
Na  Inglaterra,  Ajahn  Chah  ensina  como  ensinar  o  Dhamma.  Essa  gravação  já  foi  traduzida
anteriormente sob o título "Even one word is enough".

Uma só palavra basta

… sīla  kathā,  sagga kathā,  ādīnava kathā,  nekkhamma kathā (*), mesmo que ensine o ano
inteiro ou a vida inteira, fique dentro desse assunto. Então é sīla, samādhi, pañña, e assim por diante.
Começa por aí. Ensine a vida inteira, mas não saia desse tema. Pode falar muito ou pouco, mas fale
sobre isso. Não pegue “esse secto, aquele secto” pois cria confusão, pode olhar, as pessoas aqui já estão
muito confusas, entende? Temos que olhar as pessoas, elas já estão confusas e vamos aumentar com
nossas coisas, ficam ainda pior. No final não vão querer, vão reclamar. Deixe isso para mais tarde, se
não, eles jogam fora, Quando eles vierem não pressione, não fale assim. Deixe isso para mais tarde, que
eles façam e vejam primeiro, que façam só isso, não fale como aquele velho da roça, “Faça isso! Faça
isso!”. Como se diz… O que ele disse estava correto mas não sabe falar, não é hábil em falar. Se eu falo
não tem problema, falo apenas uma palavra e eles ficam felizes, mas o velho só dá bronca e aí vão
embora, não aceitam, se irritam. O que ele falou estava certo mas ele não sabe falar, não é hábil. Não é
Sumedho? É assim.

- O que ele falou estava certo…

 - Certo!

 - Mas não falou direito, os leigos não aceitaram.

- Pois é…

 - Tem que ter modo de falar.

- É! Ele não tem “technic”. Ele não tem técnica em falar. Se for uma construção, eu consigo
fazer mas não tenho técnica, então fica feio, ruim, não dura muito. Não é? É assim. Qualquer um
consegue falar,  mas tem que ter  técnica. Tem que conhecer a técnica. Fala uma só palavra e gera
benefício, às vezes dizem uma só palavra e gera problemas. Por exemplo, eles já estudaram um monte
de coisas, e nós vamos dizer “Ei, o meu é bom!”, não diga ainda. “O meu é bom, o seu é ruim.”, não
fale desse jeito. Eles já estão confusos. Estão muito confusos, a cabeça deles está confusa de várias
maneiras. Cada um fala de um jeito e as pessoas indo atrás, no final ficam doidas. Não é? “Não jogue
fora o seu, apenas deixe de lado um pouco, nesse momento vamos praticar desse jeito…”.

Todos vocês tentem ensinar da mesma forma, por exemplo ānāpānasati, ensinem ānāpānasati da
mesma forma, contemplar o corpo, focar para que a respiração e a mente se unam. Quando Sumedho
for ensinar, ensine da mesma forma, você também, você também, você também. As pessoas vão se
concentrar  num  único  método. Tem  que  ensinar  um  único,  os  demais  eles  aprendem  sozinhos.
Aprendem sozinhos. Se ensinar muito eles não aprendem sequer um. Ensine um único com clareza e
eles sozinhos vão conhecer vários. Como o cristão disse hoje, uma só palavra, muito bem dita, “um dia
nos encontraremos no lugar da verdade suprema”, não é? Falou só isso e já foi suficiente, ele é hábil
em falar. É uma pessoa hábil em falar. Não importa o que estudemos, se não houver a verdade suprema,
se não houver Dhamma no coração, não nos encontramos. Por exemplo, Sumedho me ensina dessa
forma, eu pego isso e vou praticar, eu sei aquilo que Sumedho me ensinou mas não sei por completo,
tenho que praticar antes de saber. Quando praticar e o resultado surgir de acordo, verei o Sumedho bem
ali. Bem ali é o Sumedho, saberei que a mente do Sumedho é assim pois ele ensina a ser assim. 

