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Esse livro brotou em viagem de férias pela França, quando conheci 

Boney Gurumayum, agora minha amiga. 

 

Ela nasceu na Índia e vive com as filhas na pequena cidade de 

Espéraza, na região do l’Aude (Languedoc), bem a Sudoeste daquela 

nação, quase fronteira com a Espanha. 

 

E o dedico a ela — e a Elvire Andrews, outra amiga também daquela 

localidade —, pelo carinho que descobrimos existir entre nós três, 

como se nos conhecêssemos de uma outra vida passada. Quem sabe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu mestre espiritual e aos 

amigos do Universo que nos 

acompanham, intuem e protegem. 
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Ao leitor 

 

Nesta ficção, não há pretensão de dissertar sobre ensinamentos e 

filosofia budistas, pois não tenho conhecimentos necessários. 

 

Sou espiritualista, interessada por estudos tratando e cuidando do ser 

humano nos aspectos físico e espiritual, sobre seu viver nos planos 

terrestre e astral — sem importar doutrina, filosofia ou religião. 

 

Quero apenas passar mensagens de amor, caridade, esperança, 

harmonia, paz e solidariedade a todos, porque acredito no homem e na 

sua vontade de viver num mundo melhor. 

 

Me identifico com o Budismo, respeito Sua Santidade Dalai Lama e seu 

povo pela eterna luta de buscar viver em paz e em suas terras. 

 

Não demore o dia de todos respeitarem espaços e direitos dos irmãos 

viverem em sua Nação, sem escravizar um ao outro. 

 

CCJ 

 



Carminha Corrêa Jecko 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6 

 



Lótus, a Luz do Amor 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7 

Sumário 

 

 

 

 

 

 

Parte I 

 A Flor  _____________________________________ : 9 

Parte II 

 O Eu  ______________________________________ : 15 

Parte III 

 O Sábio  ____________________________________ : 21 

Parte IV 

 A Dor de Lótus  _____________________________ : 29 

Parte V 

 O Rinpoche  ________________________________ : 33 

Parte VI 

 A Partida  __________________________________ : 41 

Parte VII 

 Os Ensinamentos  ____________________________ : 45 



Carminha Corrêa Jecko 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8 

 



Lótus, a Luz do Amor 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9 

Parte I — A Flor 

 

Quando Lótus nasceu, o brilho da Lua estava se esvaindo em respeito 

ao soberano Sol, chegando para ocupar seu lugar em mais um dia de 

Primavera. 

 

A mãe da menina, Sirimati1 Sadma, contou, mais tarde: 

 

— Naquela manhã, as flores de lótus de todas as cores se abriram, 

perfazendo um caminho dos mais lindos já visto na pequena Manipur, 

no Norte da Índia. 

 

Toda a vila foi tomada pelo perfume inebriante das flores brilhando com 

os primeiros raios de Sol. 

 

O fato surpreendeu os poucos moradores começando a despertar para 

mais um dia de trabalho no campo de plantações de arroz, trigo e outros 

alimentos cultivados em prol da comunidade. 

 

                                                             
1 “Srimati” é “Senhora”, na língua hindu. 
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Diziam os antigos que cenas como aquelas eram raras, e traduziam bons 

presságios, porque a flor de lótus simboliza a pureza do corpo e da alma. 

 

Para eles, nascimento em dia de florada de lótus significava 

reencarnação de pessoa importante em vidas passadas, alguém 

dedicado aos ensinamentos filosófico e religioso de amor e práticas de 

consciência plena, internalizadas pela luz da divina sabedoria. 

 

Srimati Sadma, mãe de Lótus, conhecia essas histórias e, logo que se 

pôs de pé, após o parto, pegou a pequena da forma como chegou ao 

mundo, elevou seu corpo ao Sol e entregou aquele ser ao Universo, para 

sua bênção pelos raios divinos do Buda.2 

 

Srimati Sadma sabia, mas não seria capaz de explicar, como aquele 

pequeno ser nascido de suas entranhas trazia consigo o espírito de um 

sábio reencarnado e com importante missão nesse mundo. 

                                                             
2 Buda, em sânscrito, antiga língua hindu, significa desperto. Identifica aqueles 

plenamente conhecedores da verdadeira natureza e dedicados a divulgar tal descoberta 

aos demais. Tornando-se consciente das características da realidade, vivem de 

maneira plena, livres dos condicionamentos mentais causadores de descontentamento, 

insatisfação e sofrimento. 
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Muito logo, sua filha querida partiria para o cumprimento desta 

obrigação. 

 

Embora Lótus tivesse vindo à luz em dia abençoado, os mais antigos da 

vila repudiaram o fato dela ser reencarnação de um mestre. Na natureza 

religiosa de muitas comunidades, acreditava-se que grandes e 

importantes mestres só voltavam para habitar corpos masculinos. 

