
Durante  um  retiro  na  Malásia  Ajahn  Tan  responde  perguntas  sobre  meditação  e  fala  sobre  seus
primeiros anos como monge. Observação: Algumas vezes foi necessário editar o áudio original das
perguntas pois a pessoa perguntando se perde em devaneios e extensas explicações até enfim chegar ao
assunto sobre o qual ela de fato quer perguntar. Nesse tipo de situação é comum o tradutor “filtrar” a
pergunta e só apresenta ao Ajahn o resumo final, e ainda assim às vezes o Ajahn só responde em parte o
que foi perguntado. Eu tentei então editar o áudio e deixar somente a parte que de fato foi respondida
para evitar desperdício de tempo e simplificar o entendimento.

Ajahn Tan – Perguntas e Respostas

- Tahn Ajahn(*), obrigado pela palestra, minha pergunta é, eu entendo a mente e o corpo, eu sou
novo na meditação mas em ocasiões anteriores após meditar por volta de 2 anos, houve uma ou duas
vezes que eu tive uma separação da mente e do corpo, e minha mente pôde ver o corpo mas foi apenas
por  uns  poucos  cinco  minutos.  Aconteceu  após  10  minutos  sentado  em meditação  e  eu  tive  essa
experiência, mas normalmente eu sento por horas e não tenho essa experiência. Então eu só queria
saber  qual  é  a  formula  para  chegar  lá,  há  uma  fórmula  ou  uma  condição?  Porque  eu  não  estou
conseguindo replicar a mesma condição, e eu me pergunto se outros yogīs quando praticando isso,
entram nessa situação ou têm essa sensação o tempo todo.

- Não vá se preocupar com o que é passado e já se foi, não vá ter ganância, desejo, naquilo que
já passou. Daquilo que surgiu nós podemos dizer que foi nossa sorte de ter visto de verdade, ter visto a
mente se separar do corpo. Nascerá em nós a opinião correta de que esse corpo e essa mente são coisas
separadas. É o suficiente para que tenhamos essa fundação, para que haja a fé dentro de nós mesmo de
que a mente é uma coisa,  o corpo é outra.  Naquelas duas ocasiões em que surgiu o Dhamma, no
momento  em  que  desenvolvemos  sati,  samādhi  e  surgiu  o  Dhamma,  naquele  momento  nós  não
tínhamos nenhum desejo, se surgiu, surgiu sozinho. Kilesa, tanhā, esse desejo, será um obstáculo em
desenvolver sati, samādhi, em pacificar a mente. O que é passado já se foi, o futuro ainda não chegou,
tenha sati  firme no momento presente.  Construa as  condições  no presente o máximo possível  e  o
resultado irá surgir sozinho.

- Tahn Ajahn, quando eu pratico ānāpānasati, quando minha atenção está no inspirar e expirar,
após algum tempo quando a mente se acalma, a sensação de inspirar é sempre clara mas a expiração
não é clara, quando isso ocorre eu noto que quando a sensação fica não clara, a ciência, a percepção
mental da respiração é mais clara. Por exemplo se eu inspirar minha ciência está na sensação, quando
eu expiro, uma vez que a sensação não é clara, a percepção da respiração fica muito clara e eu noto que
minha atenção não está mais no corpo mas já está na percepção pois é mais clara do que a sensação. Eu
só quero checar se isto está OK.

-  Está  correto,  quando focando sati  na respiração,  quando focamos  sati  na ponta  do  nariz,
percebemos o toque do ar entrando mas não percebemos o ar saindo, não importa- tenha sati, agarre
bem aqui. No final tem a sensação de que a respiração está sutil, não foque na respiração, então tenha
sati focada na mente. Tente deixar a mente vazia, equânime. Focar sati na inspiração e expiração é
apenas um truque para que no começo, sati ou a mente tenha onde se apoiar. Focar sati na respiração é
para que a mente não se deixe arrastar pelos pensamentos sobre o passado ou sobre o futuro.  No
começo foque sati na inspiração e expiração. A reação da mente quando focamos na respiração é de
inicialmente a respiração ser grosseira,  quando a respiração se refina,  se a mente se concentra em



samādhi,  o  corpo  fica  leve,  a  mente  fica  leve,  a  respiração  se  refina  e  a  sensação  da  respiração
desaparece.

