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Notas sobre A Visão Iluminada de Samantabhadra 
Parte 2 

B. Alan Wallace 
 

Fase 5: Determinando a Fixação Dualista Secreta e Revelando o Caminho da 
Liberação Natural 

 

“Depois de não deixar mais de ver o prazer autoemergente, sem esforço, ser atormentado pelo 
sofrimento de grande fome e sede por éons—ha ha!” 

• A perpetuação do saṃsāra demanda esforço, enquanto o caminho da Grande Perfeição 
é livre de esforço; libera o esforço de sustentar o saṃsāra. 

“a grande sabedoria é como o olho que revela a face do dharmakāya” 

• É com a nossa inteligência que removemos os véus da ignorância e da delusão, e então a 
luminosidade natural do dharmakāya resplandece sem esforço, como o sol não encoberto 
por nuvens. 

“O brilho interno passa a ser uma radiância externa, abarcando as características do saṃsāra, 
como a luminosidade da luz solar, mesmo quando o sol é encoberto por nuvens.” 

•    A implosão de todas as características da base desencadeia a explosão de todas as 
aparências impuras do saṃsāra. 

“A consciência mental condicionada surge como conceituações sutis; ela atribui nomes, 
diferencia seus referentes e os reifica, e isto é chamado de mente apreendedora.” 

• Buda: "Bāhiya, você deve treinar assim: No que é visto, deixe haver apenas o que é visto; 
no que é ouvido, deixe haver apenas o que é ouvido, no que é sentido (tátil), deixe haver  
apenas o que é sentido, e no que é percebido mentalmente, deixe haver apenas o que é  
percebido mentalmente. Assim, Bāhiya, você deve treinar. Quando, para você, Bāhiya, no 
que for visto houver apenas o que for visto; no que for ouvido houver apenas o que for 
ouvido, no que for sentido houver apenas o que for sentido, no que for percebido 
mentalmente houver apenas o que for sentido percebido mentalmente, então você, 
Bāhiya, não é [encontrado] dessa maneira. Quando você, Bāhiya, não é [encontrado] 
dessa maneira, então você, Bāhiya, não está ali. Quando você, Bāhiya, não está ali, então 
você, Bāhiya, não está nem aqui nem ali, nem entre os dois. Isto é, em si mesmo, o fim do 
sofrimento". [Udāna I, 10] 

 

“Mais sutilmente, é costume deste yāna identificar a consciência condicionada como o objeto 
apreendido e a consciência mental sutil como a mente apreendedora.” 

• Esta é a prática da consciência da consciência, ou shamatha sem um sinal, vendo-a da 
perspectiva da consciência mental sutil, sua melhor aproximação da consciência do 
substrato. 
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“a energia vital obscurecedora encobre o olho da sabedoria. [555] A energia vital agrupadora 
reúne as máculas das propensões habituais. A energia vital diferenciadora separa a mente das 
aparências. A energia vital mobilizadora faz com que todos os tipos de aparências se manifestem. 
A energia vital transformadora produz transições.” 

• energia vital obscurecedora ~ o substrato ~ o primeiro dos doze elos da originação 
dependente 

• energia vital agrupadora ~ energias cármicas (formações mentais) ~ o segundo elo da 
originação dependente e a consciência do substrato ~ o terceiro elo da originação 
dependente 

• energia vital diferenciadora  ~ atividade mental e atividade mental aflitiva ~ o quarto e o 
quinto elos da originação dependente (nome e forma e as seis bases dos sentidos 

Energias Vitais do Samsara 
Impuro 

Equivalência Elos da Originação 
Dependente 

Energia vital obscurecedora Substrato Primeiro 

 

Energia vital agrupadora 

Energias cármicas 
(formações mentais) 

Segundo 

Consciência substrato Terceiro 

Energia vital diferenciadora   Atividade mental Quarto 

Atividade mental aflitiva Quinto 

Energia vital mobilizadora  Sexto e Sétimo 

Energia vital transformadora  Oitavo, Nono e Décimo 

 

“A expressão criativa da primeira é delusão, da segunda é ódio, da terceira é orgulho, da quarta 
é apego, e da quinta é inveja.” 

Veneno O que obscurece 

Delusão Consciência Primordial do Espaço Absoluto dos Fenômenos 

Raiva Consciência Primordial Semelhante ao Espelho 

Orgulho Consciência Primordial da Igualdade 

Apego Consciência Primordial Discriminativa 

Inveja Consciência Primordial Realizadora 

 

Conjuntos de Cinco 
 
Cinco Famílias de Jinas:  Cinco Venenos: Cinco Agregados 
(Buda) Vairocana   Delusão  Forma 
(Vajra) Akṣobhya   Ódio   Consciência 
(Ratna) Ratnasambhava  Orgulho  Sensações 
(Lótus) Amitābha   Apego   Reconhecimento 
(Karma) Amoghasiddhi  Inveja   Fatores Composicionais 
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“O agregado da forma obscurece a família buda, [556] e sua radiância surge como um espaço 
imaterial.” 