 

Para eles, somente estes eram detentores da coragem, determinação e 

força necessárias para difíceis aprendizados dos sutras,3 quando, muitas 

vezes, em seu processo de conhecimento, o mestre precisava habitar 

cavernas escuras e sombrias e fazer caminhadas espirituais pelas várias 

montanhas do Himalaia e outras regiões. 

 

Isso não seria coisa de mulheres, voltadas apenas aos seus afazeres 

domésticos, de mães e produtoras rurais. Fora de cogitação para os 

sábios da vila se ocuparem da menina. Nem mesmo gastariam tempo 

para as devidas provas de conhecimento do espírito reencarnado. 

 

                                                             
3 No Budismo, o termo sutra significa costura. E, de forma geral, as escrituras 

canônicas tratadas como registros dos ensinamentos orais de Buda Gautama. 
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A Lótus foi negado o direito de ver, tocar e identificar pertences de um 

sábio da vida passada. Srimati Sadma, embora entristecida, manteve 

viva a certeza de sua filha mostrar, no futuro, o porquê veio ao mundo 

e por que o Universo a escolheu para importante trabalho na Terra. 

 

O pai da menina, Sri4 Umakante, acreditava que um dos seus quatros 

filhos homens poderia, sim, ser a reencarnação de um grande sábio. 

 

Com um deles, até tentou, mas o garoto não demonstrou conhecimento 

divino de um mestre qualquer de vida anterior. 

 

Como, para ele, Lótus, a única filha, não seria a escolhida pelo 

Universo, lamentou o fato de, na sua família, nenhum dos varões tornar-

se filósofo e mestre do Buda. 

 

Lótus foi a última cria da linhagem Umakante. Depois dela, o útero de 

Srimati Sadma murchou, embora ainda estivesse na idade de gerar 

outros descendentes. 

 

                                                             
4 “Sri” é “Senhor” na língua hindu. 
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As curandeiras da vila tentaram chás estimulantes para a gestação. Ao 

final, concluíram que a casa da energia divina e criadora, o útero, tinha 

desaparecido, fato surpreendente para as xamãs5 mais antigas. 

 

Sadma, apesar de submeter-se às curandeiras por exigência do marido 

— ele esperava ter um filho reencarnação de um grande mestre —, sabia 

desse espírito já estar presente entre eles, no corpo da pequena Lótus. 

 

Ela tinha a impressão, também, daquela situação ter sido criada pelo 

Universo para trazer grandes ensinamentos ao mundo masculino. Pena 

os homens da aldeia não estarem prestando atenção a isso. 

 

— Quantas vezes precisarão reencarnar para evoluir — ruminava para 

si mesmo. 

                                                             
5 Xamã é termo com origem na Sibéria. Significa “aquele que enxerga no escuro”. 

São religiosos capazes de manter contato com outros mundos, tendo acesso a animais, 

vegetais, minerais, seres de outras dimensões e espíritos ancestrais. 
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Parte II — O Eu 

 

Os meses foram passando, Lótus crescia sem murmurar uma só palavra. 

O silêncio era sua companhia. Criança sorridente, transmitia paz a quem 

estivesse ao seu lado, sobretudo à família. 

 

Com pouco mais de um ano, deu os primeiros passos, firmes e fortes. 

Tão fortes que Srimati Sadma conseguia ouvir o barulho dos seus pés 

socando o chão de terra batida. 

 

Ao completar três anos, também num dia de Primavera com o 

desabrochar das flores de lótus, a menina alegrou a todos à mesa do 

jantar, ao pronunciar sua primeira palavra de forma clara e límpida: 

 

— Eu. 

 

Em seguida, acrescentou: 

 

— A felicidade está na prática da bondade e a verdade está em cada 

espírito. 
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Srimati Sadma, sorridente, olhou para a filha e balançou a cabeça, 

concordando. Os cinco homens prostrados à mesa se mantiveram em 

silêncio. 

 

Como, desde seu nascimento, a pequena Lótus acompanhava a mãe nos 

trabalhos do campo e nas atividades da casa, foi aprendendo todos os 

afazeres destinados apenas às mulheres muito rapidamente. 

 

Sempre alegre, depois de começar a falar, fazia tudo cantando. E 

cantava maravilhosamente bem. 

 

No campo de arroz, o silêncio era quebrado pela pequena e doce voz de 

Lótus, entoando mantras,6 tocando os espíritos das colhedoras de arroz, 

inebriadas pela harmonia da música. 

 

Lótus crescia rápido e adorava plantar ervas e flores. Estas, ao brotarem, 

destacavam-se em todo o campo. Diziam as senhoras da vila: 

 

                                                             
6 Mantra, em sânscrito, significa “instrumento para conduzir a mente”. Traduz-se em 

uma sílaba ou poema, cantada ou repetida continuadamente, de forma a auxiliar a 

concentração durante a meditação. 