Quando eu falo sobre o Buddha é a mesma coisa, eu chamo aquilo de Buddha, aquilo que ele



ensinou não é o Buddha, “Então se eu praticar aquilo não deve dar resultado.” Eu então disse “O
Buddha realmente ensinou aquilo, de fato ele ensinou, mas estou falando do Dhamma mais elevado.”.
Eles não enxergaram o que eu dei para eles, essa maçã olhamos com os olhos e vemos, a maçã, a polpa
da maçã, a casca da maçã, nosso hábito é ver só isso, mas o gosto da maçã não conhecemos só olhando,
mas ele está ali. Quando vamos conhecer? Quando comermos a maçã saberemos que a macieira existe.
O Dhamma que ensinamos é como uma maçã, mas eles ainda não conhecem a maçã de verdade.
Quando eles praticarem eles vão conhecer o gosto da maçã e “Oh!”. A maça nós podemos ver com os
olhos, o Dhamma podemos ouvir com as orelhas, não podemos ver com os olhos. Entendemos mas não
por completo, temos que praticar para que sabedoria surja, quando ver daquele jeito de verdade vai
conhecer o Dhamma mais elevado, vai ver o Buddha bem ali. Esse é um Dhamma profundo. Eu dei
essa maçã para eles ouvirem, dei para os monges cristãos. Aquele monge cristão falou bem, no dia
santo onde estavam todos os monges? Voltaram para casa, largaram a vida monástica! Falei sobre a
maçã para a mente deles ouvir. Depois não teremos mais oportunidade de conversar… hã, esse
aqui é de outro jeito. …hum, bom, salgado… Salgado é bom, doce é bom, azedo é bom, são todos
bons. Quem tiver alguma coisa a dizer, fale, logo não teremos mais tempo para conversar. Será que o
Sumedho já não tem mais o que dizer?

- Estou cansado(*) de explicar…

- Não se canse! Você não pode cansar.

- Sim senhor, vou cortar…

- O mestre não pode cansar. Vá se cansar de outras coisas, Se se cansar de verdade vai alcançar
nibbāna, se ainda não cansou não vai, ainda está preso. Às vezes… às vezes, falando claro, às vezes eu
não consigo falar, hum hum hum… Não quero falar nada. É bom que as pessoas venham aqui, elas têm
a oportunidade de ver, conhecer…

- As pessoas por aqui são boas, não têm o coração negro, não são difíceis. Os cristãos não nos
odeiam muito, são bons cristãos. O que as pessoas perguntam é sobre Deus, como é Deus, como é
nibbāna? Algumas pessoas acham que o budismo ensina o caminho para desaparecer, destruir o mundo,
ensina para que não haja mundo, desse jeito.

- O entendimento deles ainda não alcança. O entendimento deles ainda não alcança. Têm medo
que as coisas se acabem, têm medo que o mundo se acabe, medo de que tudo se acabe, desapareça, têm
medo que acabe. Sentem pesar, choram. Não desaparece? Essa casa tem um dono, ele acumula coisas
como um rato, está vendo? Não desaparece, está vendo? Está a salvo de desaparecer? Se juntar tudo
numa fogueira vai levar dias para queimar. Ele tem medo que as posses desapareçam, por quê? Por que
elas vão desaparecer à toa. É sofrimento isso? É sofrimento. A pessoa não sabe de nada, pensa que tem
muito, se desaparecer… eles não sabem. Não sabem então se sentem mal. É porque eles não olham
para si, desde que nasceram não houve quem ensinasse a olhar para si. Não sabem de nada. Quando se
enganam dessa forma, acaba assim, pensam “sou eu”, “é meu”, eu digo nada disso é meu! Discutimos
até morrer, não é?

Olhando o Buddha me dava vontade… Às vezes sentia cansaço, No começo, ôôô… Às vezes,
deitado  a  noite,  queria  pendurar  a  tigela  no  ombro  e  fugir dos  discípulos,  muita  confusão. Não
conseguia pensar no Dhamma… Se não ensinarmos pessoas como essas, quem vamos ensinar?

