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PORQUÊ?

“Porquê?” é uma pergunta simples, mas é tam-
bém uma pergunta importante.

O Grande Tratado de Perfeição da Sabedoria 
diz: “Apenas aqueles que têm fé podem entrar no 
grande oceano do Dharma”. A fé é o elemento mais 
importante para entrar no caminho do budismo. 
Para além da fé, há ainda outra forma importante 
de entrar no caminho que olha para o “porquê?”, 
que é entrar no caminho a partir da perspetiva da 
“dúvida”.

Há um ditado no Dharma: “pouca dúvida ga-
nha pouco despertar. A grande dúvida ganha um 
grande despertar. Sem dúvida, não ganha nenhum 
despertar”. A dúvida é também um método para 
entrar no caminho do budismo. Se não houver dú-
vida, não haverá resposta. Uma pergunta desenca-
deará o pensamento, o que resulta em respostas. 
Quando uma pergunta é completamente respon-
dida, a fé é desenvolvida e uma pessoa pode ser 
introduzida corretamente a estudos mais profun-
dos do Dharma. Como resultado, o budismo Chan 
é o que mais defende o desenvolvimento de uma 
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mente questionadora. Chan começa com um tópi-
co para discussão, seguido pelo levantar de ques-
tões. A partir daí, todos desenvolvem dúvidas e 
investigam “porquê?

“Porquê?” é uma pergunta que é muito profun-
da, mas também uma pergunta que é maravilhosa, 
mas difícil de responder. Uma pergunta simples 
não se torna tão simples quando se perguntam 
“porquê?”. “Porque é que comemos?” “Porque es-
tamos com fome”. “Porque é que precisamos de 
comer quando temos fome?” “Porque estamos 
cheios depois de comer”. “Porque é que nos sen-
timos cheios depois de comer?” Desde os tempos 
antigos, as pessoas tomavam a alimentação como 
um dado adquirido. Se respondermos a essas per-
guntas com “digestão”, “nutrição”, “excreção”, etc., 
então as perguntas já não são simples. Foi tam-
bém por isso que o Dr. Sun Yat-sen usou “comer” 
como parte dos fundamentos da sua teoria de “sa-
ber porquê é difícil, fazer é fácil”. Quanto mais se 
levantam questões, mais profundas se tornam as 
questões.

Ao estudar o budismo, esperamos explorar me-
lhor o imensurável Dharma. Talvez algumas pes-
soas não acreditem totalmente no budismo, ou até 
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estudam o budismo com uma atitude cética. Isto é 
ótimo porque o budismo não se importa de duvi-
dar e pode resistir. A dúvida pode estimular o pen-
samento e ajudar-nos a compreender a nossa ver-
dadeira natureza e a iluminar as nossas mentes. É 
exatamente aqui que o budismo difere de todas as 
outras religiões.

Aqui vamos ilustrar várias questões sobre as 
quais as pessoas têm dúvidas, e dar-lhes-emos 
respostas. Os leitores serão guiados para os prin-
cípios do budismo.

I. UM NÃO É POUCO; UM TRILIÃO 
NÃO É MUITO

A perceção comum é que um é o primeiro in-
teiro e um trilião é um número enorme. (Zero só 
foi aceite como um número no início do período 
moderno. Uma vez que estamos a discutir coisas 
contabilizáveis, o zero não está incluído nesta dis-
cussão). Porque dizemos: “Um não é pouco; um 
trilião não é muito”? Não é que o budismo seja 
confundido com números e laços quantitativos ou 
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tenha dificuldades com os cálculos. Então porque 
dizemos que um número pequeno não é pequeno, 
mas um trilião não é muito?

Por exemplo, o pó em giz é uma combinação de 
minúsculas partículas de pó. Quando pensamos 
cuidadosamente, este giz é uma mistura de gesso, 
óxido de cálcio, pigmento e água. Os trabalhadores 
despejam esta mistura num molde. Após exposi-
ção ao sol e ao calor, é feito giz. Quando pensamos 
com mais cuidado: porque é que os trabalhadores 
precisam de fazer giz? É porque eles precisam 
de ter uma forma para viver. Para sobreviverem, 
precisam de dinheiro para purgar a comida e o 
vestuário. Quando falamos de comida e vestuá-
rio, pensamos nos agricultores e alfaiates. Para os 
agricultores ararem o campo, a luz do sol, a água e 
o ar também são necessários.

