


– As Quatro Nobres Verdades –
Origem e Cessação do Sofrimento

Ao iluminar-se, o Buda Shakyamuni viu que o universo dos
fenômenos funciona de acordo com a verdade da Gênese
Condicionada. (É a noção de que nada, nenhum fenômeno surge
do nada e tampouco pode existir de forma autônoma, por si só.)
De acordo com o Sutra Lankavatara, significa que “fenômenos não
surgem independentemente; surgem na dependência uns dos
outros”.

(In: http://www.templozulai.org.br/)

As Quatro Nobres Verdades são:
• Verdade do sofrimento;
• Verdade da origem do sofrimento;
• Verdade da cessação do sofrimento;
• Verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento.



• A palavra “sofrimento” é a tradução consagrada do
sânscrito dukkha, cujo significado mais aproximado seria o
de “insatisfação”.

Significado Profundo das Quatro Nobres Verdades:
O Comentário sobre o Tratado da Visão do Meio (Caminho do

Meio) diz: “As Quatro Nobres Verdades são o ponto de
passagem entre a ilusão e a iluminação. Quando elas não
são compreendidas, persiste o apego aos Seis Reinos. Se
compreendidas, alcança-se a santidade”.

As Quatro Nobres Verdades estão no cerne da vida. Explicam
todos os estados de consciência existentes no universo e
ensinam como se libertar de todas as formas de ilusão.



É necessário sabedoria para compreender as Quatro Nobres
Verdades. A primeira verdade diz que a vida é cheia de
sofrimento. A segunda, que o sofrimento é causado por
nosso apego à ilusão. A terceira verdade diz que a
iluminação, ou a total libertação do sofrimento, é possível. A
última diz como alcançar a iluminação.

As duas primeiras Nobres Verdades têm relação de causa e
efeito entre si. A primeira é o efeito; a segunda é a causa.
Igual relação existe entre a terceira e a quarta, sendo a
terceira o efeito causado pela quarta. (retroação)

A Primeira Nobre Verdade - Sofrimento não é
possível ao ser humano conquistar total satisfação, ou
satisfação permanente neste mundo.



• A Segunda Nobre Verdade: A Origem do Sofrimento
• Os dois sofrimentos

Os “dois sofrimentos” são o interno e o externo. Sofrimentos internos
são aqueles que geralmente consideramos parte de nós, como dor
física, ansiedade, medo, ciúme, suspeita, raiva etc. Sofrimentos
externos são aqueles que parecem vir de fora, incluindo vento, chuva,
frio, calor, seca, animais selvagens, catástrofes naturais, guerras,
crimes e assim por diante. Não é possível evitar – nenhum dos dois
tipos.

• Os três sofrimentos (outra classificação). O primeiro é o inerente,
aquele a que estamos sujeitos pelo simples fato de estarmos vivos. O
segundo é o sofrimento latente, aquele que está presente mesmo nos
momentos mais felizes: coisas se quebram, pessoas morrem, tudo
envelhece e se deteriora, até os melhores momentos chegam ao fim.



• O terceiro sofrimento é o ativo, causado por estarmos
presos em um mundo de ilusão constantemente
mutável.

• No mundo da ilusão, temos pouco ou nenhum controle
sobre nossa vida. Sentimos ansiedade, medo e
impotência à medida que vemos tudo se
transformando de um dia para o outro.

__________________________
• "Você já teve um sonho, Neo, em que você estava tão

certo de que era real? E se você fosse incapaz de se
acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o
mundo do sonho e o real?"



• Neo: O que é Matrix?
• Morfeu: Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda

parte [...] é o mundo que acredita ser real para que não
perceba a verdade.

• Neo: Que verdade?
• Morfeu: Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você

nasceu em cativeiro. Nasceu em uma prisão que não pode ver,
cheirar ou tocar. Uma prisão para a sua mente.

