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7

PREFÁC IO

Irmã True Dedication

Thich Nhat Hanh (ou «Thay», como o tratamos) é um poeta, 
estudioso, ativista pela paz, mestre Zen — e um homem 
de ação. Personifica um engajamento inspirador, decisivo, 
compassivo e destemido, que irrompe de um lugar de sere‑
nidade e discernimento. Thay ensina que praticar meditação 
é «olhar profundamente para o âmago da realidade, ver 
coisas que os outros não conseguem ver.» E, tal como diz, 
«havendo visão, deve haver ação. Caso contrário, de que 
adianta ver?».

Monge há quase 80 anos, Thay encontrou formas notáveis 
de combinar a sua prática de meditação e mindfulness com 
ações extraordinárias para a paz e a justiça social, investindo a 
sua energia vital na formação da próxima geração de budistas 
e na construção de comunidades saudáveis que vivem cons‑
cientemente e podem continuar a sua ação de catalisadores 
de mudanças no mundo.
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Na década de 1960, Thay criou um movimento de milhares 
de jovens assistentes sociais no Vietname antes de partir para 
o Ocidente para pugnar pela paz. Voz fundamental na mudança 
social não violenta, colaborou com o Dr. Martin Luther King Jr., 
com quem partilhou a visão de construir uma «comunidade 
querida» que poderia transcender a divisão, a discriminação e 
o ódio — uma comunidade na qual a verdadeira reconciliação 
pode ser possível, entre todas as gentes e todas as nações. 
Na década de 1970, juntamente com amigos e colegas, Thay 
resgatou refugiados em alto mar ao largo de Singapura e deu 
início a uma das primeiras conferências ambientais internacio‑
nais na Europa. Nas décadas seguintes Thay criou uma forma 
de ensinar e aplicar o mindfulness na vida quotidiana, acessível 
a milhões de pessoas. Partilhou a sua visão de uma liderança 
compassiva com políticos, empresários, professores, ativis‑
tas e, mais recentemente, CEO de Silicon Valley. E com base 
na sua experiência pessoal direta — e muitas vezes sofrida — 
de épocas instáveis e polarizadas, desenvolveu um código de 
ética global simples, mas poderoso, que oferece uma bússola 
fulgurante para conduzir o nosso caminho em frente.

Neste exato momento enfrentamos uma poderosa inter‑
seção de crises: a destruição ecológica, o colapso climático, 
o aumento da desigualdade, a exploração, a injustiça racial e os 
impactos duradouros de uma pandemia devastadora. A situa‑
ção é mais do que urgente. Para enfrentarmos estes desafios 
com o melhor que temos, precisamos de encontrar formas 
de fortalecer a nossa lucidez, compaixão e coragem. Cultivar 
uma prática forte de meditação e mindfulness não é o ópio para 
escapar ao que está a acontecer, mas uma forma de realmente 
acalmarmos a mente e olharmos profundamente, por forma a 
vermos claramente o mundo e a nós próprios. A partir desta 

miolo_Zen e a Arte_v3.indd   8 06/01/22   17:10



PREFÁCIO

9

base de clareza e discernimento, seremos capazes de tomar 
a ação mais apropriada e eficaz para transformar a situação e 
criar uma cultura regenerativa em que todas as vidas sejam 
respeitadas.

Thay diz ‑nos que «o mundo não precisa de outra ideologia 
ou doutrina, mas do tipo de despertar que pode restaurar a 
nossa força espiritual.» Este livro, editado pelos seus alunos, 
oferece os seus ensinamentos mais oportunos e inspiradores 
à próxima geração, bem como a sua orientação sobre como 
podemos realmente sustentar os nossos esforços no auxílio à 
nossa sociedade e planeta sem nos esgotarmos. Thay pediu ‑nos 
para começarmos a trabalhar neste livro pela primeira vez há 
quase uma década, e estamos entusiasmados por finalmente 
termos reunido num volume os seus poderosos ensinamentos 
zen sobre ecologia profunda, ação comprometida, desenvol‑
vimento da comunidade e despertar coletivo, extraídos dos 
seus escritos, palestras, entrevistas e sessões de perguntas e 
respostas. Thay dá voz a uma ética quotidiana muito prática 
que pode orientar as nossas decisões e ações, transformar os 
hábitos quotidianos que nos bloqueiam e ajudar ‑nos a alcançar 
alegria e propósito bem no âmago de cada momento. Thay 
explica que sem essa ética — sem uma dimensão espiritual 
a guiar a nossa vida diária — perderemos tudo.

Antes de Thay sofrer um grande AVC em 2014, muitos de 
nós que vivemos e treinámos com ele tivemos a oportunidade 
de vivenciar diretamente a sua orientação. Thay nutria ‑nos e 
desafiava ‑nos, incentivava ‑nos e, por vezes, repreendia ‑nos. 
Era terno como um avô, feroz como um guerreiro. Houve 
momentos em que nos mobilizou para sermos muitos dos 
seus braços de ação comprometida no mundo. Além disso, 
qualquer que fosse a tarefa, deveria ser sempre executada com 
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urgência direta. (Aprendi que uma jovem aluna nunca deve 
perguntar ao professor «tem a certeza?») Ao verdadeiro estilo 
zen, houve alturas em que Thay declarou «não faças apenas 
algo, fica aí!». Noutras alturas, chamava ‑nos e mandava ‑nos 
sair das nossas almofadas e da sala de meditação, para traba‑
lharmos em algo urgente que ainda não tínhamos terminado. 
Havia dias em que a ação era tão urgente que ele nos relem‑
brava, com um sorriso gentil e um brilho nos olhos, que «não 
há necessidade de almoçar. O corpo humano pode sobreviver 
vários dias sem comida». E havia ainda outros dias em que, 
ao ver ‑nos trabalhar tanto que nos havíamos esquecido de 
comer, ia silenciosamente até à cozinha para preparar uma 
sopa quente que nos servia ao jantar. 