Lótus, a Luz do Amor 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

17 

— As mãos de Lótus são sagradas. Tudo o que ela planta brota 

divinamente e com a melhor qualidade. 

 

Também ficaram logo famosos os efeitos das infusões produzidas a 

partir das ervas tocadas por ela: 

 

— Os chás curativos das plantas colhidas por Lótus apresentam sempre 

os melhores e mais rápidos resultados entre os doentes. 

 

Ah! E as flores? Eram as preferidas dos visitantes. Além de comprá-las, 

encantavam-se com a menina e sua melodiosa voz. Lótus estava sempre 

à porta de sua casa para as vendas. 

 

Atendia a todos com sorriso, simpatia, respeito profundo. Conversava 

com sinceridade, despreocupada se o ouvinte iria fazer negócio ou não. 

Nada da falsidade daqueles apenas tentando ganhar dinheiro. 

 

Durante as estações, eram comuns tropeiros passarem pela vila, ou 

peregrinos, monges e seus mestres se deterem no local, onde um 

pequeno mosteiro os abrigava do frio ou do calor, e se alimentavam. 

 

Assim, a menina do canto doce e harmonioso logo se tornou conhecida 
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por todos os lugares. Aqueles vindo de fora a procuravam para ouvi-la 

e comprar, se não uma flor, pelo menos o galho de uma erva para o chá, 

conhecido pelos poderes curativos e energizantes. 

 

Diziam os peregrinos: 

 

— Quem ouvir Lótus cantar, nunca mais se sentirá sozinho nas 

montanhas, pois a voz da menina os seguirá proporcionando paz e 

alegria nas caminhadas e nas meditações. 

 

Srimati Sadma, sempre cuidadosa para com a filha, procurava proteger 

a menina de todas as formas, temendo algum forasteiro levar a pequena 

sagrada para longe dos seus olhos. 

 

— Mamãe, eu sou do Universo, protegida do mestre, e minha missão é 

proporcionar alegria e paz aos irmãos. Nada vai me acontecer, pois a 

Luz do Sol, o mesmo que me recebeu ao nascer, me ilumina espírito, 

mente e coração. O amor é minha missão — repetia a criança. 

 

Um dia, aos sete anos, Lótus, por sua própria conta, decidiu acompanhar 

um dos sábios da vila em uma visita a um mestre moribundo, que, no 



Lótus, a Luz do Amor 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

19 

seu processo de bardo,7 esperava a hora de deixar a vida presente e partir 

para a outra. 

 

Sem se darem conta da presença da menina na casa, o sábio e a família 

do moribundo entoaram mantras festivos de júbilo e glória pela 

passagem daquele ser deitado em seu leito de morte. 

 

Ao interromperem o cântico, a pequena Lótus recitou: 

 

— Vá feliz e em paz! E que todos os seres sejam verdadeiramente 

felizes, como foi o senhor, Mestre. 

 

O moribundo abriu os olhos, sorriu para a direção daquela voz, suspirou 

três vezes e partiu. Lótus, em silêncio, se retirou. 

                                                             
7 Bardo é o estado intermediário entre a morte e o renascimento, e representa 

momentos de possibilidades de liberação ou iluminação, conforme Sogyal Rinpoche, 

em O Livro Tibetano do Viver e Morrer, publicado no Brasil pela Editora Palas 

Athenas.  
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Parte III — O Sábio 

 

A rápida passagem de Lótus pela casa do mestre falecido, e as palavras 

ditas por ela ao desencarnado, logo se propagaram pelos arredores, 

através das bocas dos membros da família do morto. 

 

Claro que o fato enobreceu o público feminino da vila, sempre deixado 

de lado. As mulheres ficaram contentes e, a boca miúda, comentavam 

o desempenho da menina. 

 

Por outro lado, os sábios foram obrigados a chamar a atenção de Sri 

Umakante, para conter a filha mais nas suas atividades domésticas. Sri, 

timidamente, concordou, mas percebeu indiferenças no olhar e atitude 

de Srimati Sadma, quando aportou à casa com a novidade. 

 

Lótus, por sua vez, escutou o pai com leve sorriso nos lábios e, 

evidentemente, nada disse. Para uma sábia de espírito reencarnado, 

tinha certeza de sua vida continuar no mesmo ritmo. 

 

Suas atitudes eram inerentes ao próprio espírito, indomável e consciente 

da missão de amor e compaixão aos irmãos. Eles necessitavam de 
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palavras de caridade, esperança e força. E ela estava disposta a cumprir 

esta missão. 

 

Às meninas da vila era negado o direito de aprendizado das escrituras e 

de leitura em escolas. Para Lótus, isso nada significava. Ela descobrira 

por si só as formas das palavras, os sons das pronúncias e como escrevê-

las. 

 

Dizia para a mãe ser coisa fácil, e até a ensinou-a rabiscar algumas, a 

partir do seu criativo método de aprendizado. Srimati Sadma e Lótus 

guardavam muito segredos. A mãe evoluía espiritualmente com a filha, 

aprendendo seus ensinamentos. 