Se continuarmos a examinar, perceberemos que 
este giz é uma combinação da gigantesca energia e 
massa do universo. Como podemos dizer que este 
giz é minúsculo?

Além disso, utilizamos “um” para descrever 
“uma” sala de aula, “um” país, “uma” Terra e “um” 
universo. Há também “uma” em “uma partícula de 
pó no giz” e “um vazio”. Assim, “um” pode realmen-
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te ser muito grande. Algumas pessoas perguntam: 
para onde regressa a unicidade quando todos os 
fenómenos regressam à unicidade e todas as coi-
sas no universo regressam à unicidade? A respos-
ta é: a unicidade regressa a todos os fenómenos.

No budismo, um e um trilião de pessoas não são 
fenómenos e não podem ser medidos como mais 
ou menos. O Sutra de Diamante diz:

“Se alguém preenchesse o sistema das três mil 
dobras do mundo com as sete tramas, as usasse 
para dar, e atingisse o mérito por isso, o mérito 
seria grande?... Se alguém mais recebesse e man-
tivesse tão poucas como as quatro linhas de verso 
deste sutra, e se as explicasse a outros, o seu méri-
to seria ainda maior do que isso.”

As pessoas comuns pensam que os sete tesou-
ros do sistema mundial das três mil linhas são 
uma grande quantidade e um verso de quatro li-
nhas é uma pequena quantidade e acreditam que 
dar todos os sete tesouros do sistema mundial das 
três mil linhas é difícil e o que um verso de qua-
tro linhas é simples e fácil. Na verdade, isto não é 
verdade. Deve haver um número para a quantida-
de total dos sete tesouros no sistema mundial das 
três mil linhas. Sempre que há uma quantidade, há 
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forma e permanência. Embora um verso de quatro 
linhas seja apenas várias linhas de Dharma e pare-
ça fácil, não é a mesma coisa.

Por exemplo, quando as pessoas recebem dez 
mil, cem mil, um milhão, ou dez milhões de dóla-
res, ficam felizes. Se o dinheiro for gasto, acabará 
em três a cinco anos. Contudo, se uma pessoa está 
imersa no Dharma, o Darma existe menos no cam-
po da oitava consciência da pessoa. O Dharma não 
só influencia positivamente o comportamento da 
pessoa nesta vida, mas também ilumina a mente 
da pessoa e continua a boa influência vida após 
vida, para que se obtenha uma sabedoria maravi-
lhosa. Os benefícios de um verso de quatro linhas 
não diminuem ao longo eons e são melhores do 
que os sete tesouros condicionais e limitados do 
sistema mundial de três mil vezes.



11

II. UMA MINÚSCULA PARTÍCULA 
DE POEIRA NÃO É PEQUENA; UM 

VAZIO NÃO É ENORME

Os átomos, eletrões e partículas de pó são peque-
nas unidades. As pessoas comuns pensam que são 
as mais pequenas, mas os estudiosos que estudam 
o budismo pensam que não são assim tão peque-
nas. Um vazio é enorme, mas também não é muito 
grande. Porque é que as coisas pequenas não são 
pequenas, as coisas grandes não são grandes?

Na dinastia Tang, o Governador do Estado de 
Jiangzhou, Li Bo, perguntou ao Mestre Chan Zhi-
chang:

O sutra budista que diz: “O Monte Sumeru es-
conde uma semente de mostarda; uma semente de 
mostarda contém o Monte Sumeru” deve ser exces-
sivamente místico. Como poderia uma pequena se-
mente de mostarda conter uma grande montanha 
como o Monte Sumeru? Isto é enganoso.