É difícil descrever em palavras a compaixão e a luz de Thay 
e o seu olhar brilhante e penetrante. É difícil exprimir a sua 
gentileza e afabilidade. É difícil explicar o nível de amor e con‑
fiança que oferece incondicionalmente a todos aqueles que se 
consideram seus alunos. Thay incentiva ‑nos a reinventarmos 
com ousadia uma forma inteiramente nova de viver e fazer 
as coisas e a nunca termos medo de sonhar. E recomenda‑
‑nos que, independentemente do que aconteça, trabalhemos 
juntos, nunca sozinhos. Como companheiros no caminho, 
convidamo ‑lo a juntar ‑se a nós numa jornada ao âmago dos 
ensinamentos de Thay sobre o Zen e a Arte de Salvar o Planeta.
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Tenho procurado por ti, meu filho,

Desde a altura em que rios e montanhas ainda estavam  

na obscuridade.

Estava à tua procura quando ainda estavas num sono profundo, 

Embora a concha tivesse muitas vezes

Ecoado nas dez direções.

Da nossa antiga montanha, olhei para terras distantes 

E reconheci os teus passos em muitos caminhos diferentes.

Para onde vais? 

Em vidas anteriores, agarraste muitas vezes a minha mão

E gostámos de caminhar juntos.

Passámos muitas horas sentados ao pé de velhos pinheiros. 

Ficámos lado a lado em silêncio

A escutar o som do vento a chamar ‑nos suavemente

E a olhar para as nuvens brancas a flutuarem.

Arrancaste e deste ‑me a primeira folha vermelha de outono 

E eu levei ‑te por florestas cheias de neve.

Mas onde quer que vamos, voltamos sempre para a nossa

Montanha antiga perto da lua e das estrelas,

Para convidar o grande sino a tocar todas as manhãs,

E ajudar todos os seres a despertar.

DE NA EXTREMIDADE DA FLORESTA

por Thich Nhat Hanh
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O momento  
é este,  

é agora
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INTRODUÇÃO

A beleza da Terra é um sinal de consciência plena. Se não 
o conseguimos ver, devemos perguntar ‑nos porquê. Talvez 
algo esteja a bloquear o caminho. Ou talvez estejamos tão 
ocupados a olhar para outra coisa qualquer, que não conse‑
guimos ouvir o apelo da Terra.

A Mãe Terra está a dizer, «meu filho, estou aqui para te 
ajudar; estou a oferecer ‑te isto tudo.» É verdade: os raios  
de sol, o canto dos pássaros, os ribeiros límpidos, as flores de  
cerejeira na primavera e a beleza das quatro estações —  
é tudo para nós. E, se não conseguimos ver ou ouvir, é porque 
a nossa mente está demasiado ocupada.

A Terra está a dizer que está aqui, que o ama. Cada flor é 
um sorriso da Terra. Ela está a sorrir para si, que não retribui 
o sorriso à Terra. A fruta na sua mão — talvez uma laranja ou 
um quivi — é um presente da Terra. Porém, se não se sentir 
grato, é porque não está presente para a Terra, para a vida.

Uma condição essencial para ouvir o apelo da Terra e 
responder ‑lhe é o silêncio. Se não existir silêncio em nós, 
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não conseguiremos escutar o seu apelo: o apelo da vida. 
O nosso coração chama ‑nos, mas não ouvimos. Não temos 
tempo para escutar o nosso coração.

O mindfulness ajuda ‑nos a interromper a distração e a 
regressar à nossa respiração. Prestando atenção apenas à 
inspiração e à expiração, paramos de pensar e, em poucos 
segundos, despertamos para o facto de que estamos vivos, 
estamos a inspirar, estamos aqui. Existimos. Não somos ine‑
xistentes. «Ahhh», percebemos. «Estou aqui, vivo.» Deixamos 
de pensar no passado, deixamos de nos preocupar com o 
futuro, centramos toda a nossa atenção no facto de estarmos 
a respirar. Graças à nossa respiração consciente, libertamo‑
‑nos. Somos livres de estar aqui: livres de pensamentos, 
ansiedade, medo e esforço.

Quando somos livres, conseguimos atender ao apelo da 
Terra. «Estou aqui. Sou um filho teu.» Reconhecemos que 
fazemos parte da maravilha. E podemos dizer, «estou livre, 
livre de tudo o que me impede de estar plenamente vivo, 
podes contar comigo». 

Quando despertamos e vemos que a Terra não é ape‑
nas o meio ambiente, que a Terra somos nós, alcançamos a 
natureza do inter ‑ser e, nesse momento, conseguimos ter 
uma comunicação real com a Terra. Essa é a forma mais 
elevada de oração. Nesse tipo de relacionamento, teremos o 
amor, a força e o despertar de que precisamos para mudar 
a nossa vida.