 

— O amor é a mais sublime obra do Iluminado, o mais importante 

sentimento do ser humano nutrir em si. Nosso espírito está irradiado de 

luz e calor. Estes, transcendem nosso corpo físico através do olhar, 

palavras e gestos — afirmava. 

 

— Podemos alimentar espírito agitado e perturbado com nossos olhos 

e mãos, passando a energia tanto necessária a ele. Preste atenção, 

mamãe, às pessoas à sua volta. E lance um olhar de compaixão e de 

amor — receitava a menina para Srimati Sadma. 
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Lótus foi crescendo e ganhou a liberdade de andar pela região, sempre 

pesquisando ervas, plantas e raízes curativas para espírito e corpo. 

Contava com seus 11 anos e inteligência fora do normal para os padrões 

da vila e entre os jovens do local. 

 

Muitas vezes, ela se refugiava nas montanhas próximas, para pensar, 

estudar sutras, refletir e silenciar. Numa dessas fugas, ouviu uma voz 

muito perto dos seus ouvidos, dizendo para se preparar para o trabalho 

a ser desenvolvido muito em breve. 

 

Deveria aguardar a chegada de um grande e importante sábio, vindo do 

Tibet. Ele a levaria para um mosteiro, onde estudaria de fato. 

 

Lótus abaixou humildemente a cabeça com as mãos unidas em frente 

ao coração, em posição de respeito e aceitando a notícia com 

naturalidade. 

 

Nas montanhas, a voz sempre chegava com mais e mais ensinamentos 

para a jovem menina. E ela memorizava todo o conhecimento recebido. 

 

— A compaixão é uma das nobres verdades da vida — repetia a voz. 
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Os peregrinos e monges passando pela vila, bem como os mercadores, 

se habituaram a encontrar Lótus tanto na Primavera como no Verão, 

com sua pequena mesa de ervas e flores para vender. 

 

O prazer de todos era sentar e ouvi-la entoar mantras com sua voz 

harmônica e doce, fazendo-os quase levitar, de tanta paz. Além disso, 

Lótus falava sobre verdades da vida: amor, compaixão, dor e 

sofrimento. 

 

— O despertar de nossos sentidos, comandados pelo espírito e cérebro, 

vai nos levar a uma paz e harmonia interior de forma a sermos capazes 

de a tudo superar — apontava. 

 

— O que são dor e sofrimento senão sensações vivenciadas ao longo de 

nossas existências. Nenhum de nós está livre desses sentimentos, 

capazes de nos fazer crescer e evoluir como seres humanos — revelava. 

 

— Sabemos que tudo em nossas vidas é passageiro, como as nuvens em 

dias de tempestade chegam e partem. Ou as ondas do mar, que se 

constroem e terminam nas areias da praia sem que o oceano saiba 

porque se formam — filosofava. 
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— A força e poder do nosso pensamento nos ajudam a construir uma 

vida simples de paz e alegria, mesmo que experimentemos a dor e 

sofrimento — dissertava aos seus ouvintes. 

 

Falava também da preservação das espécies animais e da natureza, 

habitantes desse mundo como todos nós, precisando do ar puro para 

nutrir os pulmões. 

 

Sempre lembrava da importância da terra para fazer brotar os alimentos 

que nos sustentam, da água que mata a sede e do fogo, o calor, na 

presença do Sol: “Da mãe Terra viemos e para ela retornaremos” — era 

um dos mantras sempre repetidos. 

 

— Plantar e cultivar o amor, respeitar ao próximo, a quem devemos 

amar como amamos a nós mesmos, e nos saciar de alimentos e frutos 

de fácil digestão para um perfeito funcionamento do intestino — 

acrescentava. 

 

— Lavar internamente nosso corpo com o líquido puro das nascentes 

ajuda nosso espírito a transportar o pesado fardo do corpo, matéria 

constituída de carne, ossos e água, da qual somos feitos — também 

repetia, continuadamente. 
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— Ajudem com compaixão os animais. Não os explorem e, quando eles 

não mais servirem para o trabalho, liberte-os. Pois assim é a vida: 

trabalhamos e nos libertamos. 

 

Dizia isso aos amigos sentados ao redor da sua pequena mesa, muitos 

deles mercadores utilizando animais para o transporte de suas 

mercadorias. 

 

Sempre ao final das mensagens, Lótus oferecia aos irmãos presentes seu 

canto de mantras surgidos de uma voz carregada de harmonia e paz. Os 

ouvintes fechavam os olhos e deixavam seus espíritos flutuarem pelo 

Céu. 

 

Srimati Sadma, da porta da casa, assistia com alegria as cenas 

proporcionadas pela filha. Os conhecimentos ditos por ela reforçavam 

o que sempre esteve dentro de si: Lótus é a reencarnação de um sábio. 