- Sim senhor, não tem nada…

- Se é assim eu tenho que perguntar, se seu coração é assim “quero fugir para ficar sozinho, não
quero me cansar”, então quem você vai ensinar se não as pessoas que estão perdidas? Não há como.
Pensamos que queremos fugir dos discípulos e ficar sozinho, isso já é perder o caminho. Pensamos que
somos bons fazendo isso.



- Deve ser bom ser um Pacceka Buddha.

- Sim os Pacceka Buddhas não sofrem, mas nós sofremos a ponto de termos que fugir. Só fazer
o que der vontade…

-  Se  vivermos  de  forma  natural,  o  ambiente  é  capaz  de  fazer  com  que  sejamos  Pacceka
Buddhas…

- Sim.

- Mas hoje em dia não dá pois o ambiente não permite, então somos monges…

- Às vezes tem que ficar nessa situação, passar pela confusão. Em poucas palavras, às vezes é
um Sabaññu-Buddha, depende da situação, às vezes é Pacceka Buddha. Não estou falando de monges,
estou falando da mente, não se nasce Pacceka Buddha, tem que haver intenção. O Pacceka Buddha não
ensina, fica em silêncio, é porque não há benefício, então não ensina. Mas para aqueles que é possível
ensinar surge um Sabaññu-Buddhā, é possível ensinar. É assim. É uma forma de comparar. Não seja
nada! Ser Buddha é penoso, ser Pacceka… não seja monge, se for vai ser penoso. Não seja. Se eu for
Ven. Sumedho, Ven. Anando, é sofrimento. Não há Anando, não há Sumedho, “Hã? Como assim não
há Sumedho?” é apenas uma convenção… Entendeu? Se for, sofre! Se criticar o Sumedho ele fica com
raiva, o Anando fica com raiva, se ele se apegar, se se apegar ao Anando, ao Sumedho, sofre. Se não
houver  Anando,  não houver  Sumedho, não  vai  haver  quem atenda o telefone. Não é? Trim,  trim,
nada… Não  tem nada, então  não  sofre. É  assim. Se  for,  o  telefone  “Trim!”  e  vai, “Trim!”,  vai,
“Trim!”… Sofre, não tem como não sofrer.

Tem que dar luz à sabedoria. Faça com que não haja Sumedho, não haja Anando para atender o
telefone! Se formos Sumedho, Anando e atendermos o telefone, sofremos. Não seja o Sumedho, não
seja o Anando. É só uma convenção. Não atenda, se ele elogiar, não seja aquilo, se ele criticar, não seja
aquilo, mas saiba. Não pegue, sabendo ou sem saber. As pessoas não conseguem fazer, elas não sabem
ser Dhamma, ouvem e não sei o que acontece… Eu já falei isso antes, há em baixo e em cima, quando
cai de cima, vem para baixo, sente que está em baixo, ele vê a parte de cima. Sobe de baixo para cima e
vê a parte de cima. Esse espaço ele não vê. O meio, o meio, o que se chama nibbāna eles não veem.
Eles só veem o material, só veem o apego, o apego à parte de cima, à parte de baixo. Existência, vida,
existência, existência… onde não há existência está vazio, eles não veem. Eu ensino as pessoas a ver o
que é vazio e eles dizem “Não tem nada!”, eles não conhecem. É difícil desse jeito, tem que contar com
a prática para poder ver. Isso é porque contamos com a existência desde que nascemos, se disser que
não há “eu”, é esquisito, não conseguem mudar de percepção.