A verdade é que muitos de nós nos alienámos da Terra. 
Esquecemo ‑nos que estamos vivos, aqui, num belo planeta, 
e que o nosso corpo é um milagre que nos foi oferecido pela 
Terra e por todo o cosmos. Se a Terra foi capaz de oferecer vida 
é porque também possui elementos não terrestres, incluindo 
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o Sol e as estrelas. A humanidade é feita de estrelas. A Terra 
não é apenas a Terra, mas todo o cosmos.

Somente quando tivermos esta visão correta, este dis‑
cernimento, deixará de existir discriminação e haverá uma 
comunhão profunda, uma comunicação profunda entre nós 
e a Terra. Todos os tipos de coisas positivas advirão disso. 
Transcendemos o modo dualístico de ver as coisas: a ideia 
de que a Terra é apenas o meio ambiente e que estamos no 
centro; que apenas queremos ajudar a Terra para nós poder‑
mos sobreviver.

Quando inspiramos e ficamos conscientes do nosso 
corpo, e olhamos profundamente no interior do nosso corpo, 
e percebemos que somos a Terra, que a nossa consciência 
também é a consciência da Terra, que se pode tornar uma 
consciência liberta, livre de qualquer discriminação e visão 
distorcida, estamos a fazer o que a Mãe Terra espera que 
façamos: atingir a iluminação, tornarmo ‑nos o buda, para 
que possamos ajudar todos os seres vivos, não apenas na 
Terra, mas inclusive, em última instância, noutros planetas.

A minha geração cometeu muitos erros. Pedimo‑vos 
emprestado este planeta e causámos grandes danos e des‑
truição. Ao devolvemo ‑lo temos vergonha. Não é o que gos‑
taríamos que fosse. A nova geração está a receber um belo 
planeta que está danificado e ferido. Lamentamo ‑lo. Enquanto 
integrante da geração mais velha, espero que a geração mais 
jovem consiga estar à altura o mais rapidamente possível. Este 
planeta pertence ‑vos, pertence às gerações futuras. O vosso 
destino e o destino do planeta estão nas vossas mãos.

A nossa civilização é uma civilização de empréstimos. 
Sempre que queremos algo que não temos como pagar, 
como uma casa ou um carro, contamos com o nosso corpo 
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e o nosso trabalho no futuro para pagar a dívida. Tomamos 
constantemente emprestado sem sabermos se algumas vez 
conseguiremos pagar. Desta forma, tomamos emprestado de 
nós próprios, da nossa saúde e do planeta. Mas o planeta já 
não aguenta mais. E pedimos muito emprestado de vós, dos 
nossos filhos e netos. O planeta e as gerações futuras também 
somos nós; não estamos separados. O planeta somos nós 
e o outro também somos nós. A verdade é que não sobrou 
muito de nós.

É muito importante despertar e perceber que não já não 
precisamos de pedir emprestado. O que está disponível no 
aqui e agora já é suficiente para nos alimentarmos, para 
sermos felizes. E esse é o milagre do mindfulness, da con‑
centração e do discernimento: perceber que podemos ser 
felizes com as condições que já estão disponíveis, que não 
precisamos de nos esforçar para obter mais, explorando o 
planeta enquanto o fazemos. Não há nada que precisemos 
de «pedir emprestado». Somente com este tipo de despertar 
podemos interromper a destruição.

Não é algo que possa ser realizado individualmente. 
Precisamos de despertar juntos e, se despertarmos juntos, 
teremos uma hipótese. A nossa forma de viver e planear 
o nosso futuro conduziu ‑nos a esta situação. E agora pre‑
cisamos de olhar profundamente para encontrarmos uma 
solução, não apenas como indivíduos, mas como um cole‑
tivo, uma espécie. Já não podemos contar apenas com a 
geração mais velha. Digo muitas vezes que um buda não  
é suficiente; precisamos de um despertar coletivo. Todos 
nós temos de nos tornar budas para que o nosso planeta 
tenha uma hipótese.
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Fique  
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e veja
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U M A  N O VA  F O R M A  
D E  V E R
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Está bem sentado?

Irmã True Dedication (T.D.)

Thay é extremamente claro: há uma coisa que temos o poder 
de mudar, que fará toda a diferença, e essa coisa é a nossa 
mente. A nossa mente é o instrumento através do qual nos 
envolvemos e interagimos com o mundo; contém o nosso 
desespero e os nossos medos, as nossas esperanças e sonhos. 
A forma de ver da nossa mente determina as decisões e 
ações que tomamos ou evitamos, como nos relacionamos 
com aqueles que amamos ou de quem discordamos e como 
reagimos numa crise. No budismo costumamos dizer que 
criamos o mundo com a nossa mente. As nossas perceções 
são condicionadas pela linguagem e cultura e pela tendência 
da sociedade em colocar a realidade em caixas e categorias 
que simplesmente não se adequam. Estes rótulos discrimi‑
natórios limitam a nossa clareza e a nossa ação de proteger 
o planeta e impedem ‑nos de viver em harmonia uns com os 
outros e com o mundo.

Podemos querer que o mundo desperte e aja. Mas que tipo 
de despertar seria realmente útil? Precisamos de despertar 
para o quê?