Tenha sati, mesmo que a mente largue da respiração ou do corpo quando alcança samādhi, tenha
sati no momento presente. Não é preciso ficar com medo da sensação de que a respiração desapareceu
pois não há perigo. Nós estamos sentados aqui, não estamos prestando atenção à respiração mas a
respiração continua entrando e saindo naturalmente. Tenha sati focada na mente. Então no começo a
respiração é grosseria, quando a respiração se refina às vezes sentimos a mente leve, o corpo leve,
êxtase. Se a respiração se refina mais, as vezes ela desaparece e entramos num estado de felicidade,
equanimidade, samādhi, a mente se pacifica e continua se refinando.

- Tahn Ajahn, eu não entendi bem quando Tahn Ajahn disse para deixar a mente observar a
mente. Naquele momento o que eu sei é que há a percepção da respiração, a percepção mental da
respiração e há ciência dessa percepção mental. Quando Tahn Ajahn disse para ficar com a mente, a
que mente Tahn Ajahn está se referindo? É a percepção da respiração, pois ela está muito clara, mas há
também a ciência dessa percepção, então eu não tenho certeza com qual mente eu devo permanecer.

- Foque sati na mente, no vazio, quer a mente consiga perceber a respiração ou não, tenha sati,
esteja  ciente.  Esteja  ciente  do  momento  presente,  se  a  respiração  desaparecer  esteja  ciente,  se  há
respiração, esteja ciente. Tenha sati no momento presente.

- Obrigada, a segunda pergunta é sobre lidar com inquietação. Durante a meditação, supondo
que hajam muitos pensamentos e a mente esteja muito inquieta, o método que eu utilizava antes era
ficar com essa ciência, se a mente está muito inquieta, se eu ficar com a ciência disso sabendo que tudo
isso está acontecendo na mente e que são apenas objetos da mente, então a mente vai se acalmar muito
rápido, mas se eu tentar usar ānāpānasati eu sinto que estou fazendo muito esforço para suprimir a
inquietação  para  obter  um estado  calmo.  Eu  não  tenho  certeza  se  caso  eu  queira  muito  praticar
ānāpānasati se eu devo permanecer com esse método. O motivo é eu estar tentando construir o aspecto
da concentração. Obrigada.

- Dá para fazer de ambas as formas, só depende de que truque nós temos para pacificar a mente.
Às vezes podemos focar sati na mente para que ela se pacifique. Mas focando na respiração, quando a
mente se pacifica ela se pacifica por um longo período e de forma mais refinada, nós somos capazes de
ter samādhi por mais tempo. Focar sati na mente, caso nós tenhamos a força do samādhi, é capaz de
interromper os objetos mentais, mas somente por um período curto. Mas praticar sentado em meditação
e focar na respiração é para que quando a mente se pacificar, nós teremos sati e poderemos focar na
mente e interromper os objetos mentais mais facilmente. Sati que nós usamos para olhar a mente a cada
momento, se nós não reforçarmos com samādhi através da meditação sentada ou andando, a força de
sati vai se exaurindo aos poucos. 

É como usar o telefone celular, quando nós usamos para falar e para se comunicar a bateria vai
se exaurindo, se nós alternarmos, usamos um pouco recarregamos um pouco, faz com que haja força
para a comunicação. Para que sati tenha força de forma contínua é necessário praticar samādhi, isso vai
ajudar a ter sati de forma contínua. 

- Obrigada Tahn Ajahn.

- Hoje Tahn Ajahn esteve enfatizando bastante manter sati durante o dia(*). Se um yogī passar
muito mais tempo, por qualquer razão, mantendo sati durante o dia, ao invés da prática formal, qual é a
qualidade da concentração resultante disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta de novo é:
mantendo  sati  durante  o  dia,  quanto  e  quão  claro  uma  pessoa  é  capaz  de  enxergar  as  três
características(*),  entendê-las  e  mais  tarde  ser  capaz  de  transcendê-las  comparado  com  a  prática
formal? Obrigada.



- É necessário fazer ambos, nas posturas diversas(*) tente ter sati cuidando da mente. Meditação
sentado não pode ser jogada fora, não pode faltar, pois é a recarga da bateria, é o que ajuda a ter sati nas
diversas posturas de forma contínua. Quando eu era leigo eu por natureza tinha um bom nível de sati,
eu usava sati para cuidar da minha mente tanto quanto fosse possível. Em um dia em que eu estivesse
confuso eu sentava em meditação para expulsar aquela confusão, e quando eu saía para as posturas
diversas eu tentava ter sati de forma contínua. Depois que eu me ordenei monge eu treinei em praticar
meditação sentado, e praticando frequentemente eu sabia que a minha mente se pacificava quando eu
sentava em meditação e quando eu estava nas diversas posturas, sati começou a tornar-se contínua.