O Mestre Chan Zhichang ouviu isto e respondeu 
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com um sorriso:

Muitas pessoas dizem que “já leu mais de dez 
mil pergaminhos”. Será isso verdade?

 Absolutamente! Como é que eu teria lido ape-
nas dez mil pergaminhos?

Li Bo foi convencido.

Onde estão esses dez mil pergaminhos que leu?

Li Bo apontou para a sua cabeça com o seu dedo, 
e disse:

Estão todos aqui dentro.

O Mestre Chan Zhichang disse: 

Isso é estranho. Vejo que o seu crânio é apenas 
tão grande como um coco; como poderia conter 
dez mil pergaminhos? Também é enganador?

Ao ouvir isso, naquele momento, Li Bo foi subi-
tamente iluminado.

Podemos ler dez mil pergaminhos e compreen-
dê-los, mas porque não podemos colocar um livro 
no crânio? Não devemos separar os assuntos dos 
seus princípios. Devemos ter uma compreensão 
abrangente da natureza de cada matéria e dos 
seus princípios. Estas são oa características da ob-
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jetividade e transcendência da mente.

Usando este princípio, podemos facilmente com-
preender a natureza dos assuntos. Embora uma 
minúscula partícula de poeira seja pequena, ainda 
podemos ver o sistema mundial de três mil vezes. 
Esta minúscula partícula de poeira é um vazio, e 
este vazio é como a nossa mente. Onde está a men-
te? O vazio não tem uma forma ou uma aparência, 
nem pode ser visto ou obtido. Contudo, a mente 
pode conter o cosmos e ver inúmeros universos 
tão numerosos como os grãos de areia no Ganges.

Vejamos outro exemplo usando o som. Quando 
falamos dentro de casa, ninguém nos pode ouvir 
a três metros de distância fora de casa. No entan-
to, se tivermos ouvidos pesados, por muito longe 
que estejamos, ainda podemos ouvi-lo. Quando um 
jogo de basebol nos Estados Unidos é transmitido, 
as pessoas em todo o mundo podem não só ouvi-lo, 
mas também vê-lo na televisão. Tudo o que disser-
mos será transmitido ao sistema mundial de três 
mil jogos. Atirar uma pedra a um oceano pode não 
causar grandes ondas, mas é capaz de causar vibra-
ções no oceano. Portanto, mesmo que uma minús-
cula partícula de poeira esteja quase sem forma, 
uma é tudo, o que também significa vastidão.
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Ouvimos frequentemente este provérbio: “Não 
penses em nenhuma virtude trivial, e por isso ne-
gligencia-a; não penses em nenhum vício trivial, 
e por isso comprometa-o”. As virtudes triviais po-
dem aceder e tornar-se virtudes significativas. Os 
vícios triviais podem acumular-se e tornarem-se 
vícios significativos. O constante gotejar faz um 
buraco numa pedra. Uma única faísca pode iniciar 
um enorme incêndio. Portanto, coisas pequenas 
não são realmente pequenas, e coisas grandes não 
são realmente grandes.

III. UM KSANA (INSTANTE) NÃO É 
CURTO; UM KALPA (EON) NÃO É 

LONGO
No budismo, um “ksana” é o período de tempo 

entre o surgimento e a cessação de um pensamen-
to, que é um período de tempo muito curto; um 
“kalpa” é o período de tempo entre o surgimento 
e a cessação de um universo, que é um longo pe-
ríodo de tempo. Quão curto é um “ksana”? O sutra 
diz: “No tempo do estalar de dedos de um jovem, 
já passaram sessenta e três ksanas”. Como inter-
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pretamos o significado de “Um ksana não é curto; 
um kalpa não é longo”?

Na realidade, o tempo é abstrato. Não há forma 
de medir a duração do tempo. Algumas pessoas la-
mentam que a vida seja tão curta como a duração 
de um estalar de dedos, enquanto outras lamen-
tam que a vida seja tão difícil, que um dia parece 
ter a duração de um ano. Para aqueles que sentem 
falta de alguém, lamentam que faltar alguém por 
um dia é como estar separados por três outonos.