O budismo refere dois níveis de verdade: o nível dos rótu‑
los e das aparências, muitas vezes denominado «verdade 
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convencional», e o nível mais profundo da realidade, conhecido 
como «verdade suprema». Thay ensina ‑nos que, se vamos 
ajudar a nossa sociedade e o planeta, precisamos de despertar 
para o que está a acontecer em ambos os níveis da verdade.

Em muitas das suas palestras em Plum Village, o mosteiro 
e centro de prática internacional que Thay fundou no sudoeste 
de França, ensinou ‑nos um dos textos mais antigos e pode‑
rosos do budismo zen, o Sutra do Diamante. É o primeiro 
tratado mundial sobre ecologia profunda e um tesouro da 
herança de sabedoria partilhada da humanidade. O sutra teve 
origem no nordeste do subcontinente indiano, algures entre 
os séculos ii e v. Existe inclusivamente um pergaminho do 
Sutra do Diamante do século ix, impresso em papel de casca 
de amoreira e cânhamo, encontrado nas cavernas remotas de 
Dunhuang, onde a antiga Rota da Seda atravessava o oeste 
da China. É o livro impresso mais antigo do mundo. Numa 
viagem a Londres há alguns anos, Thay levou algumas dezenas 
de nós consigo para ver o pergaminho no Museu Britânico. 
O tempo em que vivemos permite que a sabedoria transcenda 
a geografia e as gerações.

Conforme descobrirá nas páginas seguintes, o Sutra do 
Diamante propõe uma contemplação profunda que nos pro‑
porciona um avanço na nossa forma de ver o mundo. Oferece 
uma meditação em quatro partes para acabar com as histórias 
que contamos sobre o que a vida é e o que não é, por forma 
a aproximarmo ‑nos do nível mais profundo da realidade tal 
como ela é verdadeiramente. É conhecido como Vajracchedika 
Sutra — o «raio» ou «diamante» que «acaba com a ilu‑
são». Aplicar os ensinamentos do Sutra do Diamante pode 
proporcionar ‑nos uma vasta fonte de energia e clareza para 
tomarmos o tipo certo de ação.
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É extraordinariamente difícil parar e recuar. Pode inclusiva‑
mente ser assustador. O facto é que é raro ter a oportunidade 
de desafiar as crenças profundamente arraigadas que a socie‑
dade imprime em nós. Por esse motivo, poderá preferir ler as 
páginas seguintes devagar, dedicando algum tempo a perceber 
de que forma estas revelações poderão aplicar ‑se diretamente 
à sua própria vida. Eventualmente fazer uma caminhada para 
criar espaço para contemplar estas ideias ou tomar algumas 
notas num diário à medida que progride. Thay diz sempre,  
tal como o Buda dizia, «faça o que fizer, não se limite a acredi‑
tar no que eu digo, ponha ‑o em prática e veja por si próprio.» 

Pronto para a verdade?
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Trovoada de primavera

Muitos de nós mal estão despertos. Estamos a viver no 
mundo, mas não conseguimos realmente vê ‑lo; é como se 
fôssemos sonâmbulos. Despertar é, antes de mais, despertar 
para a beleza da Terra. Despertar para o facto de que temos 
um corpo e que o nosso corpo é feito da Terra, do Sol e das 
estrelas. Despertar para o facto de que o céu é belo e de que o 
nosso planeta é uma joia do cosmos. Temos a oportunidade 
de ser um filho da Terra e de darmos passos neste planeta 
extraordinário.

Em segundo lugar, despertar significa despertar para o 
sofrimento que existe no mundo. Despertar para o facto 
de que a Terra está em perigo e as espécies vivas estão em 
perigo. Queremos encontrar formas de trazer alívio, cura e 
transformação, o que requer uma tremenda fonte de energia. 
Caso exista um desejo forte em si, uma mente de amor, esse 
é o tipo de energia que o ajudará a fazer estas duas coisas: 
despertar para as belezas do planeta no sentido de sarar e 
despertar para o sofrimento do mundo e tentar ajudar. Se tem 
essa fonte de força em si, se tem essa mente de amor, o leitor 
é aquilo que pode ser denominado um buda em ação.

Se vê o sofrimento no mundo, mas ainda não mudou a 
sua forma de viver, significa que o despertar não é suficien‑
temente forte. Não despertou realmente. No zen, por vezes 
um professor grita ou bate ‑nos para que possamos despertar 
— fará o que for necessário. O grito do mestre zen é como o  
estrondo de um trovão na primavera. Desperta ‑nos e, com 
a chuva que se segue, as ervas e as flores desabrocham.

Precisamos de um verdadeiro despertar, de uma verdadeira 
iluminação. Novas leis e novas políticas não são suficientes. 
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Precisamos de mudar a nossa forma de pensar e ver as 
coisas. Isto é possível; a verdade é que ainda não tentámos 
realmente fazê ‑lo. Cada um de nós tem de o fazer por si 
próprio. Mais ninguém pode fazê ‑lo por nós. Se é um ativista 
e está ansioso por fazer alguma coisa, deve começar por si e  
pela sua própria mente.

A minha convicção é de que não podemos mudar o mundo 
se não formos capazes de mudar a nossa forma de pensar, 
a nossa consciência. A mudança coletiva da nossa forma 
de pensar e ver as coisas é crucial. Sem isso, não podemos 
esperar que o mundo mude.

