
O Caminho Óctuplo para a Iluminação 

 

As 4 Nobres Verdades do Buda 

 
Neste momento processa-se uma ênfase singular, única, por toda parte, de luz e 
iluminação. O renascer na civilização ocidental dos antigos ensinamentos do 

Buda reflete esta verdade. As eras reconheceram o Buda como o símbolo da 
iluminação, o Portador da Luz das Alturas. 

 

As Quatro Nobres Verdades do Buda expõem as causas das perturbações 
humanas e incluem a cura, o Nobre Caminho Óctuplo, que é o Caminho das 

Corretas Relações Humanas. A humanidade está aprendendo essas lições e 

dando os primeiros passos no Caminho Iluminado das Corretas Relações. 

Aqueles que buscam o caminho da iluminação devem, primeiro, remover todo 

orgulho do pequeno eu (a personalidade) e se dispor, de maneira humilde a 
aceitar a luz da Verdade. Todos os tesouros do mundo, todo ouro, prata, 

honrarias, nada disso se compara à sabedoria e à virtude. Para desfrutar de boa 

saúde, para levar a verdadeira felicidade à família, para levar paz para todos, é 

preciso, primeiro, disciplinar e controlar a própria mente. 

Aquele que é capaz de controlar a mente tem como encontrar o caminho para a 
Iluminação e, assim, toda a sabedoria e toda a virtude virão junto. Da mesma 

maneira como são encontrados tesouros na terra, a virtude decorre dos bons 

feitos e a sabedoria de uma mente pura e pacífica. Para caminhar com segurança 
pelo labirinto da vida humana, é preciso ter a luz da sabedoria e a diretriz da 

virtude. 

 

1. Sofrimento 

Sofrimento e frustração decorrem da nossa dificuldade de encararmos o fato 

básico da vida de que tudo em torno de nós é impermanente e transitório. Rico 

ou pobre, médio ou talentoso, toda a vida está sujeita ao seguinte: trauma do 
nascimento, patologia da doença, temor da degeneração física e mental, fobia da 

morte, ter ligação cármica com alguém que se detesta ou ser separado de quem 

se ama. "Todas as coisas devem surgir e desaparecer". 

 

2. Desejo 

A causa do sofrimento e da frustração ocorre em razão da ignorância, dividimos o 
mundo percebido em coisas individuais e separadas. O desejo de se separar do 

resto da vida e procurar a satisfação para o eu separado, às custas de todas as 
outras formas de vida, causa sofrimento para o todo, já que a Vida é Um Só Ser. 

A nossa tarefa para com nossos irmãos e irmãs é compreendê-los como 

extensões, como outros aspectos de nós mesmos, como facetas da mesma 

realidade. 

 

 



3. O Sofrimento e a Frustração Podem Ter Fim 

Se a causa do sofrimento da vida são as inclinações que tendem a continuar ou a 

aumentar a separatividade, de fato todas as formas de desejo egoísta, então a 
cura está na superação de referidos desejos. Se pudermos nos liberar dos 

estreitos limites do autointeresse na vasta expansão da vida universal, nos 

libertaremos do nosso tormento. 

A superação do desejo se processa pela substituição dos quereres pessoais pelas 

inclinações divinas.  

4. O Caminho Óctuplo para a Iluminação 

O caminho de saída do nosso cativeiro é O Caminho Óctuplo para a Iluminação:  

Correta Compreensão leva à Sabedoria 

Correta Aspiração leva à Inclinação Divina 

Correta Palavra leva à Verdade e à Compreensão 

Correta Ação leva à Boa Vontade 

Correto Meio de Vida leva à Partilha 

Correto Esforço leva aos Maiores Resultados 

Correta Plena Atenção leva ao Viver Significativo 

Correta Concentração leva à Unidade 

Com essas simples palavras, o Buda nos ensina a fazer brilhar a nossa luz e 

encontrarmos a paz. 

 