De sentar  em meditação e praticar  jomgrom com frequência a mente ficou mais pacífica e
quando saía da prática de jomgrom, nas posturas diversas sati ficava mais contínua. Quando sentava em
meditação ou praticava jomgrom e encontrava paz, quando saía para as diversas posturas sati e samādhi
de fato possuíam mais continuidade mas às vezes perdia sati por causa de emoções ou pensamentos
sem importância. Eu observei que minha mente se pacificava quando praticava meditação sentado ou
andando mas nas diversas posturas sati não estava muito contínua, o que fazer? A força de samādhi
vindo de praticar meditação sentado e andando ajudavam a sati a ficar mais contínua mas eu observei
na minha mente que perdia sati em certos momentos, eu então tentava manter sati  quando saía da
postura de meditação sentada ou andando, em todas as posturas eu focava sati  na mente como se
estivesse praticando meditação em todas as posturas.

Da prática de meditação sentada e andando foi  aumentando e aumentando,  quando saía  da
postura da meditação sentada e andando, sati começou a ser contínua pouco a pouco, até ser contínua
em todas as posturas, quer fosse de pé, andando, sentado ou fazendo qualquer coisa, eu tinha sati no
momento  presente  a  maior  parte  do  tempo.  Até  o  samādhi  da  mente  se  estabelecer.  Sentava  em
meditação,  praticava  jomgrom  e  tinha  samādhi  do  acordar  ao  dormir,  tinha  sati,  tinha  samādhi
estabelecido, tinha paz o dia inteiro. A mente ficava unificada, ekaggatā ārammana, ekaggatā citta,
tinha sati firme no momento presente. Eu então comecei a usar sati-paññā para limpar as kilesas para
fora da minha mente. Kilesas mais grosseiras ficaram fáceis de ver, desejo, raiva, deleite e aversão
Basta ter sati no momento presente e nós vemos todo tipo de kilesas que surgem e temos sabedoria para
destruí-las ou abandoná-las. Isso é resultado de praticar samādhi com frequência. É causa para que haja
sati-paññā cuidando da mente o tempo todo.

Kilesas mais grosseiras surgem e sati-paññā consegue acompanhar todos os objetos mentais a
cada momento mental,  nós  temos recursos  para destruir  ou abandonar  as  kilesas  a  cada momento
mental. Isso porque essa sati-paññā nasceu de samādhi e ele cria condições para que haja sati-paññā,
esse samādhi vai estar incluso na sati-paññā. Pode se comparar com um homem que é forte, capaz de
levantar um objeto que pese 40kg ou 50kg com facilidade, se sati-paññā não tiver samādhi incluído,
como nas pessoas em geral, não haverá força para abandonar ou levantar os objetos mentais para fora
da mente. Portanto focar sati de forma contínua é causa para que haja samādhi, quando samādhi surge
ele é causa para que sati tenha força. Eles se dão força mutuamente. Mas eu não quero dizer quantas
horas por dia eu praticava meditação, vocês vão se assustar ou se desanimar. Ou vocês querem saber? 

Quando eu entrei na vida monástica, 80% do tempo eu não dormia mais do que 4 horas por dia,
10% do tempo, caso eu estivesse doente eu aumentava para 4 horas e meia ou 5 horas, os outros 10%,
se eu estivesse praticando muita meditação ou dormia apenas 2 ou 3 horas por dia. O que sobrava disso
era tempo para treinar sati. Se eu não estivesse doente eu nunca dormia durante o dia. Se eu dormisse
às 22:00 eu acordava às 02:00, se dormisse às 23:00 acordava às 03:00. Durante o dia eu nunca dormia
pois tinha medo de perder sati, destruir sati. Dizia para mim mesmo que comendo a comida que os
leigos ofereciam eu tinha que praticar meditação sentado 1 hora, andando 1 hora para pagar minha
dívida.  Mas  num dia  normal  eu  praticava  meditação  sentado pelo  menos  4  ou  5  horas.  Praticava
jomgrom diariamente pelo menos 4 ou 5 horas. Eu não me ordenei por brincadeira, eu me ordenei para



transcender o sofrimento, para alcançar Nibbānna. Eu não vim comer e dormir, eu não tinha muito
tempo para descansar.

Eu pensava que as pessoas que me oferecem suporte material trabalham 7 ou 8 horas por dia ou
mais do que isso, portanto eu tenho que trabalhar mais do que eles e então praticava meditação sentado
ou andando pelo menos 8 ou 9 horas por dia. Fora desse período de tempo eu usava sati para cuidar da
mente desde o acordar até a hora de dormir. Eu pensava que possuía pāramī mais que o suficiente mas
ainda assim me dedicava à prática a esse ponto. Uma vez que eu não tinha deveres mundanos, como os
leigos que tem deveres com a família, eu podia praticar com força total. Mas eu comecei praticando
meditação 50-40 minutos, praticava jomgrom 15-30 minutos na época em que era leigo. Portanto, caso
vocês tenham tempo para praticar meditação, pratiquem com frequência, pratiquem bastante, de acordo
com o que for possível. Não precisa ter medo de ter muito samādhi.