• De acordo com o buddhismo, e de acordo com Matrix, a
convicção da realidade baseada na experiência sensorial, na
ignorância e no desejo, mantém o homem encadeado na
ilusão até ser capaz de reconhecer a falsa natureza da
realidade e renunciar a seu equivocado sentido de identidade.

• http://anaomente.blogspot.com.br/2014/03/matrix-cristianismo-budismo-e-
gnose.html



• À luz do budismo, há a Co-Creação Dependente; o filme mostra
a realidade dentro de MATRIX como um amontoado de ilusões
de todos os seres humanos capturados em suas armadilhas. De
forma similar, o budismo ensina que o sofrimento dos seres
humanos se deve ao ciclo de ignorância e desejos que os
prendem eternamente no círculo repetitivo de nascimento,
morte e renascimento. O princípio é dado numa pequena
fórmula no Samyutta-nikaya:

“Se isso é, aquilo vem a ser;
Do surgir isso, surgirá aquilo;
Se isso não for, aquilo não virá a ser;
Do cessar isso, aquilo é cessado”.

• (da Gênese Condicionada. “fenômenos não surgem independentemente; 
surgem na dependência uns dos outros”.)



• Precisamos falar sobre o SAMSARA (Thanissaro Bhikkhu) 
(http://www.saindodamatrix.com.br/archives/2006/03/samsara.html)

• Samsara é uma palavra sânscrita que vem da combinação
de Samsa (ilusão) e Ra (movimento). É a ilusão em movimento,
representada de forma cíclica. Também significa "perambulação".
Muitas pessoas pensam que esse é o nome Budista para o lugar em
que vivemos no momento - o lugar que abandonamos quando
vamos para nibbana(nirvana). Nos textos Budistas mais antigos
samsara é a resposta, não para a pergunta "Onde nós estamos?",
mas para a pergunta "O que estamos fazendo?" Ao invés de um
lugar, é um processo: a tendência de ficar criando mundos e depois
se mudando para dentro deles.

À medida que um mundo se desintegra, você cria um outro e lá se
instala. Ao mesmo tempo, você dá de cara com outras pessoas que
também estão criando os seus próprios mundos.



• Além de criar sofrimento para nós mesmos, os mundos que criamos
se alimentam dos mundos dos outros, da mesma forma como o deles
se alimenta do nosso. Em alguns casos essa alimentação pode ser
prazerosa e benéfica para ambos, mas mesmo nesse caso essa
situação terá um fim. De modo mais típico, ela irá causar dano a pelo
menos uma das partes na relação, com freqüência a ambas.

• Buda encontrou a forma para sair do Samsara. A'samsarização' é algo
que cada um de nós faz e cada um tem que parar isso por si mesmo.
Se samsara fosse um lugar, poderia parecer egoísta que uma pessoa
buscasse a escapatória, deixando os outros para trás. Mas, Samsara é
um processo. É o mesmo que abandonar um vício ou um hábito
abusivo. Quando você aprende as habilidades necessárias para parar
de criar os seus próprios mundos de sofrimento, você poderá
compartir essas habilidades com os outros para que eles possam
parar de criar os deles.



• Buda comparava a prática de parar o samsara ao ato de ir de
um lugar ao outro: desta margem de um rio para a outra
margem. Mas os trechos nos quais ele faz essa comparação,
com freqüência concluem com um paradoxo: a outra margem
não possui um "aqui," nem um "ali," nem um "no meio". Sob
essa perspectiva, é óbvio que os parâmetros de tempo e
espaço do samsara não se referem ao contexto preexistente
no qual perambulamos. Eles são os resultados da nossa
perambulação.

• NA ORIGEM DO SOFRIMENTO TEMOS QUE
RESSALTAR OS ELEMENTOS:

• A) KLESHAS, 
• B) KARMA, 
• C) SHENPA



• A)Kleshas – são as impurezas mentais; a origem dos SHENPA E 
DO  KARMA; a causa imediata do karma.