 Tem que fazer com que a mente veja, tem que praticar, então consegue acreditar “isso está
correto”. Mas eles falam “é meu, é meu” e ficam felizes, mas quando o “meu” desaparece, choram.
Esse é o caminho para gerar sofrimento,  dá para ver. Se não for “meu”, não houver “eu”,  “meu”,
usamos enquanto temos vida, não nos apegamos, quando sumir, que suma, não há “ele” ou “eu”. Mas
não é uma pessoa louca, é uma pessoa diligente, sabe o que é útil de várias formas, mas aqueles que
olham pensam que tem problemas mentais. É o que eles veem. Sumedho vê os leigos e diz que eles são
tolos, são crianças, os leigos veem o Sumedho como se fosse uma pessoa inútil, não quer nada com
nada, “nós somos melhores”, não é? Em poucas palavras, o arahant e o louco são muito semelhantes. 

Pense nisso. As pessoas vão procurar o arahant e pensam que é louco. Xingam e ele não faz
nada, pensam que é louco, não é? Pensam que é doido mas ele está ciente, o doido de verdade eles
xingam e ele não fica bravo pois não está ciente de nada. Quem olha de fora acha que o arahant e o
louco são iguais. O nível mais baixo é louco, o nível mais alto é arahant, o mais baixo e o mais alto são
semelhantes  para  quem olha  de  fora. Mas  como se  sentem é  muito  diferente. Então  aqueles  que
encontram um arahant não veem diferença com o doido. Pode verificar. Pode olhar. Tem que ser assim.



Eles falam para ele ficar com raiva e ele nada… larga. Eles dizem que é louco, não é? Então todas essas
coisas, não dá para ensinar aos outros, eles têm que ver por si mesmos para entender. 

Por exemplo, as pessoas nessa cidade gostam de beleza, Se for contradizer “Hum! Isso não é
bonito!”, não dá. Velhice, não gostam. Morte, “Hum? Não quero.”. É assim, mas alguém consegue
evitar essas coisas? Eles ainda não entendem. Eles ainda não acreditam em nós, não vá culpá-los por
isso. Se pegarmos isso aqui e formos trocar com eles, eles não aceitam, o nosso não tem muito valor,
por isso não querem. Se o nosso for muito valioso, eles vão querer. Eles não acreditam em nós porque
não praticamos o suficiente, nossa sabedoria ainda não está boa, temos que melhorar. Não fique com
raiva deles, isso é ser doido, não vá dar bronca neles, tem que ensinar a si até estar bom e eles verão
que há algo bom, correto, aí vão querer. Às vezes vai ensinar os discípulos e eles não acreditam, o
professor então fica triste. Não fique triste, olhe de novo para si, por que tem que ser assim? O nosso
tem menos valor, portanto eles não aceitam. Se eles virem que o nosso tem mais valor eles vão aceitar.
Se ficar com raiva dos discípulos, tem que pensar desse jeito, O.K.? Assim não fica nervoso, se adapta.
Não é muito divertido ficar com raiva, todos sabem disso não? 

Sumedho está com preguiça de falar com eles? Os discípulos do Buddha que alcançaram o
Dhamma  ensinam  todos  a  mesma  coisa, só  muda  as  características  de  cada  um,  não  são  todos
bem-educados.  É assim. Mas todos igualmente ensinam a transcender  o sofrimento, a  praticar. Os
europeus já têm coisas demais, se der muito para eles, morrem sob aquele peso. Não vão saber o que
fazer. 

Alguém tem algo a dizer? Quem tiver algo a dizer, diga, em seguida não teremos mais tempo
para conversar. Como vai a prática, ou já não têm mais dúvidas? Se já não têm mais dúvidas podem
virar  Pacceka. O cristão,  o monge cristão que saiu andando, aquela pessoa da roça falou e ele se
excitou, aquilo é um monge cristão ou é só cristão?

- É cristão.

- Não gosta de ouvir, não?

- É, cabeça quente…

- Ãditta pariyāya sutta, os olhos estão em chamas, os ouvidos estão em chamas… No futuro
você vai ser um orador(*), Kitissaro, daqui em diante nossos monges terão que ser oradores, ensinar as
pessoas.

- O Ven. Anando vai ser orador.