- Com licença, essa pessoa também perguntou se sati que temos nas diversas posturas e sati que
temos quando praticando meditação, qual delas é melhor em ver com clareza as três características?

-  Eles  são  o  mesmo.  Eles  são  o  mesmo,  apenas  o  momento  é  diferente.  São o  mesmo,  o
momento é diferente. Mas se foca sati quando pratica meditação sentada ela se fixa mais firmemente.
Quando estamos nas diversas posturas sati é mais fraca mas se nos adaptarmos para ter sati em todas as
posturas  sati  será  capaz  de  abandonar  kilesas  no  momento  presente  da  mesma forma,  é  possível
abandonar  kilesas  nas  diversas  posturas.  Se nós  quisermos ter  um corpo forte,  temos que praticar
esportes e fazer exercícios para podermos ter um corpo forte. Se quisermos ter uma mente forte, nós
temos que exercitar a mente, quer dizer, desenvolver sati e samādhi. A mente então vai ter força para
levantar os objetos mentais, as kilesas para fora da mente.

- Obrigada Ajahn.

- Tahn Ajahn, minha pergunta é que eu vejo que eu consigo ser equânime nos dias normais hoje
em dia  mas quando há grandes  tempestades  eu vejo  sonolência  aparecer  então dúvida e  agitação.
Inicialmente eu tenho sonolência então ela se vai e vem dúvida então eu experiencio agitação, agitação
muito forte. Eu acho difícil aguentar quando eu estou praticando sozinha em casa. E agora ouvindo o
que Tahn Ajahn disse talvez eu devesse praticar mais, mas além disso há algum outro conselho que
você possa me dar?

- Nós temos que conhecer o comportamento da mente, saber procurar um caminho para que a
mente possa superar os nīvaranas. Nós temos que observar, se o corpo está cansado e surge sonolência
nos envolvendo temos que ver, será que descansamos muito pouco? Se o corpo estiver cansado sati e
samādhi não vão conseguir vencer os nīvaranas Nós então deitamos e descansamos, mas se nós já
descansamos o suficiente e quando sentamos em meditação somos envoltos em sonolência, nós temos
que  lutar  e  fazer  sati  e  samādhi  vencerem  o  nīvarana  até  conseguir.  Mas  se  estiver  sentado  em
meditação e tiver muita sonolência, mude de postura e vá praticar jomgrom. Se tivermos mais tempo
para praticar meditação sentado e andando é ainda melhor para nós mas devemos praticar de forma
contínua.  Por  exemplo,  nós  viemos  praticar  aqui,  não  significa  que  só  vamos  desenvolver  sati  e
samādhi aqui e quando voltarmos para casa jogamos tudo fora,  abandonamos a mente aos objetos
mentais.  Quando  voltarmos  para  praticar  vai  ser  difícil.  Portanto  quando  voltar  para  casa  ou  for
trabalhar tente ter sati naquela atividade, quando tiver tempo procure uma oportunidade de praticar
meditação sentado e andando.

No começo da minha prática eu não dormia durante o dia, acordava às 02:00, às 03:00, durante
o dia não dormia. Às vezes surgiam nīvaranas mas eu tinha uma regra comigo mesmo de não dormir
durante  o  dia,  praticava  meditação,  se  surgisse  sonolência  eu  tinha  sati  e  estava  ciente,  se  não
conseguisse lutar eu mudava de postura e ia praticar jomgrom. Se praticando jomgrom eu ainda tivesse
sono eu lavava o rosto, se lavasse e enxugasse o rosto e ainda estivesse com sono lavava o rosto e não



enxugava, deixava o rosto molhado. Existem vários métodos. Nós temos que ser hábeis em observar o
comportamento da mente. Se kilesas vierem desse jeito como é que resolvemos? Nós temos que saber.

