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Como alguém olharia para uma bolha,
Como alguém olharia para uma miragem Se assim alguém olhar para o mundo,
O Rei da Morte não o enxergará.
- Verso 170 do Dhammapada -

Prefácio

Escrevi este livro para compartilhar alguns pensamentos sobre a morte com
qualquer um que queira lê-lo. Pensamentos sobre como nos defrontaremos com a
morte - com coragem e equanimidade. Com dignidade. E, se você quiser, com um
sorriso. Pensamentos sobre como lidar com o sofrimento, e viver com sabedoria e
compaixão, ou com qualquer outra coisa que quisermos investigar, até que morramos.
Mas as pessoas não gostam de falar sobre a morte. Sempre que o tema é tocado
elas começam a se sentir desconfortáveis. É especialmente considerado tabu falar
sobre a morte em ocasiões auspiciosas, tais como em um nascimento ou no Ano Novo.
É como se mencionando a palavra, morte, numa ocasião auspiciosa isso fosse estragar a
ocasião e trouxesse má sorte ou, prematuramente, a morte! É claro que não concordo
com tais noções. Para mim é apenas uma superstição. Posso entender, entretanto, que
as pessoas considerem de mau gosto falar sobre a morte em ocasiões auspiciosas. Mas
penso que é bom e sábio refletir frequentemente sobre a morte, e mesmo em ocasiões
tais como nascimentos e Ano Novo, talvez ainda mais em tais ocasiões. Por quê?
Porque podemos refletir que não estamos nos tornando mais jovens, mas sim, mais
velhos; que cada ano nos trás um ano mais perto de nosso túmulo. Durante tais
reflexões podemos avaliar nossa vida, reavaliar nossa posição e ver se estamos nos
dirigindo na direção correta - a direção da sabedoria e da compaixão.
Como monge, constantemente medito sobre a morte. Isso me chama a atenção
para levar uma vida mais significativa, não gastar inutilmente meus dias, embora, devo
confessar, gaste um precioso tempo, de tempos em tempos; pois a mente, como você
sabe, pode ser estúpida e preguiçosa por vezes. Mesmo assim, pela contemplação
frequente sobre a morte, sou lembrado de que devo encontrar mais tempo para
praticar a meditação da visão clara a fim de limpar minha mente das impurezas da
ganância, do ódio e da ilusão.
O Buddha nos aconselhou a contemplar frequentemente sobre a morte, até
mesmo diariamente, ou mesmo de tempos em tempos. Isso fará surgir em nós saṁvega
- o senso de urgência para nos esforçarmos ainda mais para erradicar o sofrimento que

provém de uma mente impura e iludida. Eu gosto de falar sobre a morte. É o meu tema
favorito. (Isso seria mórbido? Tudo bem. Vá em frente. Você pode dizer que sou
mórbido ou qualquer coisa que você queira. Está bem para mim. Não me importo. As
pessoas, isto é, não somente eu, mas também você, devem ser permitidas exercer seu
direito básico humano de expressar suas opiniões e sentimentos; tanto quanto assim o
façam de uma forma legitima, sensível, não impositiva e não violenta. Ninguém
deveria ficar com raiva de uma pessoa por expressar suas opiniões de tal forma,
embora, infelizmente, algumas vezes esqueçamos e fiquemos irados). Mas voltando ao
tema, eu sempre ponderei, sempre me perguntei e ainda me pergunto: Por que
vivemos? Por que morremos? O que é tudo isso? Para que tudo isso? Qual o propósito?
Qual a finalidade?
Muitas respostas têm sido oferecidas, sem dúvida. E tenho certeza de que há
muitas pessoas que ficariam felizes em me oferecer respostas a essas questões, as quais
foram propostas desde quando o homem começou a pensar e ponderar. Mas não posso
dizer que fiquei satisfeito com todas as respostas que já me foram dadas. Ainda busco.
Nestes dias, tornei-me um monge buddhista e me iniciei na meditação. Subscrevi-me
aos cinco preceitos do Buddha de não matar ou agredir, não roubar ou enganar, não
cometer a má conduta sexual, tal como o adultério, não roubar e não tomar álcool e
drogas. Como monge, ainda observo, além disso, o celibato e outras regras para os
monges.
Não posso dizer que já encontrei todas as respostas para as minhas questões,
mas encontrei alguma ajuda, algum conforto no ensinamento do Buddha. Sinto uma
empatia com o ensinamento do Buddha sobre a vigilância e a amizade universal. Ainda
medito. Talvez venha a encontrar todas as respostas um dia. Seria bom se pudesse. Mas
se não acontecer, isso não importa. O que importa é que tentei. Ficarei feliz, mesmo se
morresse tentando. Pois ao menos tentei. Dessa forma, minha vida ainda seria
significativa, ao menos numa certa medida. E ao longo do caminho, é claro, tentarei
espalhar tanta alegria e felicidade quanto for de acordo com minha disposição e
habilidade.
Tentei, neste livro, compartilhar meu limitado entendimento sobre a vida e a
morte. Sinto que devemos discutir as questões da morte francamente. Não deveríamos