 

Apesar destas manifestações constantes de profundo pensar, feitas à 

vista de todos na vila, os sábios e todos os homens ali vivendo 

mantinham suas convicções: não há possibilidades deste tipo de 

reencarnação ocupar um corpo feminino. 
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Cegos pelos preconceitos, recusavam-se a ver o fato ocorrendo diante 

dos próprios olhos. Desperdiçavam a oportunidade de também 

aprender, como faziam aqueles vindos de tão longe. 

 

Pelo menos, não impunham qualquer limitação às ações de Lótus, 

tentando impedir suas liberdades de ir e vir, de se manifestar, de 

distribuir o que de melhor tinha dentro de si: amor, carinho, 

compreensão, esperança, paciência, respeito, simpatia... 
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Parte IV — A Dor de Lótus 

 

Os primeiros meses decorridos após seu décimo-quarto aniversário 

foram marcados por muitas surpresas para Lótus. Cada vez mais, ela se 

refugiava na montanha amiga, para meditar. 

 

Lótus sentia o coração apertado. Uma angústia se instalou no seu peito, 

sem que soubesse exatamente o que estava acontecendo. Por muitas 

vezes, descobriu lágrimas rolando dos olhos, quando experimentava o 

sabor salgado daquela “água”. 

 

Em meditação, esperava a voz amiga vinda das profundezas de sua alma 

lhe dizer algo para acalmar aqueles sentimentos inexplicáveis. Mas 

nada acontecia. Ela se via no absoluto silêncio das rochas. 

 

Tinha, como companheiras, rajadas de ventos vindos do Leste, tocando 

sua pele, lançando os cabelos finos e negros para traz, numa linha reta. 

O ar frio, penetrando com dificuldade pelas narinas, parecia tocar os 

ossos, gelar o sangue. 

 

Lótus silenciava, esperando lhe socorrerem. O coração apertado e, sem 
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seu espírito amigo, sentia-se só. Aninhava-se como um feto, entre 

algumas pedras. Por muitas vezes, dormia, esperando em seus sonhos 

ter respostas para tantas angústias e tristezas. 

 

Nesses momentos, sem ela perceber, o velho sábio da gruta surgia, em 

passos silenciosos. Com as mãos estendidas sobre a cabeça da jovem, 

transmitia energia vital a ela, para recomposição de suas forças. 

 

O mestre sabia: a pequena Lótus teria de experimentar a tristeza e 

conhecer de perto a morte de alguém de supremo amor. O eremita 

transmitia ao espírito da jovem os conhecimentos necessários para o 

momento próximo a chegar. 

 

Sempre ao despertar, Lótus sentia sua energia restabelecida. E voltava 

para casa menos triste, fazendo questão de cantar para Srimati Sadma. 

Numa dessas descidas, não viu a mãe à porta da casa, esperando por 

ela. 

 

Sadma, deitada em sua cama, tinha ao lado as curandeiras. Havia 

sofrido uma crise de dores abdominais durante a colheita e, levada às 

pressas para casa, recebia os cuidados das velhas senhoras, com chás e 

emplastros na barriga para aliviar o sofrimento. 
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O marido, em pé, era só tristeza. As faces de Srimati Sadma, no entanto, 

brilhavam de paz. Seus olhos transmitiam calma. Lótus retribuiu o 

mesmo olhar para a mãe, de segurança e determinação. 

 

Elas sempre se falavam através dos olhos. A jovem ajoelhou-se ao lado 

do catre, pegou as mãos da mãe e entoou o mais belo mantra que um 

ser humano já tinha ouvido até então. 

 

Os sons de lamento e, ao mesmo tempo, alegria, foram percebidos longe 

da casa. Logo, cidadãos da comunidade foram seguindo a música e se 

prostraram em torno da pequena casa da família de Sri Umakante 

inebriadas pela voz. 

 

Dessa forma, Srimati Sadma partiu para renascer em sua nova morada. 

O canto de Lótus, durante anos e anos, continuou a ser ouvido, mesmo 

depois dela ter deixado a vila. 
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Parte V — O Rinpoche 

 

A vida continuou na sua rotina na casa da família Umakante. Lótus foi 

chamada a ocupar o lugar de Srimati Sadma, convite logo recusado pela 

menina. 

 

Preferia continuar nas suas atividades de agricultora de ervas e plantas, 

vendendo suas colheitas nas temporadas de Primavera e Verão. E, 

claro!, falar aos seus amigos peregrinos, monges e mercadores. 

 

— Temos muitas vidas vividas, e várias moradas para onde vamos 

quando deixamos o momento presente. A vida é um processo contínuo, 

e não devemos temer a morte quando nos encontrarmos frente à frente 

com ela — pregava. 

 

— Precisamos, nessa existência, aprender a amar a nós mesmos, para 

que possamos amar aos outros. E cuidar de nossa casa interna, o nosso 

Buda interior. Ele nos proporciona a luz e a paz de que tanto 

precisamos, para alcançar a felicidade — segredava. 