-  Tem  que  virar  orador. Se  estivermos  resolutos  em  ensinar  as  pessoas, ensinamos  a  si
automaticamente. Alguém concorda com o que eu disse? Se ensinamos aos outros, é como ensinar a si
automaticamente. Surge inteligência, surge contemplação. Se hoje ensinarmos uma pessoa que está
começando, e ela tem dúvidas “por que é assim?”, surge reflexão em nós, é motivo para procurarmos a
razão daquilo. Quando ensinamos aos outros, ensinamos a si automaticamente. Ensinamos a eles e a
nós também, se formos praticantes, tivermos sati. Não pense que é para ensinar aos outros apenas,
entenda que tem que ensinar a si mesmo também. É assim. Assim não há desperdício.

- Eu vejo que as pessoas no mundo estão ficando mais iguais, está diminuindo a separação em
castas, pois estão mudando. Mas algumas pessoas acreditam em astrologia e dizem que em dois ou três
anos o mundo vai, a natureza vai mudar de várias maneiras, vamos ter muito sofrimento. Os humanos
vão ter muito sofrimento vindo da natureza. Eu também não sei… Mas vejo que algumas pessoas
olham pelo lado de que se não tivermos inteligência para lutar sofreremos muito. Se for uma pessoa
que sempre contou com conforto material, como uma pessoa que sempre contou com máquinas, com
conforto, prazer e bem-estar material, em seguida a natureza irá mudar, o chão irá tremer, ou sei lá o



que…

- Mentem para as pessoas sofrerem.

- Se não tivermos sati, sofreremos muito.

-  O  Buddha  ensina  sobre  o  presente  aqui. Não  é  daqui  a  2  ou  três  anos  (corte  na
gravação) ...“oh, Luang Pó, os comunistas estão vindo, o que fazer?”, “Hã? De onde estão vindo?”, “Já
estão chegando!”, “Os comunistas existem desde que nascemos, eu não me preocupo com isso, penso
que obstáculos surgem, surgem, os comunistas morrem. Portanto não sou descuidado. Fica aí pensando
que daqui a 4 ou 5 anos vai acontecer isso, aquilo… estamos morrendo agora! Dizem que em dois ou
três anos a Tailândia será comunista, eu digo que os comunistas existem desde que nasci, temos lutado
com eles  até  o  presente momento,  você não sabe disso?”. É verdade! Astrologia diz  daqui  a  dois
anos… Dois anos? É aqui e agora, não percebe? Use a “Buddha-logia”, prepare-se. Assuntos do mundo
não importam, temos sati-pañña, é melhor fazer agora do que amanhã. Não é melhor? Não precisa
esperar  3,  4  anos  para  o  chão  tremer,  já  está  tremendo! Vocês  viram? Na  América  houve vários
terremotos. Pensa desse, daquele jeito, fica confuso e aí esse chão aqui treme e ainda não percebe. O
chão treme de tempos em tempos, esse chão aqui treme todo dia, todo minuto, e não vejo ninguém
reclamando. Aquele chão treme de vez em quando, Nascemos e ainda não sabemos o que existe. Isso
surge “pup!” e reclama “nhé! nhé! nhé!”, o chão treme e ainda não percebem.