• São os chamados obscurecimentos, divididos em:
A) Cognitivo – Ignorância (crença na dualidade)
B) Emocionais – aversão e apego 
• São as bases da criação de karma.
B) KARMA:
De acordo com os Yoga Sutra de Patânjali, existem quatro tipos

de Karma: dois tipos de Karma representam nosso Destino,
enquanto outros dois representam nosso livre-arbítrio -
Liberdade).

Os Karmas que representam nosso destino são:
1 – Sanchita Karma: corresponde ao nosso Karma acumulado,

representado por todas nossas ações de vidas anteriores.



Nossas ações vão ressignificando os efeitos das causas ali
armazenadas.

2 – Prarabdha Karma: corresponde ao Karma de nossa vida
atual, o Karma Maduro. Nosso Prarabdha Karma é a porção
de todo o nosso Sanchita Karma que é distribuído para
nossa vida atual.

O karma presente (prarabdha) por sua vez se subdivide em 3
tipos:

Dridha (Karma Fixo): Uma parte fixa e inevitável, que não pode
ser alterada.

Dridha/Adridha (Karma Misto) Uma parte que pode ser
mudada e evitada, embora exija um grande esforço de
vontade ou uma expansão de consciência.



Adridha (Karma Mutável) É uma pequena parte variável, que pode
ser alterada dependendo de outras ações adicionadas ao karma
acumulado e de interações com o karma coletivo. Este depende
do karma familiar, nacional, etc.

Os que representam nosso livre-arbítrio, a LIBERDADE:
3 – Kriyamana Karma: é o nosso livre-arbítrio tomando atitudes

para mudar nossas situações na vida atual.
4 – Agama Karma: é o nosso livre-arbítrio traçando planos de ação

para (vidas) futuras.

• C) SHENPA – são gatilhos que acionam nosso
comportamento; padrões comportamentais que levam ao
sofrimento. “Aquela sensação de aperto que tem o poder de nos
fisgar para a auto-depreciação, culpa, raiva, ciúmes e outras
emoções que levam a palavras e ações que acabam por nos
envenenar.” http://sobrebudismo.com.br/como-somos-fisgados-como-se-soltar-por-pema-
chodron



A Terceira Nobre Verdade

• “Cessação do sofrimento” É algo que está além de
apego-cobiça, raiva-aversão, ignorância; além da
dualidade e das distinções entre certo e errado,
você e os outros, bem e mal, vida e morte.

• A Quarta Nobre Verdade
O caminho que leva à cessação do sofrimento, aquele

que nos mostra como superar as causas do
sofrimento”O Caminho do Meio”, o Caminho
Óctuplo:



• 1. Atenção plena à Visão (reta compreensão)
• 2. Atenção plena à Emoção (reta intenção)
• 3. Atenção plena ao Discurso (usar palavra corretas)
• 4. Atenção plena à Ação (Agir com ética)
• 5. Atenção plena ao Modo de Vida (profissão,

hábitos, alimentação, ética com os animais, etc.)
• 6. Atenção plena ao Esforço (disciplina)
• 7. Atenção plena aos Pensamentos (mente -

meditação)
• 8. Atenção plena à Contemplação (Samadhi )



• O grande bodisattva Manjushri (...) disse à assembleia
de bodisattvas:

“Discípulos do Buda deste mundo Saha, a Nobre Verdade do
Sofrimento tem vários significados, como retribuição,
opressão, mudança constante, apego às condições, dor
dilacerante, dependência dos sentidos, loucura, doença e
estupidez.”

“Discípulos do Buda deste mundo Saha, a Nobre Verdade da
Origem do Sofrimento tem muitos significados, como apego,
destruição, amor obstinado, pensamento iludido, sedução do
desejo, determinação errônea, teia de condições, discurso
vazio, passividade e aferro a fontes degradadas.”