 

— Temos pouco tempo em nossas passagens pela vida, e muito por 
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fazer. Portanto, irmãos queridos, vivam o hoje em harmonia, 

mantenham bons pensamentos para si e para mundo — acrescentava. 

 

— Sejamos caridosos com quem precisa e, mesmo um olhar de amor, 

será suficiente para o necessitado. A morte é a alegria do dever 

cumprido — encerrava. 

 

Por essa época, um famoso Rinpoche8 do Tibete decidiu visitar a 

pequena vila de Manipur, quando de sua passagem pelo mosteiro da 

montanha vizinha. 

 

Na verdade, ninguém sabia ao certo suas intenções verdadeiras. Ele 

tinha ouvido um monge contar sobre Lótus e suas mensagens bem como 

sobre o seu canto. 

 

Os sábios da vila se sentiram felizes com a visita do mestre, muito 

conhecido pela simplicidade, sorrisos e conhecimentos sobre a vida. 

Todos os moradores foram mobilizados para enfeitar as ruas e preparar 

uma alimentação especial para o convidado e os seus monges alunos. 

                                                             
8 Rinpoche é um título do budismo tibetano dado a um lama — um mestre espiritual 

— considerado precioso em função de seu conhecimento e prática. 
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Lótus não participou desse movimento. Ela se retirou para sua 

montanha, para as despedidas necessárias do seu “ovo”9 da meditação. 

Tinha sentimento de ser chegada a hora de partir. 

 

Sentou-se na sua clareira, abriu os braços, cerrou os olhos e permitiu ao 

vento lavar sua alma e levar para bem longe todo e quaisquer 

sentimentos que não fossem de amor e compaixão. 

 

A jovem deixou seu espírito lhe guiar. Retornou ao lar e instalou a sua 

banca de flores e ervas, esperando pelos clientes e surpresas do dia, 

segundo lhe havia dito a voz amiga. 

 

Antes, porém, organizou uma pequena bolsa de viagem, colocou alguns 

poucos pertences, os sutras e suas escrituras. Da querida mãe, apenas 

levaria um lenço que ela usava sob a cabeça nos dias de trabalho no 

campo. 

 

Depois das 10 da manhã, o movimento na vila se intensificou com a 

chegada do Rinpoche, acompanhado de alguns monges discípulos. A 

agitação fora do normal incluía os tradicionais peregrinos e mercadores, 

                                                             
9 Canto, lugar, de meditação. 



Carminha Corrêa Jecko 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

36 

passando para vendas e trocas de cereais, mercadorias, tecidos de lã, 

vinhos e sedas — além dos adereços tanto apreciados pelo público 

feminino. 

 

Lótus mostrava-se excessivamente feliz, mantendo a maneira carinhosa 

e risonha de receber a todos na porta de casa, sua marca registrada. Era 

conhecida como a menina caridosa e de voz que acalma o espírito e 

transmite paz. 

 

Entretanto, nesse dia específico, irradiava uma luz especial. A partida 

de Srimati Sadma para sua nova morada foi logo absorvida pela menina. 

Afinal, tinha à sua frente o sorriso da mãe sempre lhe acompanhando. 

 

Lótus acreditava na reencarnação. Logo, sua mãe estaria de volta ao 

mundo dos homens e mulheres. Posicionada atrás da pequena mesa de 

flores e ervas, falava para as pessoas sentadas ao chão. 

 

Era um grande grupo, ansioso por ouvir suas palavras e seu canto de 

mantras suaves, tocando mentes e corações. Como sempre, ela não os 

decepcionou. 

 

— Amigos, irmãos, a vida é um eterno vir e partir de almas. Nesse cais 
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chamado vida, também tormentas e tempestades chegam e se vão. 

Nessa plataforma, devemos estar atentos para tudo o que nos acontece, 

aprendendo, sobretudo, a ouvir a voz vinda do nosso interior, chegando 

aos nossos ouvidos — ensinou. 

 

— Nenhum fato, alegre ou triste, passando em nossas vidas, é por acaso. 

O Universo do ser humano é magnífico e nos oferece inúmeras 

situações para progredirmos, avançarmos como seres divinos e 

iluminados que somos. Vivam o hoje! — conclamou. 

 

— Lembrem-se das árvores: enfrentam frio, granizo, neves e ventos 

sabedoras do Sol e calor logo chegarem para completar o trabalho de 

proporcionar frutos e sombras que a natureza viva aguarda — pediu. 

 

— A nenhum de nós é dado o sentimento da resignação, mas sim o da 

evolução, de forma a avançarmos e sermos melhores para com a gente 

e com os irmãos que encontramos em nossa caminhada — ressaltou. 

