
Com seu estilo forte e apimentado, Luang Pó Bén convoca os monges ao campo de batalha.

Guerreiro ou fujão?

Guerreiro; fujão; covarde. Existe guerreiro e existe fujão(*). O guerreiro consegue vencer o
inimigo. Já o fujão não consegue sequer enxergar como vencer nenhum inimigo. Um monge tem
que tornar-se um guerreiro. Ser um monge é o mesmo que ser um guerreiro, não pode ser um fujão.
Fazer  parte  da sociedade,  do círculo  de monges,  é o mesmo que fazer  parte  de um círculo de
guerreiros.  Aqui,  guerrear  não  objetiva  vencer  a  nenhuma outra  pessoa,  objetiva  vencer  a  nós
mesmos. Os monges, começando pelo Buddha e os sāvakas do Buddha, são todos guerreiros. Estão
resolutos em guerrear com si mesmos. 

Guerreiam com si mesmos porque dentro das nossas mentes há muitas coisas que são nossas
inimigas. Um monge é um guerreiro que vence o inimigo que agride toda a população, agride a
mente, agride o coração, de forma que a mente não tem oportunidade de descansar, de forma que a
mente  não  tem  oportunidade  de  pacificar-se,  ter  frescor.  Isso  porque  o  inimigo  agride
constantemente. Esse inimigo, que agride a mente, agride o coração, o guerreiro tem oportunidade
de vencer. Mas se for um fujão, ele só vai ser derrotado. pois não vai ter oportunidade de matar o
inimigo. Ele só sabe fugir, só sabe se render, só sabe perder e levantar a bandeira branca. 

O inimigo  agride  a  mente  e  o  coração,  e  agride  constantemente.  Normalmente,  quando
inimigos guerreiam, ainda há cessar-fogo, ainda há tréguas, e às vezes duram vários dias, às vezes
meses.  Mas  o  inimigo  que  está  guerreando,  que  está  agredindo essa  mente,  esse  coração,  não
descansa. Desde de manhã quando acorda,  às vezes agride desde o despertar,  assim que acorda
começa a agredir. E são várias as armas que ele usa para destruir a mente: aquilo que gostamos,
aquilo que odiamos. O inimigo pega essas coisas que gostamos e odiamos e usa como armas para
agredir nossa mente, para destruir nossas mentes continuamente. 

Os monges, os guerreiros, têm que ter a arma do Dhamma. Os monges, os guerreiros, têm
que ter a arma de sati, sati-dhamma, samādhi-dhamma, paññā-dhamma. Um monge deve ter uma
arma: a arma de sīla. Sīla é uma arma. A natureza de sīla destrói o inimigo que agride o coração. A
natureza de samādhi é ser um Dhamma que destrói o inimigo que agride o coração. A natureza de
sati-paññā é ser um Dhamma que destrói, é ser uma arma do Dhamma para destruir o inimigo: as
kilesas, aquelas que agridem o coração. 

Há  kilesas  grosserias,  médias  e  refinadas.  Armas  do  Dhamma que  destroem o  inimigo
também são grosseiras, médias e refinadas. Olhando do lado de fora, não vemos kilesas grosserias,
médias e refinadas, porque as kilesas estão na mente, elas estão dentro das nossas próprias mentes.
Portanto  o  Buddha  ensinava  a  voltar-se  e  olhar  para  a  mente,  sempre.  Vamos  conseguir  ver.
Primeiro elas pegam isso para agredir,  depois pegam aquilo,  sei  lá  o que mais  elas  vão pegar.
Agridem de novo e de novo. A mesma coisa que pegou para agredir hoje, ela pega para agredir
amanhã e depois de amanhã novamente, elas não pegam nada que venha de outro mundo, nada que
nossos olhos não enxerguem. Elas pegam aquilo que gostamos para nos agredir, elas pegam aquilo
que não gostamos para nos agredir. A arma do Dhamma, sati-paññā, tem que estudar até ver com
clareza aquilo que as kilesas usam para agredir nossa mente e coração. Se estudarmos e nossas
armas tiverem força suficiente, as armas que kilesas trazem para nos destruir, aquelas armas vão se
desintegrar, aquelas armas vão perder força. Vão se desintegrar, vão perder força, porque nossa sati-
paññā, nossa arma do Dhamma, terá mais força que elas. 

