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IX. Anattā: A Insubstancialidade...................................................... 63

X. Nibbana........................................................................................... 70

XI. O Caminho para o Nibbana........................................................ 74

Apêndice.............................................................................................. 84
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PREFÁCIO

Budismo em Poucas Palavras apareceu pela primeira vez em
1933. Desde então, vários filantropos publicaram distintas
edições para distribuição gratuita.

Para uma exposição mais completa dos temas discutidos
aqui, aos leitores se lhes sugere amavelmente que leiam a edição
revisada e mais ampla de The Buddha and His Teachings, publicado
em 1964.

A permissão para reimprimir ou traduzir este livro pode
obter-se de forma gratuita.

NARADA

Vajirarama

Colombo, Sri Lanka.

Junho de 1975

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma-Sambuddhassa
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I.

O BUDDHA

Na lua cheia de Maio, no ano de 623 a. C., nasceu na região
do Nepal um príncipe indiano Sakya chamado Siddhartha
Gotama, que estava destinado a ser o maior mestre religioso do
mundo. Criado em luxo e tendo recebido uma educação
adequada a um príncipe,  casou e teve um filho.

Sua natureza contemplativa e compaixão sem limites não
lhe permitiram desfrutar dos prazeres materiais efémeros da casa
real. Apesar de não ter que suportar penas e aflições, se
compadeceu profundamente pela dor da humanidade. No meio
do conforto e da prosperidade, se deu conta da universalidade
da dor. O palácio, com todos os entretenimentos mundanos,
deixou de ser um lugar agradável para o príncipe compassivo.
Chegou o momento oportuno para ele partir. Compreendendo a
vaidade dos prazeres sensuais, com os seus 29 anos, renunciou a
todos os prazeres mundanos e, vestindo-se com um simples
manto amarelo de asceta, só, sem dinheiro, foi em busca da
Verdade e da Paz.

Tratou-se de uma renuncia histórica sem precedentes, já
que não renunciou na velhice mas na flor da vida, e não na
pobreza mas na abundância. Seguindo a crença da época de que
não se podia obter a libertação a menos que se levasse uma vida
de estrito ascetismo, praticou energicamente todas as formas de
austeridades severas. “Somando vigília após vigília,  e penitência
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após penitência”, levou a cabo um esforço sobre-humano
durante seis longos anos.

Seu corpo ficou reduzido a pouco mais que um esqueleto.
Quanto mais atormentava o seu corpo, mais se afastava dos seus
objetivos. As austeridades penosas mas sem êxito que praticou
com determinação provaram-se absolutamente inúteis. Estava
agora completamente convencido, por experiência pessoal, da
completa futilidade da auto-mortificação que havia debilitado o
seu corpo e resultado na lassitude de espírito.

Aproveitando essa incalculável experiência sua, finalmente
decidiu seguir um caminho independente, evitando os dois
extremos que supõem a autoindulgência e a auto-mortificação. A
primeira atrasa o próprio progresso espiritual e a segunda
debilita o próprio intelecto. O novo caminho que ele mesmo
descobriu foi o Caminho do Meio, Majjhimā Patipada, que chegou
a ser posteriormente uma das características que sobressaem dos
seus ensinamentos.

Uma manhã feliz, enquanto estava profundamente absorto
em meditação, sem ajuda nem guia de nenhum poder
sobrenatural, apoiado simplesmente em seus esforços e
sabedoria, erradicou todas as contaminações, purificou-se a si
mesmo, e, compreendendo as coisas tal como são, alcançou a
Iluminação (Budeidade) com a idade de 35 anos. Não havia
nascido Buddha,1 mas tornou-se Buddha pelo seu próprio
esforço. Como a personificação perfeita de todas as virtudes que
pregava, dotado de uma profunda sabedoria proporcional à sua
compaixão infinita, dedicou todo o resto da sua preciosa vida a

1 Um Desperto ou Iluminado.
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servir a humanidade pelo seu exemplo e preceito, sem estar
dominado por motivo pessoal algum.

Após um muito proveitoso ministério de 45 longos anos, o
Buddha, como qualquer outro ser humano, sucumbiu à
inexorável lei da mudança e, por fim, faleceu aos 80 anos,
exortando seus discípulos a considerarem seu Ensinamento
como o Mestre.

O Buddha foi um ser humano. Como homem nasceu, como
homem viveu e como homem sua vida chegou ao fim. Ainda que
sendo humano, chegou a ser um homem extraordinário
(Acchariya Manussa), mas ele nunca se arrogou de nenhum tipo
de divindade. O Buddha deu ênfase a esse ponto importante
para não dar lugar a que alguém caia no erro de pensar que ele
era um ser divino imortal. Afortunadamente, não há deificação
no caso do Buddha. No entanto deve-se ressaltar, que não houve
Mestre “tão irreligioso como o Buddha e, no entanto, tão
parecido com Deus”.