O Buddha ensina a olhar no agora. Não está correta essa previsão. Surge tendo uma causa, cessa
tendo um causa. Não preciso olhar astrologia, já sei que é assim. Todos que vêm me perguntar, as
autoridades, “A Tailândia vai ser comunista?”, “Ôi, vai ser todas as cidades.”, “Que vamos fazer se
virar comunista?”, “Hã? Nascemos, que vamos fazer? Eu não me preocupo dessa forma, eu penso que
nasci e desde daquele dia os comunistas vêm me seguindo, desde o dia em que nasci.¨. Eles não sabem
o que dizer e vão embora. Quem disse que os comunistas vêm em 4 ou 5 anos? O Buddha ensina a se
preparar desde agora, eles já estão aqui, tem que contemplar desde o dia em que nasceu. Isso é um
assunto sério, não sejam descuidados. Se for pela astrologia, 3 anos, 4 anos, ôôôi! Não sabe de nada.
Está mais perto do que isso, a Buddha-logia diz agora, agora. Dizem o passado foi assim, o futuro…
jogue fora, olhe para o presente aqui. A causa nasce no presente aqui, olhe a causa aqui. Isso aí é falar
para fazer as pessoas sofrerem. Se pensar como eu vai dizer que são loucos. São doidos. Vai tremer…
Antigamente, a mudança sempre existiu, mas ela vinha pouco a pouco, não era aparente. Por exemplo
quando Sumedho nasceu já era desse tamanho? Quando nasceu era desse tamanho? O que aconteceu?
É por causa da mudança. A mudança é boa? É! Se não existisse, Sumedho não cresceria a esse ponto. A
mudança em você,  cresceu,  cresceu… Não precisa ter  medo da mudança, se  tivéssemos medo da
mudança as pessoas nasceriam e não cresceriam. Crescemos por causa da mudança. 

Se contemplamos o Dhamma não sei o que vamos pensar em seguida… É bom. E depois vêm
dizer que daqui a dois anos vai acontecer isso, aquilo, e espera para fazer aquilo, aquilo outro, não dá.
Não fique esperando, fazer hoje é melhor que fazer amanhã. A mente das pessoas está mudando hoje
em dia, o chão, terra, água, fogo e ar… o chão está mudando, mas eles não notam a mudança, eles só
olham que aquele chão exterior irá mudar. Aqui está mudando. Hoje em dia, as pessoas de agora em
diante que casarem por um ou dois anos serão chamados de bobos. Vão casar um mês, dois meses e
vão  buscar  algo  novo. Muda  continuamente  dessa  forma,  é  a  mente  das  pessoas  que  muda
continuamente. Não precisa olhar astrologia, olhe “Buddha-logia” e já engloba tudo.

 “Se os comunistas vierem para onde Luang Pó vai?”, “E para onde você quer que eu vá? Nós
nascemos, envelhecemos, adoecemos e morremos, para onde ir? Fico aqui mesmo, já nasci, continuo
lutando, envelhecendo, adoecendo, morrendo. Se os comunistas vierem vou ficar aqui, na Tailândia. Os
comunistas comem arroz, se eles comem eu também vou comer.”. Para que ter medo? Se ficar com
medo as histórias nunca acabam. Daqui a pouco “essa pessoa é assim…” só confusão. Sumedho, você



sabe? Daqui a dois ou três anos o chão vai tremer, você sabe disso?

- Não sei.

- Se não sabe, não fale sobre isso. Devemos falar sobre o que sabemos. Diga: “Não chega a isso,
já está tremendo! Está tremendo sem parar desde que nasci, se não tremesse eu não teria crescido a esse
ponto.” As pessoas nascem… O pensamento das pessoas que nascem é nascer mas não querer morrer.
Isso está correto? Um copo desse tamanho, nós despejamos água, mas não queremos que ele fique
cheio. Despeja água, mas não quer que fique cheio. É possível? As pessoas que nascem é a mesma
coisa, nascem mas não querem morrer, pensar assim está correto? Se fosse desse jeito de verdade, todos
nascêssemos e não morrêssemos sofreríamos ainda mais que agora. Se nenhuma pessoa que nascesse
morresse, ôôô, íamos ter que comer cocô! Onde vai parar isso, não é? É como esse copo de água,
despeja mas não quer que encha, é possível? O mundo é assim, temos que pensar de forma correta. Não
querer  morrer,  não dá, não é possível,  tem que ser assim. Se quiser nascer e  não morrer tem que
alcançar Amata Dhamma como o Buddha ensinou, Amata Dhamma. Conhece Amata Dhamma?

- Sim.