O despertar coletivo é composto pelo despertar indivi‑
dual. Só quando estivermos despertos é que aqueles que nos 
rodeiam terão uma hipótese. Quando o nosso sofrimento 
diminuir conseguiremos ser mais úteis e conseguiremos 
ajudar os outros a mudarem também. Paz, despertar e ilu‑
minação começam sempre em cada um de nós. É connosco 
que precisamos de contar.

Por um lado, precisamos de aprender a arte da felicidade: 
como estar verdadeiramente presentes para a vida, por forma 
a podermos obter a nutrição e a cura de que precisamos. 
Por outro lado, devemos aprender a arte de sofrer: a forma 
de sofrer, no sentido de sofrermos muito menos e podermos 
ajudar os outros a sofrerem menos. É preciso amor e coragem 
para voltarmos a nós próprios e tratarmos do sofrimento, 
do medo e do desespero que existem dentro de nós.

Meditar é crucial, para sairmos do desespero, para ter‑
mos a visão de não ‑medo, para mantermos viva a nossa 
compaixão, por forma a podermos ser um verdadeiro ins‑
trumento da Terra no auxílio a todos os seres. Meditar não 
significa escapar da vida, mas sim reservar algum tempo 
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para observar profundamente. Permitimo ‑nos um momento 
para ficarmos sentados, para caminhar — sem fazer nada, 
apenas olhar profundamente para a situação e para dentro 
da nossa própria mente.

A eternidade no momento presente

A extinção de espécies ocorre todos os dias. Os investigadores 
estimam que se extingam mais de vinte mil espécies todos os 
anos, e o ritmo está a acelerar. Isto é o que está a acontecer 
agora; não é algo no futuro. Sabemos que há 251 milhões de 
anos houve um aquecimento global causado por gigantescas 
erupções vulcânicas e que o aquecimento causou a pior extin‑
ção em massa da história do nosso planeta. O aumento de 
seis graus Celsius na temperatura global foi suficiente para 
exterminar 95 por cento das espécies existentes. Ora, estamos 
a assistir a um segundo aquecimento massivo. Desta vez 
ocorre a par da desflorestação e da poluição industrial causa‑
das pelo homem. Em 100 anos é possível que já não existam 
humanos neste planeta. Após a última extinção em massa, 
a Terra demorou cem milhões de anos para restaurar a vida. 
Se a nossa civilização desaparecer, será preciso um período 
de tempo semelhante para reaparecer outra civilização.

Se refletirmos profundamente acerca disto, é natural que 
nos surja um sentimento de medo, desespero ou tristeza. 
É por isso que precisamos de nos treinar para alcançar a eter‑
nidade com a prática da respiração consciente, com a nossa 
inspiração e expiração. A extinção em massa já aconteceu 
cinco vezes e a que está em andamento neste momento é 
a sexta. De acordo com as perceções mais profundas do 
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budismo, não existe nascimento e morte. Após a extinção, 
a vida ressurgirá sob outras formas.

Precisamos de respirar profundamente para reconhecer‑
mos o facto de que nós, humanos, podemos desaparecer 
um dia.

Como podemos aceitar esse facto difícil e não sermos 
atingidos pelo desespero? O nosso desespero é alimentado 
por perspetivas que temos a respeito de nós próprios e do 
mundo. Quando começamos a reexaminar os nossos pontos 
de vista e a mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas, 
torna ‑se possível transformar a mente discriminatória que 
está na raiz do nosso sofrimento.

É possível treinarmo ‑nos para ver e vivenciar o momento 
presente mais profundamente. E quando alcançamos pro‑
fundamente a realidade no momento presente, alcançamos 
o passado, alcançamos o futuro e alcançamos a eternidade. 
Nós somos o meio ambiente, somos a Terra, e a Terra tem a 
capacidade de restaurar o equilíbrio, embora muitas espécies 
devam desaparecer antes de este ser restaurado.

Não são precisos anos de prática para alcançar a eternidade 
no momento presente. Numa fração de segundo, conseguimos 
alcançá ‑la. Respirar apenas uma vez ou dar um passo na Terra, 
concentrados e plenamente conscientes, pode ajudar ‑nos a 
transcender o tempo. Quando alcançamos profundamente 
o momento presente, temos uma eternidade para viver.

Raízes zen

O termo sânscrito para meditação é dhyãna. Os chineses 
pronunciam chan, em vietnamita dizemos thiên e em japonês 
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diz ‑se zen. O carater chinês 禪 significa literalmente «a prá‑
tica de refletir». Na minha tradição utilizamos a expressão 
«a prática de observar profundamente».

Para observar profundamente, precisamos de reservar um 
tempo para estarmos presentes, concentrados e plenamente 
conscientes, por forma a podermos orientar a nossa atenção 
para o que está a acontecer e olharmos profundamente. Com 
a energia da concentração e da consciência plena, é possível 
avançar e começar a ver a verdadeira natureza das coisas. Pode 
ser uma nuvem, uma pedra ou outro ser humano, ou pode 
ser a nossa raiva ou mesmo o nosso corpo. E assim, a prá‑
tica do zen, dhyãna, meditação, é estar totalmente presente 
e observar profundamente.