Quando eu era recém ordenado, eu praticava e por volta das 11:00 ou 12:00 surgia sonolência.
Se estivesse perto da minha cabana eu queria entrar para dormir, então eu pegava um bule de água e um
pano para forrar o chão e ia para fora do monastério, ia usar a floresta que ficava logo ao lado do
monastério que, diziam, era uma floresta assombrada então quase ninguém entrava lá. Eu ia praticar
meditação andando e sentado, tinha um pano para forrar o chão e água, praticava jomgrom até as 15:00.
15:00 era o horário dos monges limparem o monastério, então eu voltava. Eu treinava assim, é possível
vencer  se  nós  não  descansarmos.  Pratique  samādhi  com  frequência,  inteligência,  a  destreza  da
sabedoria surge sozinha. Procure ter sati no momento presente. Você tem dúvidas ou está tentando
firmar sati na respiração para eliminar as dúvidas ou o que?... qual é a dúvida?

- Ela falou sobre a confusão...

-  Quando  surgem  confusão  ou  dúvidas  nós  firmamos  sati  no  objeto  de  meditação  e  elas
desaparecem. Isso é algo normal para as pessoas que vem praticar, surgem dúvidas e confusão, mas
quando surge dúvida e nós não temos uma resposta que consiga resolver aquela dúvida não dê atenção
àquela dúvida, foque sati no objeto de meditação. E não vá ficar com raiva de si mesma, quando a raiva
surgir dê um passo atrás e pense que aquele estado mental não é a sua mente, ele surge e desaparece. Se
ele não desaparecer,  lembre-se do Buddha e recite "buddho, buddho, buddho..." até desaparecer. O
fluxo mental da raiva surge e a mente se apega como se fosse "eu" e então gera sofrimento, mas se nós
temos sati e samādhi firmes, quando o fluxo mental da raiva surge nós temos inteligência em ver a
impermanência, o surgir e desaparecer dos estados mentais. A mente se esvazia. Nossa mente se apega
aos objetos mentais como se fossem "eu", então surge confusão, insegurança e dúvida mas tudo isso
são apenas manifestações da mente.

O motivo para praticar samādhi com frequência é porque quando a mente se pacifica nós temos
sati firme no momento presente e nossa mente naturalmente se separa dos estados mentais. Ela vê que a
ganância não é "eu", a raiva não é "eu", a confusão não é "eu", eles são apenas manifestações da mente
que surgem e desaparecem naturalmente. Falta samādhi na sati da maioria das pessoas, então a mente e
os estados mentais se tornam um só, de que forma os estados mentais forem a mente vira aquilo e então
nós sofremos.

-  Tahn  Ajahn  eu  tenho  duas  perguntas,  uma é  sobre  a  palestra,  você  mencionou  maneiras
diferentes de contemplar o corpo, maneiras diferentes em estágios diferentes, você poderia nos dar um
pouco mais de instruções em como praticar isso, contemplar o corpo?

- Na nossa vida diária nós somos capazes de contemplar o corpo quase o tempo todo. Por
exemplo o cabelo, quando nós lavamos o cabelo nós podemos contemplar para ver que esse cabelo não
é limpo, é sujo. Se não lavamos ele fica sujo, se nós deixarmos de lavar por 3 ou 4 dias, ou nosso
corpo, se nós trabalharmos até cansar ou praticarmos esporte, se não lavarmos o corpo com sabão o
corpo fica sujo. Nós podemos contemplar em qualquer postura. Mas quando nós desenvolvemos sati e
samādhi e a mente se pacifica se utilizarmos inteligência para contemplar o corpo, essa inteligência terá
samādhi misturado, essa inteligência terá muita força. Por exemplo se nós contemplarmos o cabelo, às
vezes nós temos inteligência hábil, contemplamos o cabelo como algo sujo, se a mente se desencantar
surge êxtase, surge aceitação, é capaz de se desapegar.

Quando  a  mente  se  pacifica  a  inteligência  que  tem  samādhi  misturado,  se  utilizada  para
contemplar a pele vai conseguir ver como a pele muda. Como as crianças, quando jovem tem a pele de
um jeito, conforme vai envelhecendo a pele muda, no final a pele se degenera, se desfaz de acordo com
a natureza, ou se removermos a pele só encontramos sangue e pus. Depende da técnica da mente, da
inteligência que contempla para abandonar o apego a si. Quando a mente se pacifica, inteligência tem