Para aqueles que são iluminados, eles acreditam 
que cem anos de vida humana é tão transitória 
como o fogo da luz e da pedra. O tempo não tem 
duração; a sua “duração” depende de como uma 
pessoa o percebe sob qualquer formação mental. 
Alguns micróbios nascem de manhã, mas morrem 
à noite; alguns animais têm uma duração de vida 
várias vezes superior à de um ser humano. Não 
importa quão longa ou curta seja a vida, é “um” 
ciclo de vida.

Para além da natureza relativa do tempo, na 
nossa vida há outra forma de vida que transcende 
o tempo e não pode ser medida pela duração do 
tempo. Se compreendermos isto, sentiremos que 
a nossa vida é eterna, ainda que possamos ter uma 
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vida muito curta, como nascer de manhã e morrer 
à noite do mesmo dia. A vida é assim: o universo é 
um grande teatro; os seres sencientes são os con-
vidados. Os seres humanos, na sua essência, nunca 
morrem. Se não fôssemos iluminados, mesmo que 
vivêssemos mil milhões de anos, ainda estaríamos 
a vadiar e a perder tempo.

Quando Buda estava a entrar no nirvana final com 
a idade de oitenta anos, os seus discípulos ficaram 
muito tristes porque pensavam que Buda estava 
prestes a deixá-los a todos, os olhos dos humanos 
e do céu seriam extintos - adivinhados, e o mundo 
estaria numa longa escuridão. Na verdade, o Buda 
não nos deixou. O corpo formado através de causas 
e condições podem ser extintas devido ao ciclo na-
tural de nascimento, velhice, doença e morte, mas a 
vida sábia de Buda entrou na natureza sem forma 
do Dharma. Podemos compreender profundamen-
te que se o Buda ainda estivesse vivo, mas mesmo 
assim se não praticássemos o Dharma, então estar 
vivo significaria alguma coisa para o Buda? Embo-
ra o Buda já tenha desaparecido há muito, os seus 
ensinamentos e a sua verdade permanecem para 
sempre. Esta é a natureza Dharma do Buda. É como 
uma tocha que ilumina o universo para sempre.
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Algumas pessoas vivem apenas uma vida curta, 
mas têm um impacto temporal menor no mundo, 
como o Mestre Sengchao, o político Tan Sitong, o 
mártir nacional Zou Rong, etc. Algumas pessoas 
trabalham arduamente e querem alcançar algum 
sucesso, mas depois de encontrarem obstáculos 
acabam por não conseguir nada, pensando que a 
sua vida é demasiado longa. Quer a vida seja longa 
ou curta, isto depende totalmente da mente dife-
renciadora de uma pessoa.

No Inverno de 1914, Mestre Taixu teve um re-
tiro isolado no Monte Putuo. Uma noite, quando 
o sino tocava para dormir, a sua mente foi para 
além do tempo e do espaço: passado e futuro pa-
reciam negados; tudo dentro e fora dele parecia 
desaparecer. Quando saiu da meditação, já era de 
manhã, mas sentiu que estava sentado há apenas 
uma hora.

Não precisamos de nos preocupar com a dura-
ção do tempo; devemos apenas preocupar-nos 
com o valor do que praticamos. Não há compara-
ção absoluta entre longo e curto no que diz res-
peito ao tempo. Pode também referir-se à teoria 
da relatividade de Einstein para uma explicação 
semelhante - a do tempo e do espaço.
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IV. EXISTÊNCIA NÃO É 
REALMENTE EXISTÊNCIA; A NÃO-
EXISTÊNCIA NÃO É REALMENTE 

NÃO-EXISTÊNCIA

Normalmente, temos este conceito: nunca di-
zemos que o que existe não existe, ou o que não 
existe de facto existe. Por exemplo, os seres hu-
manos e as casas existem de facto. Se insistirmos 
em dizer que eles não existem, não seria esta uma 
grande mentira?

