deixará que caiamos num estado ruim, os quatro
mundos inferiores(*). Nessa vida nós não cairemos num estado ruim, quebrar a lei e ser mandado para
cadeia, isso vai nos proteger de tudo isso. Esse é o poder, a recompensa por fazer bom uso do tesouro
da vida humana.

O Buddha  ensinou  que  nessa  vida  nós  deveríamos  pegar  esse  tesouro  e  usá-lo  da  melhor
maneira possível. Se você enxerga dessa forma é o que se chama sammā-ditthi, visão correta. Se você
enxerga  "eh,  é  verdade ou não,  renascimento  existe  ou não?  mérito  existe  ou não?" isso se torna
micchā-diithi que vem da aversão, delusão, desejo, essa é a origem, a causa. Por favor traduza isso...

--- áudio de difícil compreensão ---

- Ela pegou o exemplo que o Luang Pu usou sobre os Ajahns cuja mente tem a força do samādhi

e vão praticar nas florestas,  nas montanhas e não têm medo dos tigres ou de nada,  então ela está
preocupada e perguntou se uma pessoa que é sotāpanna tem que ir para a floresta e para a montanha e
não ter medo de animais. Eu disse que isso era um exemplo, mas ela misturou tudo e está imaginando
se é necessário ser assim, tem que se ir para a floresta e para a montanha... 

-  Veja dessa forma, que a amiga que fez a pergunta deixe sua mente atingir samādhi, contemple e
abandone  o  demérito  de  acordo  com  o  que  foi  dito,  que  o  sotāpanna  abandonou  sakkāya-ditthi,
vicikicchā, sīlabbata-parāmāsa. Bem ali ela vai saber por si mesma, isso dará 100% de resultado. Não
vai mais precisar perguntar para o Luang Pu, 100% garantido! Ela vai entender, será paccattam, ela
verá por si mesma. Nossa mente é capaz de chegar a esse ponto...

Notas:

• Fazer  mérito:  o  termo “fazer  mérito” é  bastante  amplo,  significa todo tipo de coisas  como
praticar  meditação,  estudar  o  Dhamma,  fazer  doações,  recitar  suttas,  prestar  reverência  a
imagens do Buddha, ajudar a limpar o monastério, ou qualquer outra atividade que gere bons
estados mentais e bom carma para aquele que realiza.

• Memória: na Tailândia é comum traduzirem “sañña” como “memória”, quando o mais comum
em outros locais é “percepção”.

• Aquele que sabe: essa é uma expressão comum na Tailândia, se refere à capacidade de estar
ciente, sati. É comum os mestres ensinarem “Não sejam aquele que pensa, sejam aquele que



sabe!”, significa que o praticante deve focar em sati e deixar os pensamentos passarem.

• Três mundos: os reinos celestiais, o reino humano e os reinos inferiores.

• Quatro mundos inferiores: inferno, fantasmas, asuras e animais.