 

— Assim, teremos frondosos bambuzais e palmeiras. Fincados na mãe 

terra, enfrentam as tempestades. Mantenham a consciência na paz e 

harmonia, praticando o bem, o amor e o respeito a tudo e a todos — 

assegurou. 
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— Se nos baterem numa face, ou nos lançarem palavras pesadas de doer 

a alma, guardem o silêncio, pois ele é a melhor resposta para a 

necessária sobrevivência do espírito — enfatizou. 

 

— O silêncio nos leva à luz interior. Permitam que essa luz seja guiada 

por todos os seus órgãos, passe pelo sangue, percorra todo seu corpo. 

Respirem calmamente. Deixem que a paz inunde a mente e o coração. 

Aceitem o silêncio — concluiu. 

 

Depois de alguns minutos, Lótus levantou-se e começou a se despedir 

dos amigos. Estes, em sinal de agradecimento, com as mãos postas em 

mudra10 e sorrisos nos lábios, guardavam o silêncio para a fase seguinte 

desse encontro. 

 

O canto da jovem e suas delicadas músicas de elevação da alma não os 

decepcionou. Do outro lado da rua, o Rinpoche, prestando atenção, 

também fechou os olhos para melhor deixar penetrar o canto. 

 

Os monges que o acompanhavam se sentiam orgulhosos daquela 

                                                             
10 Gestos feitos com as mãos para manter o praná — a energia vital — circulando pelo 

corpo, sem que ele se dissipe imediatamente. 
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pequena menina, forte e corajosa, e deixavam uma linha de sorriso 

transparecer em suas faces. Eles sabiam o porquê do Rinpoche ter 

desviado do seu caminho, vindo até àquela aldeia. 

 

Antes do Sol se pôr, o pequeno segredo seria desvendado. E tinham 

certeza: aquela verdade agradaria a todos. 
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Parte VI — A Partida 

 

O dia passou rápido. Lótus comercializou as ervas e as flores, mas 

manteve-se na porta da casa para receber pessoas querendo lhe falar, 

pedir conselho, ouvir opinião ou simplesmente abraçá-la. 

 

Dos amigos comerciantes, ganhou um casaco de lã de carneiro, bem 

composto para suportar as mais baixas temperaturas. E, ainda, um par 

de botas forradas com o mesmo tecido para as caminhadas frias que terá 

pela frente, certamente, quando prosseguisse o caminho dos 

ensinamentos. 

 

Um tropeiro, mais humilde, ofereceu um par de luvas. Ele as tinha 

adquirido pensando nas mãos delicadas da jovem conhecida de anos 

anteriores e que tanto bem lhe fizera num momento muito triste de sua 

vida, quando da morte da esposa. 

 

Lótus agradecia a todos oferecendo seu canto, ou declamando alguns 

sutras do amor e da compaixão. Antes do Sol se pôr, quando a família 

Umakante contabilizava os resultados das vendas do dia, chegava à 

porta da casa o nobre visitante do dia. 
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O Rinpoche veio acompanhado de um dos seus alunos, o mais antigo 

do grupo de seis seguindo-o na jornada de aprendizado pelas montanhas 

indianas e tibetanas. 

 

A visita surpreendeu o pai e irmãos da jovem, mas não a ela, já 

informada pela sua voz amiga das mudanças em sua vida a partir desse 

dia. Ao visitante, a família rendeu homenagens, oferecendo de imediato 

um dos chás cultivados por Lótus. 

 

— A vida de todos nós se passa como num grande teatro. Somos todos 

personagens divinos de nossa própria luz — recitou dando as boas-

vindas aos visitantes, com mãos unidas e abaixando a cabeça. 

 

Em poucas palavras, o líder espiritual budista pediu autorização a Sri 

Umakante para a filha poder ser preparada para trilhar o caminho da 

paz e do amor, dentro dos conceitos do Buda, onde a caridade é um dos 

bens mais valiosos que um ser humano pode oferecer e receber. 

 

Sem poder não atender o pedido feito pelo homem sagrado, Sri 

Umakante concordou. Mas guardou em seu íntimo enorme sofrimento, 

pela perda da filha tão especial — mesmo ainda duvidando da 

reencarnação. 
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Lótus pegou a sacola de viagem e os bens recebidos dos peregrinos para 

partir. Dirigindo-se ao pai, disse: 

 

— O senhor, e nossa família, cumpriram o trabalho para comigo até 

aqui. Obrigada. Sigo na estrada da luz, na certeza de que a minha mente 

e o meu espírito estarão unidos pelo bem. 
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Parte VII — Os Ensinamentos 

 

Passados 20 anos desde a partida de Manipur, a mais nova Rinpoche 

ainda sentia o perfume das flores de lótus em suas narinas. E recordava 

dos variados sorrisos dos irmãos em frente à sua banca de ervas e flores. 

 

Ao longo de seus estudos e práticas da caridade e do amor, Lótus muito 

aprendeu — e continuava aprendendo — com os irmãos com quem 

convivia. E nunca se furtava a dividir seus ensinamentos com os outros. 