No budismo, há coisas que, quando as examina-
mos através da nossa natureza inerente, realmen-
te não existem. Há coisas que não podemos ver 
ou segurar, no entanto, elas existem. Por exemplo, 
o vento não pode ser visto ou segurado, mas o 
vento sem forma pode fazer com que as árvores 
balancem e sussurrem no ar. Onde está a eletri-
cidade? Está num fio de cobre? Se descascamos 
o isolamento de borracha e expomos o fio de co-
bre, podemos sentir a eletricidade no fio de cobre, 
mas não conseguimos ver a eletricidade. Onde no 
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nosso corpo reside o amor e o ódio? Não vemos o 
amor e o ódio, mas podemos senti-los profunda-
mente. Portanto, para determinar se algo existe ou 
não é totalmente dependente dos nossos órgãos 
sensoriais.

O sucesso e a natureza intrínseca preenchem um 
espaço infinito e estão espalhados pelo reino do 
Dharma. São tão longos como o tempo, tão largos 
como o espaço. Coisas que não existem ou que não 
vemos da nossa perspetiva, existem de facto na 
perspetiva da verdade. Mesmo que se diga que elas 
não existem, não se pode negar a sua existência.

Quando Buda foi iluminado pela primeira vez, 
ele lamentou:

Não consegui propagar o Dharma para beneficiar 
seres sencientes porque o que ensino é exatamen-
te o oposto daquilo em que as pessoas do mundo 
acreditam. Elas pensam que dinheiro, sexo, fama e 
fortuna são felicidade, mas eu considero-as como a 
raiz das aflições e angústias. A natureza completa e 
verdadeira da sucessão que ensino é a verdadeira 
pureza e felicidade, mas eles pensam que é pura-
mente imaginária e impraticável. O que me desper-
tou é exatamente o oposto do que eles entendem.
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O Buda, que tem grande sabedoria, compaixão 
e santidade, lamentava tão profundamente; é evi-
dente que os seres sencientes invertem o certo e o 
errado e não conseguem mudar do errado muito 
facilmente.

Podemos agora tirar um momento e examinar se 
as coisas que existem realmente existem, e se as 
coisas que não existem realmente não existem. Por 
exemplo, quando a maioria das pessoas vê uma 
mesa, sabe que se trata de uma mesa. No entan-
to, quando pensamos mais longe, não é uma mesa, 
mas sim uma madeira serrada, porque quando a 
madeira serrada é manufaturada numa mesa, a 
madeira serrada torna-se uma mesa. Quando a 
madeira é transformada num quadro negro, a ma-
deira transforma-se num quadro negro. Quando 
a madeira serrada é fabricada numa armação de 
janela, a madeira serrada transforma-se numa ar-
mação de janela. Na realidade, a mesa que vemos 
é, na sua essência, madeira serrada. A mesa é ape-
nas a forma fenomenal da madeira serrada.

E a madeira serrada? A sua fase original é uma 
árvore, e depois a árvore é cortada e transforma-
-se em madeira serrada. Então e a árvore? A árvo-
re também não é uma árvore. A sua fase original é 
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uma semente. A semente também não é uma se-
mente. É apenas um nome chamado “semente”. A 
fase original da semente é as suas causas e condi-
ções. As causas e condições devem ser satisfeitas 
para que uma semente possa existir, e a semente 
requer causas e condições (solo, água, nutrientes, 
luz solar, ar, etc.) para que possa tornar-se uma ár-
vore. A árvore requer muitas causas e condições 
para se tornar madeira, e a madeira precisa de 
muitas causas e condições para se tornar janelas, 
mesas, e quadros negros.

Agora vemos que dizer que algo existe não sig-
nifica que exista de facto; dizer que algo não existe 
não significa que não exista de facto. O que existe 
é devido a causas e condições. As causas e as con-
dições não são a verdade do universo?