Temos  que  cultivar  sati,  cultivar  paññā,  constantemente.  Sacca-Dhamma,  as  Nobres
Verdades, são Dhammas que vão treinar nossa sabedoria para que fique afiada e tenha refinamento.
Sacca-Dhamma, as Nobres Verdades, são Dhammas que vão amolar e aguçar nossa sati-paññā para
que fique afiada.  Tome as Nobres Verdades como alvo e faça sua mente permanecer  envolvida
dentro do âmbito destas Nobres Verdades. Como uma pessoa que afia uma faca, ele esfrega a faca
com a pedra, faz contato com a pedra repetidamente, e o resultado que surge é que aquela faca fica



afiada. Para que nossa sati-paññā fique afiada e aguçada a ponto de ser capaz de destruir as armas
do inimigo, temos que usar esse Sacca-Dhamma como ferramenta para afiar sati e paññā. 

Onde podemos ver  as  Nobres Verdades?  Olhem para os  cabelos,  os pelos,  as unhas,  os
dentes, a pele(*), pois essas coisas são pura Nobre Verdade. Nessas coisas só há sacca, só há a
verdade  do  Dhamma.  Cada  uma  delas  é  algo  que  nasce,  se  transforma  e  então  tem  que  se
desintegrar. Não há nenhuma parte nelas que não nasça, não mude, não se desintegre, não há nesse
"punhado" de Nobres Verdades.  Dizem "nascimento",  "nascimento",  pois é justamente isso que
nasce, justamente isso são é punhado de Nobres Verdades. Não precisa ficar alisando, vacilando,
caindo em dúvida por causa de livro algum. Essas armas do Dhamma não estão nos livros, elas
estão nesse punhado de nascimento, velhice e morte bem aqui. Sacca-Dhamma que é o Dhamma
para  polir  a  mente,  para  que  ela  tenha  brilho  e  clareza,  seja  afiada,  existe  nesse  punhado  de
nascimento, velhice e morte bem aqui. 

Quando caminhar, olhe deste o topo da cabeça até os pé Sentado, olhe por completo, da
cabeça até os pés. Em qualquer postura, olhe para isso. Cada fio de cabelo, cada fio de pelo, cada
unha, cada dente, cada pedaço de pele, veja a carne, veja os ossos, os ligamentos, os tendões, veja
claramente  nesse  punhado  de  Nobres  Verdades.  Nascimento  de  todas  as  coisas  ocorre  a  cada
instante, muda a cada instante e se desintegra a cada instante. Algo que seja estável, firme, que
ofereça segurança, mesmo que só um pouco, não existe. Por isso dizemos que tudo isso é anicca,
dukkha, anatta, são as Nobres Verdades, são as três características(*). 

Faça sua mente buscar esse Sacca-Dhamma. Quando nossa mente tiver clareza sobre esse
Sacca-Dhamma, aí sim, nossa sati-paññā terá clareza. Quando nossa sati-paññā tiver força, tiver
clareza sobre essas Nobres Verdades, o que as kilesas vão conseguir usar como armas para bater,
chutar, espetar, nossa mente? As kilesas não obtém essas armas de outro lugar, elas obtém daquilo
que há em nós mesmos. Cabelo está em nós, pelo está em nós, unhas estão em nós, dentes estão em
nós, pele está em nós. Coisas que nascem, adoecem e morrem, estão em nós. As kilesas tomam isso
como armas. Por que elas conseguem usar isso como armas para destruir nossa mente? É porque
nós ainda não vemos claramente essas Nobres Verdades. Essas coisas que nascem, envelhecem e
morrem, ainda não vemos claramente. Se víssemos claramente, as kilesas se acabariam. As armas
delas se acabam, as armas perdem seu poder. Perdem poder graças a sati-paññā, porque nossa sati-
paññā tem força o suficiente. O mundo está cheio de armas que as kilesas usam para nos destruir,
mas  aquelas  armas  perdem  seu  poder.  Perdem  sua  força  graças  à  sati-paññā,  nossa  arma  do
Dhamma tem mais força que elas. 