O Buddha não é uma encarnação do deus hindu Vishnú,
como foi acreditado por alguns, não é um salvador que
livremente salva outros por intermédio de sua salvação pessoal.
O Buddha exorta seus discípulos a dependerem deles mesmos
para a libertação, para que pureza e impureza dependa de cada
um. Clarificando sua relação com seus seguidores e enfatizando
a importância da autoconfiança e do esforço individual, Buddha
afirma claramente:
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“Vocês devem-se esforçar, os Tathagatas2 apenas são
os mestres.”

Os Buddhas apontam o caminho, e cabe a nós seguir esse
caminho para obter a nossa purificação.

“Depender de outros para a salvação é negativo, mas
depender de nos mesmos é positivo.” A dependência de outros
significa a desistência de nossos próprios esforços.

Exortando o seus discípulos a serem auto-dependentes o
Buddha disse no Parinibbāna Sutta: “Sejam ilhas para vocês
mesmos, refugio para vocês mesmos, não busquem refúgio em
outros.” Estas significantes palavras são enaltecedoras em si
mesmas. Revelam quão vital é o próprio esforço para cumprir os
propósitos e como de fútil e superficial é buscar a redenção por
meio de salvadores benignos e ansiar a felicidade ilusória depois
da vida mediante a propiciação a deuses imaginários ou orações
sem resposta e sacrifícios carentes de sentido.

Mais ainda, o Buddha não reivindica o monopólio da
Budeidade, que, de facto, não é prerrogativa de nenhuma pessoa
especialmente agraciada. Ele alcançou o mais alto estado possível
de perfeição a que uma pessoa pode aspirar e, sem o punho
fechado de um mestre, revelou o único caminho correto que
conduz a esse estado. Segundo o ensinamento de Buddha,
qualquer um pode aspirar a tal estado supremo de perfeição se
fizer o esforço necessário. Buddha não condena os homens

2 Lit., Aquele que assim veio. | N. do T.: Assim ido ( tatha-gata) ou Assim vindo
(tatha-agata). É interpretado com o significado de o Tathagata estar além do ir/vir –
além de todos os fenómenos transitórios, que transcendeu o mundo. Há no entanto
outras interpretações e o significado original não é certo. Trata-se de um epíteto
que Buddha empregava para se referir a si mesmo.
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chamando-lhes de malditos pecadores, mas, pelo contrário, ele os
alegra dizendo que são puros de coração na sua conceção. Na sua
opinião, o mundo não é perverso mas está confundido pela
ignorância. Em vez de desencorajar os seus seguidores e reservar
para si esse estado de exaltação, ele os encoraja e os induz a
imitá-lo, dado que a Budeidade está latente em todos. De certo
modo, todos somos Buddhas potenciais.

Aquele que aspira a converter-se em Buddha é chamado de
Bodhisatta, que literalmente significa, ser de sabedoria. Este ideal
Bodhisatta é o mais bonito e mais refinado curso de vida que
jamais havia sido apresentado a este mundo egocêntrico, o que é
mais nobre que uma vida de serviço e pureza?

Como homem ele alcançou a Budeidade e proclamou ao
mundo as impensáveis possibilidades latentes e o poder criativo
do homem. Em vez de pôr sob o homem um Deus todo poderoso
invisível que arbitrariamente controla os destinos da
humanidade, e fazendo-a subserviente a um puder supremo, ele
elevou o valor da humanidade. Foi ele que ensinou que o homem
pode obter a sua libertação e purificação pelo seu próprio esforço
sem depender de um Deus externo nem da mediação de
sacerdotes. Foi ele que ensinou ao mundo egocêntrico a nobre
ideia do serviço desinteressado. Foi ele que se rebelou contra o
degradante sistema de castas e ensinou a igualdade dos seres
humanos e deu as mesmas oportunidades para que todos
possam distinguir-se em cada caminhada da vida.

Declarou que as portas do êxito e da prosperidade estavam
abertas a todos os que, em todas as condições de vida, alta ou
baixa, santa ou criminal, se preocuparem por virar a página e
aspirarem à perfeição.

– 9 –



Independentemente da casta, cor ou classe, ele estabeleceu
tanto para homens como para mulheres uma Ordem celibatária
democraticamente constituída. Não forçou seus seguidores a
serem escravos dos seus Ensinamentos nem de si mesmo, mas
lhes concedeu completa liberdade de pensamento. 