Os laços dos nossos pensamentos serão natu-
ralmente libertados quando compreendermos e 
percebermos as causas e as condições. No budis-
mo, falamos de vazio; será que o vazio significa 
existência ou não existência? Alguns dizem: “To-
dos os quatro grandes elementos estão vazios. To-
dos estão vazios”. O vazio que é geralmente com-
preendido não é um verdadeiro vazio no budismo. 
Este tipo de vazio significa existência - não vazio. 
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Não sendo vazias, as coisas terão obstáculos. Por 
serem vazias, as coisas existirão, e as coisas e os 
princípios podem então ficar sem obstáculos.

Se não há espaço numa casa, como pode uma 
pessoa habitar na casa? O verdadeiro vazio gera 
uma existência maravilhosa. Quando pensamos 
que algo não existe, ele existe de facto. Como é que 
conhecemos a existência a partir do aspeto da não 
existência (vazio)? Não podemos procurar a exis-
tência a partir de uma existência ilusória. Precisa-
mos procurar a existência a partir do verdadeiro 
vazio. Apenas por compreender a verdade do va-
zio, podemos lidar com as questões complexas.

V. A SUJIDADE NÃO É SUJA; A 
LIMPEZA NÃO É LIMPA

Quando vemos um objeto, todo o tipo de dife-
renciações surgem na nossa mente: isto é sujo e 
isso é limpo; esta sala de aula é solene e grandio-
sa; aquela casa é desarrumada. Porque podemos 
dizer que a sujidade não é suja e que a limpeza não 
é limpa? Comecemos pelas fezes humanas. Pensa-
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mos que as nossas próprias fezes estão sujas, mas 
os cães pensam que é uma iguaria e lutam uns 
com os outros por ela. Os cães não pensam que o 
que nós pensamos como imundo é sujo. Qual é a 
razão? É porque os seres sencientes têm influên-
cias diferentes através do seu karma, resultando 
em perspetivas diferentes de sujidade e limpeza. 
Como a Escola Mente-Apenas explica, os seres 
celestes veem a água como cristal, os humanos 
vêem a água como água, os peixes veem a água 
como um palácio, os seres no inferno veem a água 
como sangue, e os químicos veem a água como 
um composto de dois átomos de hidrogénio e um 
átomo de oxigénio. Para a mesma água, devido a 
diferentes influências kármicas ou a diferentes co-
nhecimentos, o valor da sujidade e da limpeza é 
dramaticamente diferente.

Por exemplo, algumas pessoas praticam o bu-
dismo através da ingestão de restos de comida e 
alimentos de má qualidade, mas não se sentem in-
felizes. O Mestre Chan Huitung era um arauto de 
seis palácios e tinha uma conexão fraternal com 
o imperador. Depois de se refugiar e de se tornar 
monge, ele habitou num pinheiro, suportando di-
ficuldades e comendo comida de má qualidade. 
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“Buda vivo” Jinshan era conhecido por beber água 
de lavar a louça ao comer na cozinha. Aqueles 
que gostam de comer peixe e camarão sentir-se-
-ão enojados se souberem que quando dão uma 
dentada de camarão, também engolem os seus 
desperdícios e o seu sistema digestivo ao mesmo 
tempo. A carne de porco é saborosa, mas os por-
cos são alimentados com resíduos. Certamente, 
para satisfazer o desejo de comida, as pessoas têm 
na mente que o camarão e a carne de porco não 
estão imundos. Portanto, se um objeto está sujo 
ou limpo, depende da mente da pessoa.

Um sutra diz que o Mundo Ocidental da Felici-
dade Suprema é uma terra pura, e o Mundo Orien-
tal da Luz Cristalina é também uma terra pura. 
Alguns discípulos perguntaram cepticamente ao 
Buda: “Buda, porque é que o teu mundo não é 
uma terra pura? Podeis ver como o mundo Saha é 
sujo e imundo”. O Buda usou imediatamente o seu 
poder de Buda para mostrar aos discípulos como 
é o seu mundo. Instantaneamente, um lugar com 
quatro continentes rodeado de sol e lua, um rio de 
ouro, árvores verdejantes, erva luxuriante, e flo-
res em flor apareceu mesmo diante dos olhos dos 
discípulos. Este é exatamente o reino que o Buda 
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experimenta.