ter medo de iniciar tal discussão. De outra forma, como podemos discutir e aprender?
Quando abertamente discutimos, aprendemos e entendemos, então, isso é bom; pois
podemos lidar com a morte. Podemos conhecer melhor como lidar com ela. Isso é
importante; pela simples razão de que todos nós devemos morrer. Não há escape. E se
não podemos nos relacionar com a morte agora, como podemos nos relacionar com ela
quando estivermos deitados em nosso leito de morte, quase respirando pela última
vez? Não estaríamos tomados pelo medo e pela confusão em tal ocasião? De modo que
é melhor aprender tudo sobre a morte agora. Certamente isso nos ajudará a pisar em
chão firme. Então, não será necessário temer a morte. Teremos confiança e, quando a
morte chegar, podemos seguir com um sorriso. Podemos dizer: ‘Morte, faça o seu pior.
Eu conheço você e posso sorrir’.
Escrevi este livro da maneira mais direta e engajada possível. Tentei não ser nem
muito acadêmico nem artificial. Queria que você gostasse de ler este livro, pensar
sobre aquelas partes que possam estimular, e pegar uma coisa ou duas que pudesse ser
de ajuda em sua vida, que pudesse ser de ajuda para viver, amar e morrer. Também
não escrevi tanto da forma como um monge escreveria para um leigo, mas como de um
ser humano para outro ser humano. Assim, escrevi de uma forma bastante livre, com o
propósito de comunicar, de atingir o coração. Mas não posso dizer o quanto fui bem
sucedido ou fracassei! Somente você será o melhor juiz para isso.
Como sou um monge buddhista, os leitores descobrirão que o conteúdo possui
muitos valores e conceitos buddhistas. É claro que alguns valores, tais como aqueles do
amor e da compaixão, são universais. Eles não pertencem a nenhuma religião, mas a
todas. Todas as religiões ensinam o amor e a compaixão. Todas são boas religiões. Mas
somos nós, os seguidores, que não seguimos. Assim, matamos e ferimos em nome de
nossa religião. Quem deve ser culpado, além de nós mesmos? Não as religiões ou seus
fundadores, os quais sempre praticaram o amor, a sabedoria, a misericórdia, o perdão e
a compaixão. Se pudermos nos despertar de nossa ignorância, então, poderemos amar
verdadeiramente. Poderemos viver como irmãos e irmãs, com tolerância, paciência e
entendimento, com amor e compaixão.
Escrevi este livro principalmente para os buddhistas. Mas os que não são
buddhistas podem também ler e ter algum benefício, algumas áreas comuns de