sabedoria em contemplar em detalhe o corpo para ver a impermanência do cabelo, pelos, unhas, pele e
ossos ou qualquer parte do nosso corpo, contemplar e ver a degeneração, o aspecto sujo e a mente então
se desapega. Algumas pessoas têm a característica de quando a mente se pacifica surge uma imagem de
asubha kammatthāna, pode ser uma imagem externa ou uma imagem do próprio corpo como asubha
kammatthāna, seja um cadáver apodrecido ou ressecado, nós focamos e contemplamos aquela imagem
até ela se desfazer. Surge desapego pelo próprio corpo, a mente fica em upekhā, se torna equânime.
Algumas pessoas são hábeis em contemplar e enxergar o corpo em termos dos elementos terra, água, ar
e fogo, contemplar a degeneração, a deterioração, separar esse corpo em elementos. Quando a mente
enxerga  nasce  desencanto,  êxtase,  e  desapego  da  mesma  forma.  Não  é  preciso  ter  medo  de  que
contemplar o corpo vá danificá-lo, não precisa ter medo de que a mente se desapegue, nossa mente vem
se enganando, se apegando firmemente a esse corpo por incontáveis vidas. Se nós não contemplarmos
o corpo  nossa  mente  não  vai  relaxar  o  desejo,  a  raiva,  o  deleite  na  sensualidade.  As kilesas  vão
envolver nossa mente para sempre. Qual era a segunda pergunta? Essa foi a primeira.

- Minha segunda pergunta também está relacionada, num estágio da meditação, você estava
dizendo, a respiração fica mais sutil e eventualmente parece cessar, parece parar. Eu noto que quando
minha respiração fica muito sutil há um medo de que a respiração se vá e "oh... está indo embora..." e
parte de mim se perde e há um grande medo. Ao mesmo tempo também há o senso de querer progredir
com a minha meditação, então como vencer esse medo?

- Pois é, isso é porque nossa mente se apega a esse corpo como se fosse "eu", quando nós
praticamos sati e samādhi e a respiração se refina, diminui, nós temos medo que ela desapareça. Isso
são as kilesas envolvendo a mente para que surja medo e nós não mais pratiquemos samādhi. Quando
nós focamos sati na respiração e ela se refina ou desaparece não há perigo algum. Focar na respiração é
um truque para que a mente se pacifique, se a mente estiver muito pacífica ela não vai estar ciente da
respiração pois  ela  se  concentrou em samādhi  e  não  vai  estar  ciente  da respiração.  Mesmo nesse
momento  em  que  estamos  conversando  aqui  nós  não  estamos  cientes  da  própria  respiração  e  a
respiração continua entrando e saindo de acordo com a natureza dela. Mas quando nós praticamos nós
focamos na respiração somente para que a mente se pacifique, ou quando praticamos focar sati com
"buddho, buddho", é somente para que a mente se pacifique. No final quando a mente se pacificou a
respiração desaparece, "buddho" desaparece, sobra só a paz da mente, o vazio.

- Muito obrigada Ajahn.

- Mais alguém tem perguntas?

- Eu gostaria de conselho sobre fazer aspirações para que talvez num nascimento futuro ter
oportunidade  de  encontrar  Arias,  ter  oportunidades  de  ouvir  o  verdadeiro  Dhamma  e  praticar  o
verdadeiro Dhamma, e estava imaginando se não é muito difícil fazer uma aspiração para na próxima
vida ser um monge sob a tutela de Arias, ou se devemos fazer uma aspiração genérica como "que a
bondade que surja da nossa prática seja a causa e condição em apoiar nosso caminho para a libertação".

-  Ter  a  oportunidade  de ir  à  funerais  faz  com que contemplemos maranasati,  é  causa  para
despertar o coração a esforçar-se em praticar. O Buddha ensinou "Bhikkhus, todos os sankhāras têm
como natureza surgir  e desaparecer,  peço que todos os senhores não sejam descuidados." Portanto
quando nós vamos ao funeral de um grande mestre ou de qualquer pessoa, nós deveríamos contemplar
maranasati "todas as pessoas, com muita ou pouca idade, por um acidente ou por uma doença, morrem
e no final vão para o crematório. Um dia nós também passaremos por isso. Estamos indo para o mesmo
destino."

Com relação à determinar o pāramī(*), se nós tivermos uma mente resoluta em algo nós somos
capazes de fazer qualquer determinação, mas se o resultado vai aparecer ou não, depende das causas
que nós criamos. Na época quando eu... vou voltar um pouco ok? Na época em que eu decidi virar



monge, o último ensinamento do Buddha(*), uma só frase, foi capaz de fazer com que eu largasse tudo
e saísse para a vida monástica. Por volta das 22:00-23:00, deve ter sido 23:00, eu não estava com sono
e abri um livro sobre Dhamma que meu pai havia deixado, eu abri o livro ao acaso, abri e 'pap!' vi logo
o último ensinamento do Buddha,  onde ele  declarou "Bhikkhus,  não sejam descuidados.  Todos os
sankhāras têm como natureza surgir e desaparecer." Eu tinha sati focada lendo cada letra, sati e samādhi
estavam firmes, quando terminei de ler pela primeira vez eu senti desencanto em linha com aquilo que
dizia todos os sankhāras são impermanentes, no final se desintegram. Quando li pela segunda vez eu
tinha sati em cada letra que lia, quando terminei de ler eu tive desencanto novamente, quando terminei
de  ler  a  terceira  vez  eu  pensei,  eu  pensei  "eu  já  estou  pronto  para  sair  em busca  da  liberdade,
transcender."

