
O Som da Vida



Um grande mestre budista dirigia um mosteiro tibetano 

com muita austeridade e simplicidade. Encravado numa 

poderosa montanha, o local sagrado era frequentado por 

dezenas de alunos, que esperavam encontrar a paz necessária 

para evoluir espiritualmente.

Os ensinamentos de Buda eram passados diariamente pelo mestre. 

Ele enfatizava a importância de esvaziar a mente para alcançar a tão 

almejada iluminação. Em qualquer situação cotidiana, ele dizia:

— Não se esqueçam de esvaziar a mente.

Eram dezenas de vezes por dia que o mestre repetia tal 

conselho. Certa manhã, antes da meditação coletiva, os alunos 

perguntaram ao mestre:

— Por que o senhor fala tanto em esvaziar a mente?

— Eu gosto quando meus alunos não aceitam passivamente os 

meus ensinamentos, mas agora precisamos meditar. Antes do jantar 
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quero que todos compareçam à sala principal, trazendo cada um 

de vocês um copo cheio de água.

O assombro foi geral. Será que o mestre estava enlouquecendo? 

O que tinha a ver a pergunta que lhe tinham feito com um copo 

cheio de água? Por respeito, os discípulos se calaram e esperaram 

ansiosos a noite chegar.

Finalmente, depois de um dia repleto de práticas e meditações 

espirituais, todos se reuniram na sala principal, cada um 

segurando um copo cheio de água.

Um silêncio pesado tomava conta do local. O mestre olhava 

todos os seus alunos, observando-os profundamente. Um discípulo, 

não suportando aquela situação, disse:

— Mestre, podemos agora beber nossa água?

Ouviu-se uma risada geral. O mestre também abriu um largo 

sorriso e disse:
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— Ainda não. Antes de beber, quero que vocês procurem 

objetos de metal e voltem para cá, cada um com um pequeno objeto 

na mão.

Os discípulos se entreolharam e foram buscar o que o mestre 

lhes havia solicitado. Depois de alguns instantes, voltaram com 

colheres, garfos, facas etc.

— E agora, mestre? — perguntou um dos alunos.

— Agora quero que vocês golpeiem com esse objeto seus 

copos cheios de água. Gostaria de ouvir o som que vocês vão 

produzir ao fazer isso.

Os alunos começaram a golpear seus respectivos copos. O som 

que se ouviu era sem graça, abafado e baixo. 

— Agora, meus queridos alunos, podem esvaziar o copo, 

bebam tudo. 

Os alunos obedeceram e secaram os copos.

— Por favor, agora façam a mesma coisa de antes, golpeiem os 

copos.

Assim que começaram a fazê-lo, um som intenso, melodioso 

e vibrante começou a ricochetear pela sala. Os alunos olharam 

para o mestre com um ar interrogativo.

— Queridos alunos, um copo cheio não produz um som 

vibrante e limpo.

— Entendi! — gritou um discípulo. — Uma mente cheia não 

se ilumina! Uma mente vazia produz o som da vida!

O mestre abriu um largo sorriso e disse:

— Por hoje chega. Vamos jantar.
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