Se a mente for pura, o mundo será naturalmente 
puro. Tal pureza é o objetivo perfeito dos pratican-
tes e do mundo na sua mente. Um praticante não 
vê um mundo sujo por causa da sujidade externa; 
a sua mente pode transformar a sujidade no mun-
do externo em pureza. Assim, um budista deve 
ser independente, não ser seduzido no ambiente 
tempestuoso e turvo, mas sim transformar ainda 
mais o ambiente. Um budista deve pôr de lado es-
tas formas ilusórias de dualidade e usar a sabedo-
ria que vai para além da dualidade para alcançar a 
profunda tranquilidade da mente.

No entanto, ao falar em ir além da dualidade da 
sujidade e da pureza, devemos elevar os níveis 
do nosso estado de espírito para nos libertarmos 
dos grilhões dos desejos mundanos, e não seguir 
aqueles que estão fora do Caminho.
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VI. RETIRAR NÃO SIGNIFICA 
FICAR PARA TRÁS; AVANÇAR NÃO 

SIGNIFICA SEGUIR EM FRENTE

Porque é que recuar não significa ficar para trás 
e avançar não significa seguir em frente?

Tomemos o exemplo da Terra ser redonda: 
quando os aviões voam para a frente, acabam por 
voar de volta para onde descolaram originalmen-
te. Neste caso, o avanço não significa necessaria-
mente avançar, mas a andar para trás. Por vezes 
precisamos de dar um passo atrás para termos 
uma perspetiva mais ampla e brilhante; virarmo-
-nos e olhar para trás, e vermos a outra margem. 
As pessoas que estudam o budismo têm uma filo-
sofia de vida diferente da de qualquer outra pes-
soa. Avançar e mover cegamente não significa que 
possamos sempre fazer uma descoberta. Por ve-
zes, dar meia-volta e dar um passo atrás pode pro-
porcionar um caminho mais fácil para o destino. 
Da mesma forma, sentiremos que as estradas da 
nossa vida são mais largas e as opções são maio-
res se ensinarmos a todos no mundo com a mes-
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ma mentalidade de passo para trás e uma atitude 
de virar para trás. Isto é um verdadeiro avanço.

Quando aprendemos a conduzir um carro, saber 
conduzir para a frente não faz de nós grandes con-
dutores, mas saber fazer marcha atrás faz. Quando 
pilotamos um barco, não podemos simplesmente 
seguir em frente; algumas vezes é ainda mais im-
portante virar ou fazer marcha-atrás. Os motores 
a jato precisam de empurrar o ar para trás para 
impulsionar para a frente. Quanto mais o ar é com-
primido, mais energia interna é gerada. Os solda-
dos por vezes precisam de desviar ou dar a volta 
para derrotar os inimigos. Os agricultores têm de 
andar para trás a fim de transplantar as plântulas 
de arroz de forma mais eficiente. Para se compor-
tarem no mundo, é preciso ser humilde, cortês e 
atencioso. Para ter sucesso e fazer a diferença, é 
preciso recuar por causa de avançar. Há muitas si-
tuações em que se tem de avançar rastejando para 
a frente e baixando a cabeça a fim de se alcançar 
a realização.

No passado, sábios e estudiosos da virtude he-
róica retiraram-se dos círculos políticos para 
ficarem nos bastidores a fim de esperarem por 
melhores oportunidades numa altura posterior. 
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Algumas pessoas talentosas e notáveis isolaram-
-se numa floresta para esperar por um governante 
capaz e virtuoso. Algumas pessoas escondem as 
suas capacidades e aguardam o seu tempo. Algu-
mas pessoas aguardam por oportunidades e chan-
ges adequadas à situação. Um homem virtuoso e 
erudito compreende que “o avanço não pode ser 
melhor do que o recuo”.