Essa sabedoria, esse saber, que surge na mente é diferente do saber das pessoas em geral que é
baseado  em  memória(*).  É  uma  pequena  sabedoria  que  vê  na  mente  "meu  corpo  também  é
impermanente, tem por natureza surgir e desaparecer, eu não devo ser descuidado nessa vida." Então eu
larguei tudo para poder praticar e encerrar todo sofrimento. O costume dos tailandeses é que quando
vão se ordenar eles preparam uma oferenda de incenso e velas e vão despedir-se dos mais velhos. Eu
então fui me despedir de várias pessoas, teve uma pessoa, que era o meu tio e ele era médico clínico.
Eu fui me despedir dele e ele me perguntou:

"Você vai se ordenar por muito tempo?" 

Eu respondi "Essa ordenação será para o resto da minha vida." 

Ele pensava de acordo com as pessoas mundanas, ele pensava que terminado os estudos deve-se
ir trabalhar, mas ele não pensava igual a mim, esse tio que era médico então perguntou "O que você
está pensando para se ordenar e não mais abandonar o manto?"

Eu respondi "Eu vejo que todos nós nascemos e não há quem escape da doença, da velhice e da
morte. Eu não quero mais nascer." Mas esse tio que era médico não entendia meu sentimento pois ele
disse "É normal, as pessoas nesse mundo nascem e tem que ter velhice, doença e morte." Ele via que
era normal desse jeito, era a memória, o saber dele. A ideia que todos temos de que nascemos e temos
que envelhecer,  adoecer  e  morrer  é  uma memória,  uma ideia  natural  mas não é  capaz de levar  a
transcender o sofrimento. Mas quando a mente vê a verdade nós enxergamos diferente da sabedoria do
mundo. Nós vemos que doença é um grande sofrimento, velhice é um grande sofrimento, e a morte, a
separação, é um grande sofrimento.  O modo de ver  de cada pessoa é diferente de acordo com as
características de cada um. Chega não? Eu só falei  isso para servir  de reflexão, alguém tem mais
alguma coisa?

- Tahn Ajahn, o que eu quero perguntar é que quando eu pratico meditação sentada, usando a
respiração, eu às vezes não consigo sentir a respiração, eu tenho que respirar com muita força e então
eu consigo sentir. A sensação mais óbvia é a batida do coração. Então eu só queria perguntar se devo
olhar a batida do coração. Quando eu olho ela fica mais óbvia e eu me sinto desconfortável e eu fico
inquieta e não consigo meditar. O que eu devo fazer?

- Foque na respiração. Quando a mente começa a se pacificar ela vai sentir a batida do coração,
não se interesse por isso. Foque na respiração mas se a respiração não estiver clara, recite na inspiração
"bud" e expiração "dho". Treine sati e samādhi com frequência e vai surgir habilidade. Não precisa
apenas sentar em meditação por longos períodos de tempo. Pode ser um período curto mas faça com
frequência.

Eu vou ensinar o método correto para praticar jomgrom. Normalmente a área para jomgrom, se
possível, deve ser de no mínimo de 25 a 30 passos. Mas se na nossa casa não for possível pode ser 8 ou
10 passos, não tem problema. O caminho de jomgrom não deve ser circular, determine o começo e o