concordância, apreciação e entendimento. No mínimo, eles saberiam o ponto de vista
buddhista, a abordagem e entendimento buddhistas. É bom saber o ponto de vista dos
outros; isso leva a uma maior tolerância, entendimento e apreciação de outras
abordagens e crenças. Não é meu desejo converter ninguém. Isso deveria ser bem
claro. Que cada um pratique sua própria religião e deixe que também os outros o
façam; pois, como bem foi colocado pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o Dalai
Lama: a compaixão é, afinal de contas, a essência de todas as religiões.
Tentei compartilhar o meu entendimento no melhor de minha habilidade. Mas,
sem duvida, haverá algumas deficiências aqui e ali. Ou algumas áreas onde possa haver
diferenças de interpretação ou entendimento. Você pode não gostar ou concordar com
algumas coisas que eu digo. Ou pode não gostar do modo como eu as coloco. Você pode
pensar que é impróprio, insensível, sentimental, abrasivo, distorcido, absurdo ou o que
quer que seja. Tudo bem. Isso é natural. Havendo somente duas pessoas já haverá
alguma discordância. Você pode apenas rejeitar aquelas coisas que você não concorda,
deixá-las de lado, por assim dizer. Não precisa aceitar tudo o que digo. Por que
deveria? É claro que você tem também uma boa mente e pode (e deve) pensar e decidir
por si mesmo. Podemos concordar e discordar sem nos tornarmos agitados ou raivosos
ou irados. Podemos concordar e discordar e, ainda assim, permanecermos bons
amigos. Não podemos? Isso é a coisa mais maravilhosa, a quintessência da maturidade
mental. Depende de cada um de nós decidir sincera e honestamente por nós mesmos
aquilo que aceitamos ou não. Não precisamos crer em todas as coisas ou em qualquer
coisa.
O Buddha, ele próprio, disse que o melhor é quando cuidadosamente pensamos,
investigamos e verificamos por nós mesmos antes de aceitar qualquer coisa. Mesmo as
próprias palavras do Buddha deveriam ser tomadas com a mesma intensidade e
escrutínio. No final das contas, o Buddha não fez nenhuma exceção. Ele nunca
acreditou com fé cega. Nunca nos disse para simplesmente crer no que havia dito e
simplesmente rejeitar o que os outros disseram. Mas ele nos disse para investigar,
praticar e verificar por nós mesmos. Se descobrimos que certo ensinamento é bom, é
saudável e leva à erradicação do ódio, da cobiça e da ilusão, então, podemos aceitá-lo.
Se não, deveríamos rejeitá-lo. É um conselho excelente. E dessa forma, aproveitando a
dica do Buddha, eu sempre gosto de dizer: Não acredite em nada, mas pense, pratique e

verifique por si mesmo. Para mim, isso é o melhor, é a abordagem mais segura. Mas,
com relação aos erros de minha parte no, escrever este livro eu peço desculpas e peço
por perdão.
Que todos os seres sejam felizes. Que todos nós encontremos a sabedoria e a
felicidade que procuramos, cada um de sua própria maneira. E feliz leitura!

Alô Morte. Adeus Vida

Um dia quando eu morrer, como deve acontecer, gostaria de morrer com um
sorriso em meus lábios. Gostaria de partir pacificamente, cumprimentar a morte como
um amigo e ser capaz de dizer muito alegremente: “Alô Morte, Adeus Vida”.
Posso me imaginar tendo uma conversa com a morte. Talvez ela possa se dar
dessa forma: “Alô Morte! Como vai você? Tenho esperado por você um longo tempo.
Toda a minha vida tenho esperado por você. Finalmente você está vindo a mim? Já é
hora de eu partir?
“Sim, sim, Morte, eu estou indo. Seja paciente. Estou pronto. Você não pode ver
que eu estou sorrindo? Já há longo tempo que tenho planejado cumprimentá-la com
um sorriso. Sim, Morte, eu compreendo. Você não precisa se desculpar. Sei que você
tem um trabalho para fazer. Não tenho nada contra você. Sem maus sentimentos. Nada
pessoal, eu entendo.
“Como eu disse, Morte, toda minha vida eu venho esperando por esse momento.
Para ver se eu posso encontrá-la com um sorriso. Ver se eu posso, finalmente, inspirarme na morte, senão na vida. Agora você me dá essa oportunidade e eu agradeço por
isso.
“Sim, ouvi muito sobre você. Que você não espera por ninguém. Que você vem
como um ladrão na noite. Que você não faz barganhas com ninguém. Que você não
aceita não como resposta.
“Morte, tudo bem. Eu irei a você de forma contente. Estou cansado. Este corpo é
uma concha quebrada. Já viu melhores dias. Já viveu sua utilidade e seu tempo. Como
você pode ver já estou quase morto. E tenho suportado toda essa dor tentando sorrir
para os muitos visitantes que me visitam. Morte, para dizer a verdade, você deveria ter
vindo antes. Depois de toda essa dor você é um refresco bem-vindo, um enviado dos
céus. Mas já basta dessa conversa. Morte, não vamos esperar. Vamos lá. Venha, segure
minha mão”.
E eu seguiria como sempre sonhei, com um sorriso em meus lábios. Que maneira