O budismo no Vietname começou com a tradição da 
meditação. No início do século iii, havia um comerciante de 
Sogdia, na Ásia Central, que viajou para o que hoje é o norte 
do Vietname, talvez ao longo da denominada Rota da Seda 
Marítima, onde ficou para fazer negócios, aguardando até 
que os ventos estivessem favoráveis para navegar de regresso 
à Índia. Este jovem comerciante achou o Vietname muito 
agradável, acabando por aí se estabelecer e casar com uma 
jovem vietnamita, com quem teve um filho, meio indiano e 
meio vietnamita, que viria a tornar ‑se o primeiro professor de 
meditação budista no Vietname e na China: o mestre Tang Hoi.

Quando Tang Hoi tinha 10 anos, o pai e a mãe morreram e  
ele foi entregue a um templo budista indiano, no que hoje  
é o norte do Vietname, para receber formação como monge. 
Os templos tinham sido criados por monges indianos nos 
portos e centros de comércio para os mercadores indianos 
que permaneciam durante longos períodos. No século iii 
o budismo florescia e, enquanto jovem monge, Tang Hoi 
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estudava sânscrito e chinês. Criou uma comunidade e ensi‑
nou no Vietname antes de ir para norte, atravessando a fron‑
teira com o reino de Wu (atual China) para partilhar a prática 
da meditação budista.

Está registado que, quando Tang Hoi chegou ao reino de 
Wu, ainda não havia monges budistas; ele foi o primeiro. 
Estabeleceu ‑se numa pequena cabana e praticava meditação 
enquanto caminhava, e a notícia da sua presença começou a 
espalhar ‑se. Foi convocado pelo rei, que ficou muito impres‑
sionado e que, por volta da metade do século iii, permitiu 
que Tang Hoi construísse o primeiro templo budista no 
reino de Wu. Este ficou conhecido como «o primeiro templo 
construído» e, se formos a Nanquim hoje, ainda podemos 
ver as suas ruínas. Nesse lugar, Tang Hoi começou a ensinar 
meditação e a organizar cerimónias para ordenar os primei‑
ros monges budistas da China, cerca de 300 anos antes de 
Bodhidharma.

Muita gente pensa em Bodhidharma como o primeiro 
professor de budismo zen na China, mas não é verdade. 
Três séculos antes, Tang Hoi já ensinava na China, sendo 
realmente o primeiro mestre zen do Vietname e da China. 
Além disso, ao passo que Bodhidharma não deixou nada 
escrito, Tang Hoi deixou muitas obras que ainda estão preser‑
vadas, incluindo traduções e comentários preciosos. Traduziu 
e ensinou o Sutra do Diamante, uma das escrituras mais 
queridas da tradição zen e o mais antigo texto que explora 
a ecologia profunda.

Quando ouvimos falar sobre o Sutra do Diamante, conse‑
guimos imaginar um monge zen como o mestre Tang Hoi 
a caminhar com um bastão e um velho pergaminho dentro 
do seu saco. 
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Progresso precioso

No Sutra do Diamante o meditador é incitado a deitar fora, 
a libertar ‑se de quatro noções, por forma a compreender a 
sua verdadeira natureza e a verdadeira natureza da reali‑
dade: a noção de «eu», a noção de «ser humano», a noção 
de «seres vivos» e a noção de «tempo de vida». O sutra diz 
que se ainda estamos presos a estas noções, ainda não somos 
livres e não podemos ser um verdadeiro bodhisattva, um ser 
desperto que contribui para aliviar o sofrimento no mundo. 
Porém, se conseguirmos romper com estas noções, teremos 
o discernimento, o entendimento e a liberdade de que pre‑
cisamos para ajudar a salvar o planeta.

É preciso discernimento e coragem para deitar fora uma 
ideia. Se tivermos sofrido profundamente, pode ser porque 
nos agarrámos a uma ideia que não fomos capazes de lar‑
gar. Deitar fora é uma expressão muito forte. Não é apenas 
«libertar». Há tantos séculos atrás, foi o mestre Tang Hoi 
quem usou a expressão «deitar fora» para traduzir o termo 
patinissagga.

O propósito de meditar e observar profundamente é obter 
discernimento, e discernimento é algo que temos de viven‑
ciar por nós próprios. Portanto, não devemos perder tempo 
a acumular novas ideias e conhecimentos; precisamos de 
aprender de uma forma que nos ajude a ultrapassar os nos‑
sos desafios e obstáculos reais. O objetivo de um mestre 
zen é ajudar os alunos a transformarem ‑se; não é transmitir 
conhecimento ou pontos de vista. Um mestre zen não é um 
professor.

A minha tradição pertence à linhagem do mestre zen Linji 
do século ix, que disse: «O meu objetivo não é oferecer ‑lhe 
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conhecimento. O meu objetivo é ajudá ‑lo a libertar ‑se dos 
seus pontos de vista.» A compreensão não deve ser apenas 
um conhecimento vazio, mas um discernimento profundo. 
O discernimento não é resultado do pensamento. O discer‑
nimento é um tipo de visão intuitiva direta que obtemos de 
uma forte concentração. Não é um produto do pensamento. 
É uma intuição profunda. E, se for um verdadeiro discerni‑
mento, terá o poder de nos libertar da nossa raiva, do nosso 
medo, do nosso sofrimento.