Portanto  estejam  sempre  despertos,  não  fiquem  dormindo.  Praticam  jomgrom  como  se
dormissem, meditam como se dormissem, não andam nem sentam como quem está desperto! Em
qualquer postura, esteja desperto, esteja atento ao nascimento, à velhice e à morte. O Buddha e os
sāvakas conseguiram escapar desse nascimento, velhice e morte, porque o Buddha e os sāvakas
viram claramente as Nobres Verdades, nesse mesmo nascimento, velhice e morte. Não foram ver
claramente outra coisa. Portanto não fiquem alisando, vacilando e duvidando. A verdade é assim! Se
ficar apenas alisando e vacilando, não vai acertar o alvo. Se não tiver firmeza em buscar o ponto
que é capaz de remover as kilesas, não vai conseguir, não vai ter firmeza em levar a mente até
aquele ponto. Ao invés, vai ali, vai aqui, vai não sei mais aonde. Isso se chama "ficar alisando".
Pratica, mas é apenas ritual, fica alisando, não tem firmeza em ir até o ponto das Nobres Verdades.
Não fique vacilando, em dúvida. Não fique vacilando, não fique pensando em livros. 

Não pense em outra coisa - onde nos apegamos, onde nos iludimos, temos que consertar
bem ali, onde nos apegamos e nos iludimos. Onde gostamos ou não gostamos, temos que consertar
bem ali.  Não importa o que kilesa-tanhā use como inimigo para agredir nossa mente e coração.
Temos que conhecer claramente o que as kilesas estão usando como arma para agredir nossa mente.
E vamos procurar onde? Alguma vez já viram livros vindo agredir nossa mente? Não se interessem
por isso, se interessem por aquilo que é o real inimigo da nossa mente, que está agredindo nossa
mente. Se não tivermos firmeza em ir ao ponto que está agredindo nossa mente, não vamos ter
chance de fazer as armas das kilesas se acabarem. No final nós e que viramos pessoas acabadas, não
teremos mais força. Seremos um guerreiro sem força, guerreiro acabado, então vira um fujão, um



covarde.  Continua  nascendo,  envelhecendo  e  morrendo.  O fujão,  o  covarde,  nasce,  envelhece,
morre, vira um carregador de ossos. Nasce, envelhece, morre, carregando coisas mortas. Nasce e
pendura coisas mortas no pescoço. É assim mesmo o fujão, foge do Sacca-Dhamma, da verdade. 

Um guerreiro tem que pular bem no meio do campo de batalha! Hoje é lua cheia, pratique
jomgrom desde as 10:00, 11:00 da noite. Experimente sentar em meditação até o sol raiar. Vai ver o
sofrimento com certeza! Onde você acha que está o sofrimento? Nas quatro Nobres Verdades? Se
não olharmos para dentro, bem aqui, não vamos ter chance de encontrar. Traga para dentro de si,
foque nesse amontoado de sofrimento,  nesse amontoado de nascimento e morte bem aqui. Para
onde  andarem,  olhe  a  si  andando,  sua  perna  andando.  O  que  é  que  há?  Há  ossos,  tendões,
ligamentos, carne e pele cobrindo, todas as partes não são nada além de tendões, ligamentos, carne e
pele cobrindo. A pele é bonita? E a carne, é bonita? Os tendões são bonitos? Os ossos são bonitos?
Se  enxergar  de  verdade,  onde  olhar,  vai  enxergar  tudo.  Quando  olhar  um ponto  qualquer,  vai
enxergar  tudo. Porque,  são apenas ossos,  apenas  pele,  apenas carne,  apenas terra,  apenas  água,
apenas ar, apenas fogo. Se vermos claramente, nossa visão atravessará e tudo se revelará. Se ainda
não vê claramente, não importa o quanto saiba, ainda é ficar alisando. Se ver claramente um só
instante, tudo fica claro. Destrói todas as armas das kilesas. 