fim numa linha reta. Cuide para que não haja nada obstruindo o espaço onde vamos caminhar. Em uma
das pontas do caminho, foque em estar de pé. Esteja ereto e coloque as mãos sobrepostas à frente de si.
A mão direita sobre a esquerda ou esquerda sobre a direita de maneira relaxada. Foque seu olhar à
frente 4 ou 5 passos. Não olhe para os pés senão vai dar dor no pescoço. Olhe o caminho à frente 4 ou 5
passos.  Praticar  jomgrom é uma postura grosseira,  não é  necessário focar  na respiração,  foque no
mantra "buddho". Se nós somos novatos, se nossa mente ainda não tem samādhi, quando nós estamos
de  pé  no  começo  do  caminho  nós  relembramos  as  qualidades  do  Buddha,  do  ensinamento  dele,
pensamos nos arahants, pensamos no Buddha, no Dhamma e na Sangha. Então determine na sua mente
"Agora eu irei treinar sati a permanecer com a prática de jomgrom, que minha mente se pacifique e
alcance  samādhi".  Nós  temos  que  usar  sacca-pāramī  para  erradicar  as  kilesas  da  nossa  mente
determinando "Eu não vou pensar no passado, não vou pensar no futuro, não vou pensar em nada a não
ser 'buddho'". Enquanto caminhamos indo e vindo 1 vez, 10 vezes, nós não devemos pensar no passado
ou no futuro nós devemos apenas repetir o mantra "buddho", se perder atenção, estabeleça sati de volta
em "buddho". Se escapar para pensamentos sobre o passado, volte para "buddho", se for para o futuro,
volte para "buddho". Determine que agora é hora de treinar sati praticando jomgrom, não é hora de
pensar em outros assuntos. Se nós não usarmos determinação, não tivermos firmeza na mente, basta
darmos 2 ou 3 passos e vamos pensar sobre o passado ou futuro, vamos pensar sobre os assuntos que
preocupam a mente, como se estivéssemos praticando para pensar sobre esse ou aquele assunto e isso
não está correto pois nós nos decidimos a treinar sati a permanecer com o mantra "buddho".

Suponha que aqui seja a sola do pé, quando estiver de pé no começo do caminho e dar um passo
com qualquer um dos pés, pense "bud". Suponha que seja o pé direito, quando ele tocar o chão pense
"bud",  quando mover  o pé esquerdo,  quando ele  tocar  o chão,  pense "dho".  Vá praticando assim.
Quando chegar à uma extremidade tenha sati, esteja ciente de si. Dê meia volta, pode ser pela direita ou
esquerda, e estabeleça sati por um momento e foque sati em caminhar novamente. Levante um dos pés,
quando ele tocar o chão pense "bud", mova o outro pé e quando ele tocar o chão pense "dho" e vá
praticando dessa forma. Se na hora em que estivermos praticando a mente não parar de pensar em
outros assuntos pare e fique de pé no começo, no meio ou no fim do caminho, pare, fique de pé e foque
sati na ponta do nariz. Faça uma inspiração lenta e profunda, encha os pulmões de ar, siga o ar para
dentro de si e depois relaxe. Respire fundo desse jeito umas três vezes, renove o ar nos pulmões. Ou
mude para meditação de pé, isto é, foque sati na respiração por 5 ou 10 minutos e continue a andar em
seguida.

Para  que  vocês  vejam  a  imagem mais  claramente  eu  vou  pedir  para  o  Ven.  Dhammatejo
caminhar para vocês verem. Ande daqui até ali, vai e vem. Passe por trás. Ande daqui até ali, até a
porta, pare no começo do caminho. Pare na porta, agora ande até aquela porta. Vá falando junto, vai
explicando também. Se estiver praticando jomgrom e nos cansamos ou se praticando jomgrom a mente
não se pacifica, sente-se em meditação. Se sentado a mente não se pacifica vá praticar jomgrom, vá
praticando desse jeito caso vocês tenham tempo. Ok, por hoje é só. Vocês têm que ir guardar suas
coisas e limpar os quartos e nós nos encontramos novamente às 17:00 não é?

Notas

• Tahn Ajahn: 'ทท่านอาจารยย' significa literalmente 'senhor professor', já o nome dele é 'อาจารยยตตตั๋น '.
Para  ouvir  a  diferença  de  pronúncia  copie  e  cole  essas  duas  palavras  no  site  do  Google
Translator e clique no botão para ouvir a pronúncia (tem o desenho de um alto-falante).

• Manter sati durante o dia: ou seja, manter a sati durante as atividades do dia-a-dia.



• As  três  características:  é  característica  de  toda  experiência  mundana  ser  insatisfatória,
impermanente e vazia de personalidade.

• Posturas diversas: um eufemismo para se referir às diversas atividades do dia-a-dia, andar, falar,
dirigir automóveis, etc.

• Determinar o pāramī: é uma expressão muito utilizada na Tailândia, que significa dedicar o bom
carma que tenhamos feito para uma causa específica. Por exemplo, uma pessoa pode recitar 108
vezes um sutta e dedicar o mérito dessa ação a um parente que já faleceu ou à realização de um
estágio de iluminação e assim por diante.

• Último ensinamento do Buddha: são as últimas palavras que o Buddha proferiu antes de falecer,
para mais informações leia http://acessoaoinsight.net/sutta/DN16.php

•  ....baseado em memória: esse é um trocadilho com as palavras 'ความจรริง ' (verdade) e 'ความจจา '

(memória). Significaria mais ou menos “não sabe de verdade, sabe por ter ouvido falar”.

http://acessoaoinsight.net/sutta/DN16.php

