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As Cinco Sabedorias na Educação
Material de Estudo e Contemplação
Por Carolina Senna

Sabedoria da Causalidade

A quarta  das  cinco  sabedorias  é  chamada  por  Lama  Padma
Samten de Sabedoria  da Causalidade.  Ela  nos remete à  noção de
causa e efeito, e à percepção mais atenta de que a nossa realidade é
construída através de uma teia de acontecimentos em cadeia, redes
de causalidade ou interdependência.

Tradicionalmente,  essa  sabedoria  também  é  chamada  de
Sabedoria  que  Tudo  Realiza,  Sabedoria  das  Ações  Iluminadas,
Sabedoria  da  Realização  (Skt:  krty-anusthana-jnana;  Tib:  ja-drup
yeshe).  Fremantle  traduz  essa  sabedoria  como  “Conhecimento
Executor das Ações” e a descreve como “o funcionamento de fato do
estado  desperto,  colocado  em ação”,  que  “combina  a  intuição  de
saber exatamente o que precisa ser feito em cada situação com o
poder infalível de fazê-lo”. 

Fremantle indica que essa sabedoria é a realização natural das
três  sabedorias  anteriores:  “A  pessoa  desperta,  tendo  plenamente
compreendido  a  natureza  essencial  da  realidade  (sabedoria  do
espelho),  sua  unidade  (sabedoria  da  igualdade)  tanto  quanto  sua
diversidade (sabedoria discriminativa/investigativa), deve então agir
a partir dessa compreensão”.

Essa  sabedoria  é  representada  pelo  Buda  Amogasidi,  de  cor
verde, que “levanta sua mão direta com a palma para frente, como se
empurrasse  o  perigo  para  longe,  em  um  gesto  de  destemor”
(FREMANTLE, 2005). A autora descreve a representação da cor verde
como  uma  associação  à  “energia  juvenil  e  atividade  inquieta  da
natureza”,  lembrando  que  essa  cor  sugere  liberdade  para  nos
expandirmos e nos expressarmos, pois até temos a luz verde como
um sinal de que podemos seguir em frente e agir.

Essa  sabedoria  também está  associada  ao elemento  ar,  que
possui a qualidade do movimento constante e é às vezes chamado,
no contexto tradicional, também de elemento  vento. Esse elemento
está presente em nosso corpo e na nossa respiração, demonstrando a
nossa  interdependência  com  todas  as  coisas,  conforme  descreve
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Fremantle:  “a  respiração  é  uma  conexão  direta  com  o  mundo
externo”.  “No  ato  de  respirar,  o  ambiente  na  verdade  entra  em
nossos corpos  sem nenhum intermediário.  É  a comunicação direta
entre nós e o universo”.

No contexto dos ensinamentos de Lama Padma Samten, que
são a base da visão e prática do Instituto Caminho do Meio,  essa
sabedoria é descrita como Sabedoria da Causalidade. Assim como é
difícil  ver diretamente o vento, torna-se mais fácil ver seus efeitos,
também  podemos  mais  facilmente  contemplar  a  qualidade  das
nossas  ações  através  de  sua  causalidade.  Vamos  dessa  forma
compreendendo mais claramente os fundamentos necessários para
desenvolver essa sabedoria.