As armas das kilesas são essas coisas aqui, que nascem e morrem. Esse punhado de terra,
água,  ar,  fogo.  Esse  punhado  de  anicca,  dukkha,  anatta.  Esse  punhado...  de  Sacca-Dhamma,
punhado de Nobre Verdade. Se não vemos claro, as kilesas pegam essas Nobres Verdades que estão
em nós e transformam em inimigos para nós. Quem disse que estas são coisas ultrapassadas?(*) Se
ainda há nascimento, ainda há velhice, ainda há morte, se a Nobre Verdade do sofrimento ainda está
presente, como podem dizer que é coisa ultrapassada!? Não tem como ficar ultrapassado uma vez
que Sacca-Dhamma, a ferramenta para matar kilesas, Sacca-Dhamma que é ferramenta para destruir
as armas das kilesas, ainda está presente. O caminho para nibbāna continua completo, não ficou
ultrapassado. 

Peguem para valer, tenham fé firme! Esse corpo... não há nada aqui que seja substancial, que
seja um "eu". Ele vai se desintegrando todo dia, todo dia. E ainda vamos dizer que algo que se
desintegra todo dia é nosso "eu"? Vai se acabando, se acabando. E nós vamos comendo, comendo, o
tempo todo, e isso que comemos é nosso "eu"? É terra, é excremento! Depois que comemos como é
que fica? E vêm dizer "é meu", "é meu". É lixo, é terra, água, ar, fogo. É morte. Arroz morto, peixe
morto, siri morto, porco morto, frango morto, frutas mortas, vegetais mortos - reúnem isso e dizem
que é uma pessoa, um ser. 

Usem plenamente qualquer técnica que destrua esse apego. Construa, construa! Não dá para
pegar  emprestadas  as  armas  do  Dhamma  do  Buddha,  as  armas  do  Dhamma  não  podem  ser
emprestadas de nenhum livro ou sāvaka algum. Temos que construir as armas do Dhamma em nós
mesmos para que sejam nossas.  Armas do Dhamma emprestadas  são falsas.  Arma do Dhamma
verdadeira, que tem poder, tem que construir sozinho e então será realmente nossa. Se construímos
sozinhos, será uma posse nossa, de forma correta. 

Somos muitos vivendo aqui, vários monges, que todos os senhores levem a sério. Não façam
malfeito,  não sejam descuidados.  Mesmo que tenham dever ou trabalho por fazer,  não importa,
aquilo é algo mundano, tudo isso passa. Tudo que vem, passa, vem e passa, vem e passa. Algo que
venha e não passe, não existe. Algo que nasça e não desapareça, não existe. Algo que venha, faça
contato e não passe, não existe. Portanto não se interesse pelas coisas que já passaram, nem pelas
coisas que ainda não chegaram. Fique somente no presente, fique somente neste momento presente.
O sofrimento se acumula  bem aqui,  velhice  e  morte  se acumulam bem aqui.  E esse monte de
sofrimento, velhice e morte, é nosso? É mesmo? Envelhece todo dia, morre todo dia, e ainda vão
dizer que isso é nosso? Pergunte a si mesmo, investigue, para que as kilesas que o estão dominando,
se rendam. Por que elas se rendem? Porque surge visão clara. Se ficar apenas alisando não haverá
clareza e então as kilesas dominam, dominam e criam escuridão eterna. 

Estude, estude, estude! Quando houver clareza, a força das kilesas, a escuridão, se desfaz
completamente. E o que vai nos cegar se isso não estiver nos cegando? O que vai nos cegar se isso
não for capaz de nos cegar? O que vai conseguir? Daqui a pouco morre mais um, mais um e mais



um.  Nesse  mundo,  das  pessoas  que  nascem,  quantas  morrem?  Essa  terra  absorve  dezenas  de
milhares, bilhões e bilhões de seres. Uma camada grossa milhares de metros: as pessoas e animais
que nascem, morrem e se desintegram no solo. E as pessoas que nascem em seguida comem os
restos daqueles animais e pessoas que morreram! Se você come o que vem da terra, você come
restos de gente,  você come os restos de seres que nasceram e morreram, transformaram-se em
árvores, frutas, verduras e vegetais. Os cadáveres se acumulam um sobre o outro. Isso é resto de
pessoas, resto de seres. E ainda dizemos "Que gostoso, que saboroso!" Comemos e dizemos "é
meu!",  "é  meu!"  Que  "meu"  é  esse  que  tem que  comer  todo dia?  Repomos  todo dia  mas  ele
continua se esvaziando todo dia, vê? 