- Pois é. Não morre. Ali é possível através da sabedoria, não morre. Não morre, não nasce.
Amata Dhamma. Lá não há apegos. As pessoas querem nascer para se divertir mas não querem morrer,
não é certo, mas as pessoas são assim mesmo. Então sofremos. Os arahants não sofrem. Não estou
falando dos monges, os monges ainda sofrem, os monges ainda sofrem se ainda não alcançaram o ápice
da vida monástica, ainda não chegaram a Amata. Ainda morrem. Não são Amata Dhamma. Amata
Dhamma é chegar ao não morrer. Lá só há não morrer. Nascer da barriga da mãe e não morrer, não
existe, tem que morrer, a não ser que alcance o Dhamma, isso não é “eu”, “meu”, é Amata. As pessoas
têm que morrer mas nós não morremos. A situação muda de acordo com a natureza. É uma forma
diferente de pensar, não? As pessoas não conseguem pensar isso. Tem que largar da esposa, como o
Sumedho, para conseguir. Tem que fugir de uma casa grande, de diversos confortos, e sentar como o
Buddha. Se o Buddha não abrisse mão do palácio não se tornaria o Buddha. Se não saísse entre as
árvores na floresta não se tornaria o Buddha. Se dependesse das diversões do palácio não chegaria o
dia… Quem disser astrologia, que diga.

- Várias pessoas, elas apenas dizem…

- Apenas dizem, têm medo.

- Eles acham divertido.

- Se for como diz a astrologia para onde vamos fugir? O que é que as pessoas devem fazer? Se é
desse jeito o que é que as pessoas devem fazer? É a astrologia diz para onde vamos. Não tem para onde
ir. Eu digo que o Buddha ensinou bem, a ponto das pessoas não conseguirem entender. Ele contempla
desde o nascimento. A astrologia diz daqui a 5 anos, 6 anos, o Buddha diz que é desde o nascimento.
Nós aqui vemos astrologia dizendo em 5 anos e já ficamos com medo. Na verdade já era assim há
muito tempo. Sempre que nascermos já vai ser assim. Se falar assim não tem quem acredite, não é? Se
os leigos estiverem com medo diga ¨Você sabe? Supondo que nós quebremos a lei, supondo, né, em 7
dias eles vão nos executar, o que você ia pensar?”. Pergunte isso a eles. É um criminoso que eles vão
executar  dentro  de  sete  dias. Isso  é  para  refletir,  ver. Então  traga  de  volta: nós  hoje  já  estamos
condenados, mas não sabemos em quantos dias, às vezes não chega a sete dias. Você está ciente ou não,
de que você foi condenado à morte? Eles vão te executar. Não sabe, não sente nada. Se quebrasse a lei
na cidade e eles fossem executar em sete dias “ôôô...que tristeza!”. Maranasati é a morte estar a ponto
de executar a pessoa daqui a um ou dois dias mas a pessoa não sabe, então está tranquilo. Mas se
pensar  desse  jeito vai  ter  fé  em  praticar  o  Dhamma. Por  isso  somos  ensinados  a  refletir  sobre
Maranasati sempre.



Quem pensa na morte sente medo, não quer mais pensar. Nós hoje caímos nessa situação, mas
não  estamos  cientes  então  estamos  tranquilos. Se  estamos  cientes,  contemplamos  maranasati
frequentemente, nos apressamos em praticar para escapar desse perigo. Se não, fica quieto como quem
não está ciente. Se o criminoso está para ser executado em 7 dias, ele vai conseguir dormir? Tem que se
apressar em procurar uma saída, resolver o problema. Essa é uma forma de comparar. Agora esse não
resolve o problema, fica lá, distraído… Mas vai falar com os condenados, ficam ainda mais irritados…
Como  não  dizer  que  estão  longe  do  Dhamma? O  Buddha  disse  para  contemplar  maranasati,
desenvolver maranasati, a morte, e eles “Contemplar para quê?”. Ficam incomodados. É o carma dos
seres… É carma, é melhor olhar sob o ponto de vista do carma. Succito, praticou em Nakhon Sawan?
Você praticou?