Durante o período dos Três Reinos na China, Liu 
Bei (nome cortês: Xuande) sabia que o seu filho 
mais velho, Liu Chan, era incompetente e queria 
que Zhuge Liang ascendesse ao trono. Devido à 
humildade de Zhuge Liang, ele recusou o pedido 
de Liu Bei, o que lhe deixou o legado de ser um 
lealista. O Duque de Zhou atuou como regente do 
Rei Cheng de Zhou. Embora o Duque de Zhou fos-
se um ancião, ele sempre se considerou como su-
bordinado. Isto levou a uma boa reputação para o 
Duque de Zhou.

Na vida, o que procuramos é estar completa-
mente à vontade. Se apenas soubermos como 
avançar, mas não como recuar, só experimentare-
mos metade do mundo. Se só recuamos mas não 
aprendemos a avançar, perderemos a coragem de 
resistir a qualquer responsabilidade. Portanto, só 
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conhecendo o avanço e o recuo e dominando-os 
bem é que poderemos elevar a vida para termos o 
mundo inteiro.

Este livrinho “Porquê?”, explica uma compreen-
são diferente do mundo: em termos de quantida-
de, sem prestar particular atenção a mais ou me-
nos; em termos de objetos, sem prestar particular 
atenção a grandes ou pequenos; em termos de 
tempo, sem prestar particular atenção a longos ou 
curtos; em termos de espaço, sem prestar parti-
cular atenção a existência ou inexistência; em ter-
mos de perceção, sem prestar particular atenção à 
sujidade ou pureza; em termos de ação, sem pres-
tar particular atenção a antes ou depois. O velho 
conceito que conhecemos não é necessariamente 
correto. Devemos reavaliar o que sabemos sobre 
quantidade, objetos, tempo, espaço, perceção e 
ação a partir de uma perspetiva budista.

No entanto, estudando apenas teoria, só po-
demos ganhar conhecimento, mas isso não é su-
ficientemente profundo. Devemos continuar a 
praticar fisicamente e espiritualmente de forma 
aliada. O budismo é diferente da filosofia. Para 
além da compreensão, a prática é necessária. Uma 
vez, perguntaram ao Mestre Chan Zhaozhou Cong-
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shen: “Como é que eu pratico para alcançar a ilu-
minação?”. O Mestre Chan Zhaozhou não respon-
deu à pergunta; em vez disso, ele levantou-se e 
disse: “Preciso de usar a casa de banho”. Depois de 
ter caminhado vários passos, parou e disse: “Olha, 
embora isto seja um assunto trivial, ainda tenho 
de o fazer sozinho”. Usar a casa de banho é uma 
coisa trivial; contudo, este velho mestre Chan ti-
nha de o fazer ele próprio e ninguém o podia fazer 
por ele. A fim de resolver completamente um pro-
blema, temos de o experimentar por nós próprios.
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CENTRO INTERNACIONAL DE 
TRADUÇÃO FO GUANG SHAN

Fo Guang Shan International Translation Center 
dedica-se à tradução e distribuição de traduções 
de qualidade de textos budistas clássicos, bem 
como de obras de professores e académicos bu-
distas contemporâneos. Abraçamos o budismo 
humanista, e promovemos uma escrita budista 
acessível, orientada para a comunidade, e rele-
vante para a vida quotidiana. Em FGSITC.org pode 
consultar todas as nossas publicações, lê-las on-
line e até descarregá-las GRATUITAMENTE, bem 
como solicitar exemplares impressos para si ou 
para a sua organização.
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O GHATA DA TRANSFERÊNCIA DE 
MÉRITO

Que a generosidade, a compaixão, 

a alegria e a equanimidade 

permeiem todo o universo;

Que valorizem as bençãos, criem vínculos, 

beneficiem o céu e a terra.

Pratiquemos o Chan com pureza, 

sigamos os preceitos, 

aceitemos tudo com serenidade;

Façamos os Grandes Votos 

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

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

• Meditação Ch’an;

• Cerimónia do Chá;

• Prática de Caligrafia;

• Cerimónias budistas ao domingo.

• Retiros

Torne-se associado, ajude a prática do budismo 

em Portugal.
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BLIA – Associação Internacional Buddha´s Light de Lisboa
Rua Centieira, nº 35
1800-056 Lisboa Portugal

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