A mente vai ganhar resolução e coragem. É um peso terrível, mas aquilo que era escuro
desde tempos imemoriáveis, se ilumina. Aquilo que era um peso insuportável, fica leve - o corpo e
mente ficam leves. Pratica jomgrom e flutua no ar. Mas se praticar com desleixo, sem resolução, as
kilesas sorriem: "Chegou nosso compadre! Chegou nosso amigo!" Elas não veem um inimigo que
vem lhes aniquilar. Não se interesse em pensar nisso ou naquilo, em pensar sobre essa ou aquela
pessoa. Não se interesse em pensar "Essa pessoa é boa, aquela não é. Essa pessoa está certa, aquela
está  errada."  Não se  interessem por  isso,  é  tudo  kilesa.  É  só  sua  própria  loucura,  sua  própria
confusão,  suas  próprias  kilesas.  Não  se  interessem  pela  vida  dos  outros.  Isso  são  as  kilesas
atormentando a mente, não é? Se as kilesas não estivessem atormentando, sentaríamos numa boa,
deitaríamos  numa  boa,  em  tudo  que  fizéssemos  estaríamos  bem.  Quem  for  de  que  forma,  é
problema deles! 

E então, vocês são guerreiros ou fujões? Vivem escondidos num buraco? Cuidado, ou vou
ter que ir tirar vocês da cama: "Levante, levante!" Samādhi não deve ser do tipo "fujão", samādhi
tem que ser do tipo "guerreiro", entendem? Nossa mente tem que ser afiada, aguçada. O que passar
tem que ficar claro imediatamente, sem precisar pensar em "dukkha, anicca, anatta", sem precisar
pensar em nada. Tem que ser assim para poder acompanhar as kilesas. Se não ver claro, as kilesas
agarram primeiro. Quando passa as kilesas agarram primeiro. Portanto, que quer que passe tem que
estar claro imediatamente.  Não precisa contar "1, 2, 3". Se contar não consegue acompanhar as
kilesas. Elas não contam, não é? Por acaso elas contam "1, 2, 3" e então surgem? Não é assim.
Dhamma que consegue vencer as kilesas não pode ter "1, 2, 3". Tem que ser rápido, afiado, firme,
aguçado, só então as kilesas se rendem. 

Quero ver seriedade, quero muito ver resolução firme! Só isso importa: seriedade, resolução,
coragem. O guerreiro, pula para dentro do campo de batalha. Não conhece a palavra "recuar", quero
ver  desse jeito.  Foge para  lá,  foge para  cá.  Foge até  o  que  acontecer?  Até  o travesseiro  ficar
encharcado de saliva(*), o travesseiro ficar cheio de marcas de saliva.  As kilesas mandam ficar
fungando sua própria saliva desse jeito? A noite inteira e ainda cobre a cabeça, fica fungando na sua
própria  saliva!  Não pense "Hoje  tenho que fazer  isso,  amanhã tenho que  fazer  aquilo.  Melhor
descansar." Não pense. Existe todo tipo de kilesa, a mínima coisa elas usam para se justificarem.
Não pensem!

Notas:
• Guerreiro / fujão: trocadilho entre as palavras “nak rôp” (นน กรบ) e “nak lôp” (นน กหลบ).
• Cabelos, pelos, unhas, dentes e pele: os cinco objetos iniciais para contemplação do corpo.

São onde em geral as pessoas constroem e percepção de beleza no corpo humano.
• As  três  características:  todo  fenômeno  condicionado  é  insatisfatório,  todo  fenômeno

condicionado é impermanente, tudo é desprovido de “eu”.
• Coisa  ultrapassada:  na  Tailândia,  aqueles  que  gostariam  que  o  país  se  tornasse  uma

sociedade  nos  moldes  dos  países  ocidentais,  costumam  defender  a  ideia  de  que  os
ensinamentos do Buddha não se aplicam aos tempos modernos. 

• Encharcado de saliva: a pessoa dorme com tanto desleixo que acaba babando no travesseiro.
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