Confortou os afligidos com suas palavras de consolo.
Assistiu os doentes abandonados. Ajudou os pobres que estavam
descuidados. Enobreceu a vida dos iludidos, purificou as
corruptas vidas dos criminosos. Animou os débeis, uniu os
divididos, iluminou o ignorante, clarificou o místico, guiou o
confundido, elevou as bases, dignificou o nobre. Ricos e pobres,
santos e criminosos lhes amava por igual. Reis déspotas e justos,
eruditos famosos e obscuros, e humildes, pobres indigentes,
pessoas oprimidas que buscam seu sustento na imundície,
assassinos perversos, cortesãs despreciadas – todos se
beneficiaram das suas palavras de sabedoria e compaixão. 

Seu nobre exemplo foi fonte de inspiração para todos. Seu
semblante pacífico e sereno foi uma visão tranquilizadora para os
olhos piedosos. Sua mensagem de Paz e Tolerância foi bem
recebida por todos com alegria indescritível e foi fonte de eterno
benefício para todos aqueles que foram afortunados em ouvi-las
e praticá-las.

Onde quer que os seus ensinamentos penetraram deixaram
uma impressão indelével no caráter das respetivas gentes. O
avanço cultural de todas as nações Budistas foi devido
principalmente aos seus sublimes Ensinamentos. De facto, todos
os países Budistas como Sri Lanka, Birmânia, Tailândia, Camboja,
Vietnam, Laos, Nepal, Tibete, China, Mongólia, Coreia, Japão,
etc., cresceram no berço do Budismo. Ainda que tenha
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transcorrido mais de 2500 anos desde a morte do seu grande
Mestre, todavia sua personalidade única exerce uma grande
influência sobre todos aqueles que vêm a conhecê-lo.

Sua determinação, profunda sabedoria, amor universal,
compaixão infinita, serviço desinteressado, renuncia histórica,
pureza perfeita, personalidade magnética, métodos exemplares
empregados para propagar os Ensinamentos e seu êxito final –
todos estes fatores impulsionaram a que hoje, cerca de um quinto
da população do mundo aclame o Buddha como seu Mestre
supremo.

Fazendo uma homenagem ardente ao Buddha, Sri
Radhakrishnan declara: 

“No Buddha Gotama temos uma mente genial do
oriente incomparável no que diz respeito à influência
sobre o pensamento e a vida da raça humana, sendo
venerado por todos os fundadores de uma tradição
religiosa cujo domínio não é menos amplo e profundo
que qualquer outra. Pertence à história do pensamento
do mundo, à herança geral de todos os homens cultos,
a julgar pela integridade intelectual, seriedade moral e
entendimento espiritual, é sem dúvida uma das
grandes figuras da História.”

No “The Three Greatest Men in History”, H. G. Wells escreve: 

“No Buddha vê-se claramente um homem simples,
devoto, lutando sozinho para encontrar a luz – uma
vivida personalidade humana, não um mito. Deu uma
mensagem para o ser humano universal. Muitas das
nossas melhores ideias modernas estão em estreita
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harmonia com essa mensagem. Todas as misérias e
descontentamentos devem-se, ensinava ele, ao
egoísmo. Antes que um homem possa alcançar a
serenidade deve deixar de viver para os seus sentidos
ou para si mesmo. Em seguida, ele se funde com um
grande ser. Buddha, em uma língua diferente, fez uma
chamada ao desprendimento, ao não egoísmo, 500
anos antes de Cristo. Em certo sentido, está mais perto
de nós e das nossas necessidades. Sobre nossa
importância individual, foi mais lúcido que Cristo, e
sobre a questão da imortalidade pessoal, menos
ambíguo.”

St. Hilaire aponta: 

“O modelo perfeito de todas as virtudes que prega.
Sua vida não tem uma só nódoa.”

Fausball disse: 

“Quanto mais o conheço, mais lhe amo.”

Um humilde seguidor seu diria: “Quanto mais lhe conheço,
mais o amo; quanto mais o amo, mais o conheço.”
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II.

O DHAMMA:
É uma Filosofia?

O sistema não-agressivo, moral e filosófico exposto pelo
Buddha, que não exige fé cega de seus adeptos, que expõe
crenças não dogmáticas, que incentiva a que não se levem a cabo
ritos supersticiosos ou cerimónias, mas que advoga um meio
áureo que guie o discípulo através da vida pura e pensamentos
puros para obter a sabedoria suprema e a libertação do mal, é
chamado de Dhamma e é popularmente conhecido como
Budismo.3

O todo compassivo Buddha morreu, mas o sublime
Dhamma que ele sem reservas legou à humanidade, todavia
existe em sua prístina pureza.

Ainda que o Mestre não tenha deixado palavras escritas de
seus Ensinamentos, seus ilustres discípulos as preservaram
memorizando-as e transmitindo-as de forma oral de geração em
geração.

