Da União entre Expedientes e Sabedoria
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Caros amigos próximos e distantes,
Como de costume, espero que esta mensagem os encontre bem, saudáveis e felizes. Neste dia
de Guru Rinpoche, gostaria de compartilhar com todos estas breves citações sobre a importância
da união entre expedientes e sabedoria.
Na Lamparina no Caminho para o Despertar, O Senhor Atisha escreveu:
Expedientes carentes de sabedoria,
e sabedoria carente de expedientes
dizem, são causa de mais aprisionamento.
Portanto, jamais abandonem nenhum dos dois.

No Sutra Solicitado pelo Rei Naga Sagara, está escrito:
A obra de Mara é bifurcada: Expedientes sem sabedoria e sabedoria sem expedientes.
Sabendo que são obra de Mara, abandonem a ambos.
E em outra parte, está escrito:
Ignorando causa e efeito cármicos, o que você considera a perspectiva da vacuidade não
passa de niilismo. Prisioneiro da reificação, o que você afirma ser realização não passa da
perspectiva eternalista. A inseparabilidade entre vacuidade e compaixão é isenta tanto de
niilismo quanto de eternalismo.
Citações como estas demonstram a necessidade de se equilibrar expedientes e sabedoria. Para
um praticante iniciante, isto significa equilibrar nossa crença na causa e efeito cármicos com
nossa compreensão da ausência de um "eu". Além disso, isso significa equilibrar a prática da
vacuidade e da compaixão. Por fim, significa praticar os estágios da geração e da completude,
ou devoção e vacuidade em união. Portanto, uma prática genuína de bondade, compaixão ou
devoção deve estar sempre infundida de vacuidade. E a prática correta da vacuidade deve estar
mesclada com o estágio da geração, com a compaixão, devoção e assim por diante. Assim,
expedientes e sabedoria estão sempre interconectados e jamais devem ser separados.
Este é um ponto crucial da prática: a acumulação de mérito causa a acumulação de sabedoria; o
cultivar da compaixão causa a realização da vacuidade; o estágio da geração conduz ao estágio
da completude; o dharmakaya produz os kayas da forma, e assim por diante. Todos estes
aspectos estão inerentemente interligados.
Portanto, meu conselho a todos, baseado no aconselhamento de vários grandes mestres, é que
estejam sempre vigilantes para não caírem em nenhuma destas duas armadilhas: privilegiar os
expedientes em detrimento da sabedoria ou a sabedoria em detrimento dos expedientes. No
primeiro caso, termos tanta fé na causa e efeito cármicos que nos esqueçamos completamente
da perspectiva da vacuidade. E no segundo enfatizarmos tanto a perspectiva da vacuidade que
desconsideremos completamente causa e efeito cármicos. Ambas representam perigosas
armadilhas, já que os expedientes e a sabedoria são dois lados da mesma moeda, e devem
sempre estar em equilíbrio em nossa prática.
Com todo meu amor e preces,
Sarva Mangalam.
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