• Discípulos do Buda deste mundo Soha, a Nobre Verdade da
Cessação do Sofrimento tem vários significados, como não
argumentação, deixar a poeira para trás, paz perfeita, não
ter percepção ilusória, estar além da deterioração, não ter
natureza de seu próprio ser, não ter obstáculos, extinção,
saber a verdade e habitar na natureza de seu próprio ser.

• Discípulos do Buda deste mundo Soha, a Nobre Verdade do
Caminho da Cessação do Sofrimento tem muitos significa-
dos, como o Veículo Único, o guia, plenitude sem distinções,
equanimidade, renúncia, não ter anseios, seguir os passos
dos santos, o caminho dos sábios.



• As Quatro Nobres Verdades têm quatro quatrilhões de nomes e
significados, que são compreendidos pelos seres conforme as suas
tendências. Essa pluralidade de significados mostra aos seres
como conquistar o controle sobre a mente”.

• Sutra Avatamsaka (Sutra da Guirlanda de Flores)

• A compreensão e a prática dos ensinamentos do Buda levam
infalivelmente à libertação da dor e do sofrimento. O Buda é o
médico e o remédio é o Dharma – praticar os ensinamentos - As
Quatro Nobres Verdades constituem a cura para o sofrimento
humano.

• Voltando para Matrix, a dualidade entre Matrix (mundo da ilusão
que criamos)e a realidade por trás disso tudo representa a última
meta de libertar as mentes de Matrix;



Entrar, reconhecer “Mahamudra”, a Verdadeira Natureza da mente:
Vacuidade/Luminosidade.

(Os produtores do filme se basearam nas idéias buddhistas do Therevada (Hinayana),
Mahayana, Vajrayana).

Aludindo ao ideal do Arhat o filme sugere que a iluminação é
alcançada através dos esforços individuais. Como seu Guia inicial,
Morpheus deixa isso claro a Neo que não pode depender dele
para sua iluminação.

Diz Morpheus: "Ninguém pode dizer o que é a Matrix. VOCÊ
precisa vê-la por si mesmo".

Morpheus diz ainda a Neo que ele precisa fazer a escolha final por
ele mesmo: "Estou tentando libertar sua mente, Neo. Mas eu só
posso mostrar a porta e só você pode atravessá-la".



• Para o budismo "a emancipação do homem depende de suas
próprias realizações da Verdade e não da graça benevolente
de um Deus ou de outro poder exterior como recompensa

• por seu obediente bom comportamento".

• O Dhammapada* impulsiona quem busca a iluminação para
"libertarem-se a si mesmos do passado, do futuro e do
presente, cruzando para a mais distante orla da existência...”

• Como diz Morpheus a Neo, "há uma diferença entre
conhecer o caminho e percorrer o caminho".

*Texto sagrado – Literalmente: Caminho da Lei, a prática do Dharma.



• No começo do filme MATRIX, um “hacker” de computador
conhecido como NEO, está caído adormecido em frente de
seu computador.

Uma mensagem misteriosa aparece na tela:

"Acorde, Neo!“

E como Buddha ensinou aos seus seguidores:

"vocês, por vocês mesmos, devem fazer o
esforço; só os Despertos são Mestres".

• _____________________________________



Vamos trabalhar o Caminho Óctuplo. Começando por “serenar 
a mente”= meditação

- São necessárias certas condições:
1) Compreender que felicidade e sofrimento dependem

essencialmente da nossa mente;
2) Alimentar uma viva aspiração para meditar e desenvolver

alegria pela perspectiva de fazer essa prática;
3) É muito importante ter um instrutor autêntico;
4) Ter um local, mais ou menos afastado das atividades

mundanas;
5) Estabelecidos nesse local, é necessário libertar o corpo de de

atividades, libertar a mente de pensamentos associados ao
passado e ao futuro, libertar a palavra de toda a
manifestação profana.