•  A fim de realizar esta visão pura através do estágio de geração, reconhece-se a 
vacuidade de natureza inerente dos cinco elementos e dos cinco agregados, e a partir da 
vacuidade imagina-se estas cinco famílias de budas permeando todo o espaço ao seu 
redor. 

 
“Assim, a convergência simultânea de todas as aparências e estados mentais no substrato é 

chamada de substrato que reúne configurações.” 

• É por isso que a consciência substrato é às vezes chamada de consciência armazém, pois 
nela são armazenadas as configurações individuais e coletivas de impressões cármicas 
que se manifestam como os nossos mundos. 

 
"Ó filho da família, a delusão nas moradas dos três reinos do saṃsāra desde vidas sem princípio 
não implica o menor movimento deste lugar para outro, [557] e não há sequer um instante em 
que transição ou mudança ocorra.” 

• Nāgārjuna (Bodhicitta-vivāraṇa): 
"Quando o ferro se aproxima de um ímã, ele gira rapidamente no lugar. 
Embora não tenha mente, parece ter. 
Da mesma forma, a consciência substrato não tem existência verdadeira; 
No entanto, quando vem [de uma vida anterior] e vai [para a próxima], 
Ela se move como se fosse real. 
E assim ele se apodera de uma outra vida na existência". 
 

• Em "O Futuro da Física Fundamental", 4 de outubro de 2010, o físico teórico Nima Arkani-
Hamed declarou: 
“... muitos, muitos argumentos separados, todos muito fortes individualmente, sugerem 
que a própria noção de espaço-tempo não é fundamental. O espaço-tempo está 
condenado. Não existe espaço-tempo fundamentalmente na descrição real e subjacente 
das leis da física. Isso é muito surpreendente, porque a física deveria descrever as coisas 
como elas acontecem no espaço e no tempo. Portanto, se não houver espaço-tempo, 
não está claro a que se presta a física. É por isso que este é um problema difícil. Este é 
um comentário grave.. ”http://www.cornell.edu/video/nima-arkani-hamed-quantum-
mechanics-and-spacetime 

 

• Robbert Dijkgraaf, Diretor do Instituto de Estudos Avançados em Princeton:  
"O que estamos aprendendo hoje em dia é que talvez tenhamos que abrir mão daquilo 
que Einstein considera sagrado, ou seja, o espaço e o tempo". Se abrirmos mão do espaço 
- tempo, então o que nos resta? Ele então cita a teoria do "universo holográfico", dizendo: 
"O que está acontecendo no espaço em algum sentido está descrito em termos de uma 
tela aqui fora. A descrição final da realidade reside nesta tela. E isso é como um projetor 
de filmes que cria uma ilusão da realidade tridimensional que estou experimentando 
agora". O Enigma Quântico de Einstein", NOVA, 9 de janeiro de 2019. 
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Fase 6: Ensinamentos sobre os Pontos Essenciais da Prática e Suas Distinções 
Principais 

 
"Ao contrário dessas pessoas, meus discípulos, que têm a boa fortuna de serem receptores 
adequados para as instruções práticas profundas, insuperáveis e secretas são assim:” 
 

• Āryadeva (170-270 C. E.) (The Four Hundred): 
"Diz-se que um ouvinte adequado é aquele que é 
Objetivo, inteligente e sincero. 
Este então não irá interpretar mal as qualidades 
Do orador e nem do ouvinte". 
 

• Nāgasena (c. 150 B.C.E.):  
"A atenção plena (mindfulness), quando surge, leva a atenção para tendências 
saudáveis e prejudiciais, com falhas e sem falhas, inferiores e refinadas, sombrias 
e puras, juntamente com suas contrapartes... a atenção plena, quando surge, 
segue os cursos das tendências benéficas e não benéficas [reconhecendo]: estas 
tendências são benéficas, estas não benéficas; estas tendências são úteis, estas 
não são úteis. Assim, quem pratica yoga [meditação] rejeita as tendências não 
benéficas e cultiva as tendências benéficas". (Milindapañha 37-38) 
 

“O primeiro [o substrato verdadeiro] obscurece a face da base com a ignorância, misturando a 
ignorância com a base. 

• Corresponde ao terceiro dos quatro tipos de atenção plena, a atenção plena destituída 
de atenção plena 

 
"Em segundo lugar, em relação ao substrato temporariamente luminoso, ao descansar e meditar 
com lucidez sobre essa vacuidade, impedindo assim todos os padrões de pensamento errantes, 
surge um estado de vácuo luminoso.” 

• Corresponde à realização de śamatha e à atenção plena auto-iluminadora da 
consciência substrato (a quarta dos quatro tipos de atenção plena), que pode 
impulsioná-lo a renascimentos no reino da forma e da não-forma. 
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