maravilhosa de morrer! Todas as pessoas ao meu redor não precisariam chorar. Elas
ficariam felizes porque me veriam sorrindo. Saberiam que estava tudo bem comigo. A
morte não é nada para se temer. Trate a morte como um amigo. Esteja sempre pronto
para dizer alô para a morte e adeus à vida.

***

É claro que ninguém é poupado da morte. Todos devem morrer. Como Buddha
disse: A vida é incerta, mas a morte é certa. Enquanto vivemos, sofremos a separação
que vem da morte de alguém que amamos. Meus dois avós morreram. Lembro-me de
minha avó. Ela era tão gentil comigo. Ela também era muito pobre. Preferia viver no
campo enquanto meus pais viviam na cidade. Lembro-me de que certa vez ela nos
visitou e fui pedir a ela cinco centavos. Imediatamente ela pegou sua bolsa, apanhou os
cinco centavos, e me deu. Naqueles dias era possível comprar coisas mesmo com cinco
centavos: você podia conseguir uma bola de gelo ou um copo de bebida gelada por
cinco centavos. Se você bebesse água de coco servida pelo homem indiano você
poderia até conseguir dois copos por cinco centavos! E por cinco centavos podia
conseguir também cinco doces.
Meu pai morreu quando eu tinha dez anos. Lembro-me de visitá-lo pela última
vez numa noite no General Hospital quando ele estava deitado morrendo de
tuberculose e outras complicações. Lembro-me de minha mãe dizendo a ele: “Ah Beh,
esse é nosso filho Johnny que veio vê-lo”. Meu pai não podia falar. Havia um tubo de
oxigênio em seu nariz. Ele olhou para mim com um olhar enfraquecido. Eu era jovem.
Não sabia o que a morte era naquele momento, embora agora saiba melhor. Minha
pobre mãe foi quem mais sofreu. Havia visto tantas mortes e teve uma vida muito
difícil quando era jovem. Definitivamente, a vida não era uma cama de rosas para ela.
Um de meus irmãos morreu quando era ainda um bebê. Outro morreu aos vinte
e três, com sua noiva. Foi trágico. Afogaram-se. Posso ainda me lembrar de ver seus
corpos no mortuário. Minha mãe gritando de todo seu coração. Foi muito doloroso
para ela perder seu filho amado de forma tão trágica. Eu fiquei chocado e