6) A postura corporal é fundamental. 
• Nosso corpo é percorrido por uma rede de canais sutis: os

nadis, 72.000. Três sãos mais importantes (veremos adiante)
nos quais circulam ventos sutis: o prana. A produção dos
pensamentos está ligada a esses ventos! A agitação do corpo
produz agitação nos nadis e nos ventos e, assim, produz
turbulências mentais. ( voltaremos a esse ponto)

• A atividade oral, falar demais também influencia e é
influenciado pelos ventos. Falar demais perturba os ventos,
favorecendo a produção de pensamentos. Guardar o silêncio
favorece a meditação. Preservar a calma da palavra e do
corpo leva à calma interior, evitando grandes fluxos de
pensamentos.



- Falsas idéias sobre meditação:

• Para alguns, meditar é passar em revista e analisar
acontecimentos da vida cotidiana ocorridos nos dias, meses e
até anos atrás (isso é bom para a memória...). Para outros,
meditar é formar projetos a curto, médio e longo prazo.
Induzir pensamentos também não é meditação.

• São ótimos exercícios, mas não significam meditação
propriamente dita!

• Outras pessoas, acreditando meditar, instalam-se em um
estado vago e impreciso, próximo a um torpor...essa
indeterminação obscura pode levar a uma impressão de
repouso, mas não leva à lucidez e pode levar ao sono ou
turbulências mentais, etc.



–A Reta Visão*, a Meditação e a Conduta

As três fazem parte do Caminho. Ter Visão sem meditação é como
um rico que vive na pobreza, um avarento. Tem um tesouro,
mas não usa. A reta visão é a superação dos véus cognitivos e
emocionais. Meditação sem visão é como um cego carregar um
tesouro, sem saber para onde ir... A Conduta é o que se chama
de pós-meditação.

Pessoas pensam que, se meditarem quinze minutos por dia vão se
iluminar em um mês.. Mesmo que fosse uma hora por dia. E as
outras 23hs? É necessário prestar atenção ao processo
espiritual ao longo do dia, enquanto trabalha, dorme, etc. No
dia-a-dia, conserve sua mente naquilo que está fazendo. Não
fique viajando no que aconteceu ontem ou no que acontecerá
amanhã. Meditando ou fazendo as atividades diárias, treine
e sustente a vigilância. Isso é a CONDUTA.



• A RESPIRAÇÃO (canal no dedo anelar, Tsitsa - espíritos
perturbadores podem entrar por esse canal. No Tibet,
práticas de desobsessão utilizam o canal Tsitsa)

Existem práticas que só um mestre pode autorizar.
• Podemos aqui fazer algum pranayama milenar da Yoga.
= A Expulsão do Ar Residual : purifica os ventos kármicos das

emoções perturbadoras;
• Transforma em ventos da Sabedoria nos canais do corpo.
• Se os ventos são perturbadores, a mente não estará

funcionando de forma adequada.
• O ventos, canais e a mente estão intrinsecamente

interligados. São inseparáveis.



• Quando a mente se acalma é shinê.
O mau shine é aquele em que a mente está sem pensamentos,

mas se encontra numa espécie de obscuridade ou até de torpor.
Aí, estamos mais perto do sono do que de shine. Algumas
pessoas não entendem bem o que é a meditação e se instalam
em uma situação indefinida e sem pensamentos e ainda pensa:
“como medito bem...”

A pacificação mental acalma e estabiliza a mente- Shinê(Shamata),
mas a verdadeira natureza da mente não é reconhecida.
Estando a mente pacificada, vai-se para um grau de
compreensão superior à calma: é a Visão Superior (Lhaktong-
Vipássana), a que vai reconhecer a verdadeira natureza da
mente: vacuidade/luminosidade.

Exercício: Concentrar-se com um tiglê branco na fronte. Tiglê e 
mente são indiferenciados. 





Maria Claudia Pires Capuano
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