Ser capaz de ver apenas uma vez na vida não é pouca 
coisa. Se já viu uma vez, pode ver novamente. A questão é 
se possui a determinação e a diligência.

Somos mais do que julgamos

A primeira noção que devemos deitar fora é a noção de eu. 
Esta é uma crença muito arraigada em todos os seres huma‑
nos: de que existe um eu, separado do resto do mundo; que 
somos nós próprios e que todos e tudo o resto, incluindo a 
Terra, não são «nós». Nascemos com esta forte crença de que 
estamos separados: «tu não és eu. Esse problema é teu, não 
meu.» Intelectualmente, até podemos saber que nada pode 
existir por si só, mas na verdade, continuamos a acreditar 

que as coisas podem, e ainda assim, nos comportamos como 
se fôssemos uma entidade separada. Esta é a base do nosso 
pensamento e comportamento, o que cria muito sofrimento. 
É preciso um treino intensivo para deitar fora esta ideia.

Na verdade, não existe ninguém, nenhum eu. Existe pen‑
samento; existe reflexão, mas não existe uma pessoa por trás 
disso. Quando Descartes disse «penso, logo existo», estava 
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a dizer que, durante o tempo em que está a pensar, ele é o 
pensamento. Buda disse que há pensamento a acontecer, mas 
que não é certo que exista um «eu» por trás do pensamento. 
O pensamento está a acontecer; é algo que reconhecemos. 
Mas podemos dizer que existe um pensador? Se houver 
uma sensação dolorosa, podemos afirmar com certeza que 
está a ocorrer uma sensação dolorosa. Porém, no que toca 
à pessoa que sente, tal não é tão certo. É como dizer «está a 
chover». A chuva é algo certo; está a chover, mas não existe 
uma entidade que chove. Não precisamos de uma entidade 
que chove para que a chuva seja possível e não precisamos 
de um pensador para que o pensamento seja possível. Não 
precisamos de um sensor para que sentir seja possível. Esse 
é o ensinamento do não ‑eu.

Na ideia de «eu» existe a ideia de que sou este corpo, 
este corpo sou eu, ou este corpo é meu, pertence ‑me, mas 
esta noção não corresponde à realidade. Quando olhamos 
profundamente dentro do nosso corpo, percebemos que é 
um rio. Podemos ver os nossos pais e antepassados nesse 
rio. Assim, o rio existe, mas não é certo que exista alguém 
denominado «eu». E, nesse rio, conseguimos ver antepassa‑
dos e tudo mais — não apenas antepassados humanos, mas 
animais, plantas e minerais. Existe um continuum. Se existe 
uma pessoa, um ator, por trás disso, não é certo.

Uma afirmação melhor seria «eu inter ‑sou». Está mais 
perto da verdade à luz da interligação, do inter ‑ser. Se pai e 
filho, mãe e filha, tiverem a perspicácia do não ‑eu, poderão 
olhar um para o outro à luz do inter ‑ser e não haverá mais 
problemas. Nós inter ‑somos. Sou assim porque tu és assim.

É muito importante deitar fora a noção de «eu sou», porque 
esta não reflete a verdadeira natureza da realidade.
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A noção de um eu separado é como um túnel no qual 
continuamos a entrar. Quando praticamos meditação con‑
seguimos perceber que existe respiração, mas que não é 
possível encontrar um respirador em lugar nenhum; existe 
estar sentado, mas não é possível encontrar um «sentador» 
em lugar algum. Ao vermos isso, o túnel desaparece e há 
muito espaço, muita liberdade.

Quem sou eu?

Sou a continuação dos meus pais. Sou a continuação dos 
meus antepassados. Isto é muito claro. Não tenho um eu 
separado. Olhando para dentro de mim, posso ver o meu 
pai, a minha mãe em cada célula do meu corpo. Consigo 
ver os meus antepassados em cada célula do meu corpo. 
Consigo ver o meu país, o meu povo, em cada célula do meu 
corpo. Consigo ver que sou feito de muitos elementos que 
podem ser descritos como elementos não ‑eu. Sou feito de 
elementos não ‑eu e, quando estes elementos se juntam, eles 
produzem ‑me. Assim, sou isso. Não tenho uma existência 
separada. Não tenho um eu separado.

Esta é a visão correta. Vendo a realidade deste modo, já não 
estamos sozinhos porque somos o cosmos. Temos este corpo, 
mas também temos um corpo cósmico. Todo o cosmos pode 
ser encontrado em nós. Temos um corpo cósmico no aqui 
e agora, e podemos falar com o cosmos em nós. Podemos 
falar com o pai em nós, a mãe em nós, os antepassados em 
nós. Somos compostos por elementos não ‑nós. Somos a 
continuação dos pais, antepassados, estrelas, lua, sol, rios, 
montanhas. Tudo está em nós. Assim sendo, podemos falar 

miolo_Zen e a Arte_v3.indd   33 06/01/22   17:10



ZEN E A ARTE DE SALVAR O PLANETA

34

com eles e saber que somos o mundo. Somos o cosmos. 
E isto pode ser percebido com a meditação. Quando estamos 
concentrados, começamos a ver.