simplesmente não sabia o que fazer. Tinha dezesseis então. Tentei parecer calmo,
casual. Segurei minhas lágrimas. Falava e me comportava como se nada houvesse
acontecido, como se a morte fosse para mim algo de todos os dias, sem necessidade em
se lamentar. Tentei pegar leve, procurei colocar uma fria capa exterior.
Mas privadamente chorei. Chorei amargamente. E, após o funeral, voltei ao
cemitério. Dei voltas ao seu redor. Cavei o chão e plantei flores ao redor do túmulo de
meu irmão e de sua amada. Cavei em sua cruz de madeira as palavras: Maior amor que
este nenhum homem teve, a ponto de abandonar sua vida pela sua amiga, pois que
morreu tentando salvar sua noiva. E eu falei com Deus. Perguntei para Ele: “Senhor,
porque faz isto para mim? Porque me tirou meu irmão? É sua vontade, seu desejo?
Pois, se é isso, que sua vontade seja feita. Eu a aceito”. Você vê, eu era um bom cristão
naquela época. E a vontade de Deus deve preceder todas as coisas. Não deve ser
questionada. Embora como buddhista agora, eu acredite que entenda um pouco
melhor. Sim, nenhum Deus tirou meu irmão. Se aceitamos a vida devemos também
aceitar a morte. A morte é parte e parcela da vida. Como disse o Buddha, é a ignorância
que faz o mundo do sofrimento girar e nós seguimos de vida para vida de acordo com
as nossas ações. O bem produz o bem e o mal produz o mal. Devo confessar que me
relaciono melhor com o modo do Buddha ver as coisas.
Mais tarde na vida eu presenciei muito mais mortes. Enquanto jornalista, vi
corpos - pessoas que morreram em acidentes, brigas de gang, suicídios,
envenenamentos, etc. Escrevi histórias dramáticas, tocantes ou trágicas, sobre as
pessoas que morreram. Houve um homem que beijou sua pequena filha com um adeus
e deu um tiro em sua cabeça. Então, houve o jovem casal encontrado numa cama de
hotel num pacto de suicídio. A garota morreu do veneno que tomaram; seu namorado
sobreviveu. E houve o notório ladrão, morto pela polícia no dia de Ano Novo. Era um
homem marcado, que não podia viver para ver o final do primeiro dia de um novo ano.
Mas, para mim, era apenas outra história. Nunca pensei muito profundamente sobre a
morte então. Estava bastante anestesiado por tudo isso. Tudo o que queria era sair com
a melhor história na página de frente do jornal. Havia pouco sentimento ou compaixão
em mim para com as pobres vítimas. Eu era uma pessoa de coração duro e egoísta,
apenas interessado no meu bem estar.

Ainda muito mais tarde, enquanto monge, encontrei mortes, dessa vez com mais
sentimento e compaixão. Quando visitei um doente, podia sentir simpatia por ele.
Fazia o meu melhor consolá-lo. Para os buddhistas, eu recitava suttas, as escrituras
buddhistas. Dizia a eles o que o Buddha disse: “O corpo pode ficar doente, mas não
deixe que a mente fique doente”. Podemos não ser capazes de fazer muito pelo corpo,
mas podemos fazer alguma coisa pela mente. Podemos nos manter estáveis, mesmo
quando estamos doentes. Podemos ser vigilantes. Podemos ver o surgir e o
desaparecer da dor, como ela vem e vai, em ondas. Podemos entender a impureza do
sofrimento. Podemos encontrá-lo e aprender com ele. Ele está lá, como um teste - de
quão bem você entendeu a natureza da vida, quão bem entendeu que não há um eu
permanente aqui, mas somente a mudança constante, o surgir e o desaparecer, como o
fluxo incessante de um rio; de quão bem você entendeu que essa é nossa ignorância,
apego, avidez, raiva, medo, etc., que são as causas de nossos sofrimentos.
Neste entendimento podemos nos levantar para encontrar a dor. Podemos lidar
com ela. Podemos permanecer calmos e tranquilos. Sem mesmo o menor traço de
depressão. Sim, podemos sorrir, mesmo para a nossa dor. Podemos dizer: ‘Ei dor, você
realmente está tentando me pegar. Não está? Outra pessoa pode sucumbir a você, mas
não eu. Tenho treinado; tenho me fortalecido contra você. O Buddha ensina que devo
responder sem raiva ou aversão. Assim estou tentando responder a você, sem raiva ou
aversão. Entendo que com vigilância e paz em meu coração posso me levantar acima
de você. Posso sorrir para você. Você me ensina que a vida é sofrimento. Mas você
também me ensina que posso estar acima de você’. E você pode sorrir para a dor. Você
se sentirá imediatamente melhor.

***

A maior parte da vida é espuma e bolhas
Duas coisas permanecem como pedras
Bondade na dificuldade do outro,

Coragem com sua própria.
Adam Gordon