- Expandindo, contraindo… Técnica do Mahasi Sayadaw.

- “Expandindo,  contraindo” está  correto, se estamos respirando já  está  certo. Quando exala
contrai sozinho, quando inala expande sozinho, mas nós olhamos bem aqui. Expandindo, contraindo
mas olhe bem aqui. Ānāpānasati olhamos bem aqui. Quando expira, contrai, quando inspira, expande.
É a mesma coisa, não precisa ter dúvidas. Usamos o que for de acordo com nossa personalidade, se
estiver de acordo com sua personalidade, use. Ela contrai sozinha, quando inspira, expande, expira,
contrai. Podemos olhar aqui, inspira, expira, ou podemos olhar aqui… Focamos onde for de acordo
com  nossa  personalidade e  pacificar  a  mente,  pode  usar  “expandindo,  contraindo”… Ou  pegue
ānāpānasati, essa contrai e expande sozinha! Não é? Não precisa ficar duvidando sobre a prática, o
Mahasi  Sayadaw ensina  para  olhar  o  expandir  e  contrair, olhamos bem aqui,  o  ar  entra,  expande
sozinho… Pode olhar aqui, quando expira, contrai sozinho. É a mesma coisa.

- Eu acho que no umbigo é mais fácil de observar. No nariz o entrar e sair do ar não é muito
confortável.

- Se você enxerga melhor ali tudo bem, não tem problema, é ānāpānasati. Se é mais confortável
assim, então é ali. Algumas pessoas dizem “Aqui é o correto.”, alguns dizem “Aqui é errado.”, às vezes
é “Aqui é errado, aqui é certo.”, discutem à toa. Ambos são o mesmo. Esse aí já não expande nem
contrai… Se a pessoa está viva, expande sozinho. Inspira e expande… A mente… pense o seguinte:
aqui está o oceano, a água do oceano vem de rios pequenos, ela flui de várias direções e se reúne no
oceano. Nossa prática é igual, faça com que a mente se pacifique e o objetivo final é não ter mais
apegos. Os rios grandes e pequenos todos se reúnem no oceano, não importa de onde venham, se
reúnem no oceano. Nós praticamos para pacificar a mente, para não ter apegos nesses cinco khandhas,
não precisa pensar muito. Quem achar que aqui é mais fácil, tudo bem, se aqui for mais fácil, tudo bem,
está de acordo com nossa personalidade. É apenas um modo de fazer. Por exemplo, as pessoas nascem
e precisam se envolver com ganhar a vida, o que é que gostamos? Nós gostamos de trabalhar num
ofício ou gostamos de trabalhar no campo, na roça, depende da nossa personalidade. Fazemos para ter
o que comer, encher a barriga, conseguirmos viver. Na hora de praticar não importa se vai focar aqui ou
ali, faça com que seja o caminho para libertar-se do sofrimento. Dá para ganhar a vida de várias formas,
o que servir para transcender o sofrimento, pegue aquele. Quando nascemos escolhemos uma profissão,
de que gostamos? Marceneiro, pedreiro, funcionário público ou gosta de trabalhar no campo, tudo bem.
Todas servem para ganhar a vida e conseguir viver. Existem várias formas de praticar, O que estiver de
acordo com nossa personalidade, como a respiração, olhe ali, se ficar pacífico, for fácil, pegue aquele.
Se aqui não estiver pacífico podemos pegar “expandir, contrair” para que a mente se pacifique e já
chega. Corte as complicações. Quando entendemos esse ponto não há mais dúvidas.

Notas:



• Sīla  kathā...  (etc):  os  itens  que  compõe  o  “ensinamento  progressivo”  do  Buddha  (consulte
Ānupubbikathā no glossário).

• Cansado: a palavra เบบบื่อ em tailandês denota um cansaço mental.

• Orador: em tailandês, นนักเทศนน, um monge hábil em discursar sobre o Dhamma.