Imagine uma onda a surgir no oceano que se pergunta 
«quem sou eu?» Se a onda tiver algum tempo para entrar em 
contacto consigo própria, descobrirá que é o oceano. Ela é uma 
onda, mas, ao mesmo tempo, ela é o oceano. E ela não é ape‑
nas esta onda, mas também as outras ondas. Assim, ela vê a 
ligação, a natureza interexistencial entre ela e as outras ondas, 
e para de discriminar entre eu e não ‑eu. É muito importante 
que a onda perceba que tem um corpo de onda, mas também 
tem o seu corpo oceânico. Quando a onda reconhece o seu 
corpo oceânico, perde todos os tipos de medo e discriminação.

Esta é a bondade da meditação. Pode ajudar ‑nos a alcançar 
as nossas raízes e a libertar ‑nos da discriminação e do medo. 
Se acredita que tem um eu — separado dos seus antepassa‑
dos e do cosmos —, está errado. Existe um nós, mas é feito 
de elementos não ‑nós.

Se vivermos concentrados e plenamente conscientes, 
alcançaremos cada vez mais profundamente a verdade que 
existe em nós. E um dia descobriremos que estamos a descan‑
sar no solo do cosmos. No cristianismo fala ‑se em «repousar 
em Deus». Quando a onda descansa no oceano, está em paz. 
Quando descansamos no nosso corpo cósmico, estamos em 
paz. E, se praticarmos meditação a caminhar, todos os passos 
podem ajudar ‑nos a alcançar esse corpo cósmico, esse corpo 
oceânico, que nos torna imortais. Já não temos medo de 
morrer. Mas muitos de nós estamos muito ocupados e não 
temos tempo para caminhar e respirar por forma a entrar 
em contacto com o nosso corpo cósmico, a nossa verdadeira 
natureza de não ‑nascimento e não ‑morte.
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A meditação pode ser muito gratificante. Estamos à pro‑
cura de nós próprios. Estamos à procura de significado.  
E a meditação é ter tempo para observar profundamente, 
para ouvir profundamente. Ao fazê ‑lo, conseguimos entrar 
em contacto com a nossa verdadeira natureza e libertarmos 
todo o medo e discriminação.

Ecologia profunda

A segunda noção que o Sutra do Diamante nos diz para dei‑
tarmos fora é a noção de «ser humano». Sabemos que o Homo 

sapiens é uma espécie muito jovem na Terra. Chegámos muito 
tarde e, no entanto, comportamo ‑nos como se mandássemos 
no planeta. Acreditamos que somos excecionais. Achamos que 
somos os donos de tudo e de todas as outras espécies, como 
se tivessem sido criadas para nós. Devido a este ponto de 
vista, causámos muitos danos à Terra. Queremos segurança, 
prosperidade e felicidade apenas para os humanos, às custas 
de tudo o resto. Todavia, observando profundamente, vemos 
que os humanos são feitos apenas de elementos não humanos, 
incluindo plantas, animais e minerais. Não apenas historica‑
mente, mas neste exato momento, continuamos a interagir 
com todos os elementos não humanos dentro de nós e à nossa 
volta. É muito claro: sem minerais, plantas e animais, como 
pode haver seres humanos? Se eliminarmos ou devolvermos 
todos estes elementos, o ser humano deixa de poder existir. 
Todavia, procuramos proteger ‑nos e defender ‑nos destruindo 
os nossos elementos não ‑nós, incluindo outras espécies.

No dia a dia precisamos de utilizar palavras para identificar 
e definir as coisas, mas não basta viver assim. Na lógica e na 
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matemática contemporâneas, ainda é usado o «princípio 
da identidade»: A só pode ser A. A não pode ser B. Mas Buda 
propôs que, quando observamos profundamente, vemos 
que A não é apenas A. A é composto apenas por elementos 
não A. Os humanos são compostos apenas por elementos 
não humanos. Os humanos são compostos por todos os 
nossos antepassados. As montanhas, o rio, a rosa, o planeta 
são todos feitos de elementos não montanha, não rio, não 
rosa e não planeta. Quando conseguimos ver isso, somos 
livres. «Humano» e «montanha» são apenas rótulos, designa‑
ções, sem qualquer substância real. Não têm uma existência 
separada. Esta é a espada da dialética do Sutra do Diamante:  
A não é A, e é por isso que pode ser verdadeiramente A.

O homem está presente em todas as coisas e todas as 
coisas estão presentes no homem. Existe uma montanha 
em nós, consegue vê ‑la? Existem nuvens em nós, consegue 
vê ‑las? Não se trata apenas de termos sido uma nuvem ou 
uma rocha no passado, mas de ainda sermos uma nuvem  
e uma rocha atualmente. Antigamente éramos também 
um peixe, um pássaro, um réptil. Somos um ser humano 
sim, mas ao mesmo tempo somos tudo. Percebendo isto, 
sabemos que preservar outras espécies é preservarmo ‑nos a 
nós próprios. Isto é inter ‑ser, o ensinamento mais profundo 
da ecologia profunda.

No mundo zen diz ‑se «antes de praticar meditação,  
vi que as montanhas eram montanhas e que os rios eram 
rios. Enquanto praticava, vi que as montanhas já não eram 
montanhas e que os rios já não eram rios. E, depois de 
praticar, vi que as montanhas eram realmente montanhas e 
que os rios eram realmente rios.» Vendo deste modo, existe 
liberdade.
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