 

 Fazemos parte do Universo. E, nele, tudo é energia: céu, corpo 

humano, florestas, mares, rios, por aí a fora. O tempo de evolução dessa 

energia é dado a cada das dessas criaturas habitantes da grande Orbe. 



 Somos todos seres de luz emprestados a esse planeta. Ele não é 

nosso. É de todos. Devemos viver cada minuto buscando conhecimento 

e evolução. Essa é uma prática de troca de energia e de afetos. 
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 Somos como todos os animais, árvores, mares, pássaros, rios e 

tudo mais visto ao nosso redor. Isso, porque fazemos parte da natureza. 

Ela nos envolve. E assim devemos nos conservar. 

 

 Somos feitos à imagem e semelhança da natureza. Uma 

diversidade de seres, animais e vegetais multicores, multissabores, 

diferentes, dentro da enorme diversidade planetária chamada Terra. 

 

 Ao desembarcamos nesse cais chamado vida, nossa bagagem está 

vazia. Aos poucos, construindo nossa própria história, depositamos 

dentro dela conhecimentos, conquistas, derrotas, sonhos, pesadelos... 

 

 Vivemos muitos desafios. O primeiro, ao nascer, respirar a 

golfada de ar, tão forte a ponto de chorarmos. Podemos avançar em bom 

estado físico, ou evoluir em um hospital, por doença ou deficiência. 

 

 Pouco importa onde desembarcamos. Encaramos os desafios de 

uma vida sem recursos, ou, então, a facilidade de termos tudo. Nossa 

responsabilidade é bem gerir o que recebemos, sem desperdícios. 
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 Pessoas perguntam: “Por que estou nesse mundo? Essa existência 

é única ou continua depois da morte?” Para que avançar no que viemos 

construir nesse mundo se nada sabemos sobre o daqui a pouco? 

 

 Dúvidas não importam diante de Universo tão grande e 

necessitado de boas atitudes e práticas. Evolução como ser humano 

melhor para si e para os outros é o que devemos ter em mente. 

 

 Viver é sonhar. Quando sonhamos, estamos emitindo sinais do 

bem, da energia que faz o ser humano girar dentro si mesmo com 

otimismo, harmonia e amor. Pesadelos mostram desequilíbrio nisso. 

 

 Adversidades são presentes divinos para desenvolvimentos 

espiritual e mental. Mesmo diante delas, é importante plantar amor. Nos 

tornaremos mais sábios pois saberemos colher bons frutos. 

 

 Sejamos como árvores: surgem de um grão, crescem fortes, 

perdem galhos, enfrentam ventos, chuvas, raios, mas continuam. Sabem 

que cada estação oferece a continuidade ao eterno ciclo da vida. 
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 A estrada pode ter espinhos, mas fica melhor coberta de pétalas 

de rosas. Devemos ser a flor que as forneça. Somos seres capazes de 

transformar e viver no bem. Tudo depende apenas de nós mesmos. 



 Medite repetindo frases fortes, positivas, mas colocando amor em 

todas elas. A mente capta essas mensagens, tornando nosso espírito 

mais brando, em harmonia com a natureza. Fácil, direto, simples. 



 Ao homem é dado o direito ao trabalho, importante para seu 

sustento e ao da sua família. E também para compartilhar com seus 

irmãos mais necessitados, com as famílias deles, a riqueza daí gerada. 

 

 Se envenenamos o céu com gases ou radioatividade, como iremos 

ter o praná de nossas vidas? Impossível separar o homem da natureza 

da Terra. Estamos integrados! Fim da Terra, fim dos seres vivos. 

 

 Somos seres de corpos, cabelos, olhos e cor de pele que se 

diferem, unicamente, para sermos capazes de nos amar respeitando 

nossas próprias diferenças. É fácil, assim, viver sem preconceitos. 
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 Como fruta que descascamos, vemos descortinar o conteúdo dos 

outros. Assim, saberemos respeitar opiniões alheias às nossas. Basta 

termos boa vontade e aprendermos com aqueles vistos como diferentes. 

 

 Se nos colocarmos na posição do outro, valorizamos e aceitamos 

melhor nossos próprios desafios. Pouco importa a cor da pele, formato 

dos olhos, tipo de cabelo, opção de vida ou sexualidade de cada um. 

 

 O que recompensa é viver em harmonia consigo mesmo e com os 

outros, mantendo a mente em paz com boas práticas e bons 

pensamentos. Amar vale à pena. A energia se transmuta, se transmite. 



 Não precisamos aumentar o tom de voz para sermos ouvidos. 

Chegue próximo, fale ou sussurre. O clima será de paz. Olhar nos olhos, 

estender as mãos e abraçar também são atitudes de seres fraternos. 



Obrigada, 

 

Lótus Rinpoche 

Mulhouse — 2017 
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