3 N. do T.: À que referir que Dhamma, em sânscrito Dharma, era uma palavra já
usada antes da época de Buddha. Algumas expressões antigas para identificar o
“Budismo” são: Dhamma-Vinaya (Ensinamento e Disciplina) ou Buddha-Sasana
(Sistema doutrinário de Buddha) ou ainda Buddha-Dhamma (Ensinamento de
Buddha). Budismo é uma palavra criada no ocidente, não existia na época de
Buddha. 
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Imediatamente depois de sua morte, 500 chefes Arahats4

versados no Dhamma5 e no Vinaya,6 realizaram uma assembleia
para expor a Doutrina tal como foi ensinada originalmente pelo
Budhha. O Venerável Ananda Thera, que desfrutou do privilégio
especial de ouvir todos os discursos, recitou o Dhamma,
enquanto o Venerável Upali, recitou o Vinaya.

O Tipitaka foi compilado e disposto na sua forma atual por
aqueles Arahats do passado.

Durante o reinado do piedoso Rei Sinhala Vattagamani
Abhaya, em 83 a. C., o Tipitaka foi consignado por escrito em
folhas de palmeira no Sri Lanka pela primeira vez na história do
Budismo.

O volumoso Tipitaka, que contém a essência dos
Ensinamentos do Buddha, estima-se que tem onze vezes o
tamanho da Bíblia. Um impressionante contraste entre o Tipitaka
e a Bíblia é que o primeiro não é desenvolvido gradualmente
como o segundo.

Como a própria palavra indica, o Tipitaka consiste em três
cestos, que são:

1. Cesto da Disciplina (Vinaya Pitaka)

2. Cesto dos Discursos (Sutta Pitaka)

4 Literalmente, os que são dignos. São os discípulos iluminados que destruíram
todas as paixões.

5 O Ensinamento.

6 A Disciplina.
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3. Cesto da Doutrina Última (Abhidhamma Pitaka)

O Vinaya Pitaka, que se considera as fundações da mais
antiga ordem celibatária da história – a Sangha – trata
principalmente das regras e regulamentos que o Buddha
promulgou, segundo a ocasião que se apresentava, para a
disciplina futura da Ordem de monges (Bhikkhus) e monjas
(Bikkhunis). Descreve em detalhe o desenvolvimento gradual do
Sasana (Sistema doutrinário). Também contém uma explicação
da vida e ministério do Buddha. Indiretamente, revela algumas
informações importantes e interessantes sobre a história antiga,
costumes indianos, arte, ciência, etc.

O Vinaya Pitaka contém os seguintes cinco livros:

Vibhanga: 

1. Pārājika Pali – Ofensas Maiores

2. Pācittiya Pali – Ofensas Menores

Khandaka:

3. Mahāvagga Pali – Grande Secção

4. Cullavagga Pali – Pequena Secção

5. Parivāra Pali – Epítome do Vinaya

O Sutta Pitaka consiste principalmente nos discursos
pronunciados pelo próprio Buddha em diversas ocasiões.
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Também se incluem uns poucos discursos de alguns dos seus
discípulos distintos tais como os Veneráveis Sariputta, Ananda,
Moggallana, etc. É como um livro de prescrições, sendo que os
sermões que ali se incorporam foram expostos para se
adequarem às diferentes ocasiões e aos temperamentos das
diversas pessoas. Podem ter afirmações aparentemente
contraditórias, mas não deveriam ser mal interpretadas já que
foram pronunciadas oportunamente pelo Buddha com um
propósito concreto: por exemplo, à mesma pergunta, o Buddha
poderia manter  absoluto silêncio como resposta à questão
(quando o que perguntava estava a ser inquisitivo de forma tola)
ou dar uma resposta detalhada quando sabia que quem
perguntava o havia feito de forma consciencializada. A maior
parte dos sermões estavam concebidos principalmente para
benefício dos monges e tratavam da Vida Sagrada e da exposição
da doutrina. Também há outros discursos que tratam tanto do
progresso material como moral dos seus seguidores leigos.

Este Pitaka divide-se em cinco Nikayas ou coleções:

1. Dīgha Nikāya (Coleção dos Discursos Longos)
2. Majjhima Nikāya (Coleção dos Discursos Médios)
3. Saṁyutta Nikāya (Coleção dos Discursos Agrupados 

Tematicamente)
4. Anguttara Nikāya (Coleção dos Discursos Agrupados 

Numericamente)
5. Khuddaka Nikāya (Coleção Menor)

O quinto está subdividido em quinze livros:

1. Khuddaka Pātha (Textos Curtos)
2. Dhammapada (Caminho da Verdade)
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3. Udāna (Hinos de Alegria)
4. Itivuttaka (Discursos “Assim foi dito”)  
5. Sutta Nipāta (Discursos Coletados)
6. Vimana Vatthu (Histórias das Mansões Celestiais)
7. Peta Vatthu (Histórias dos Petas)
8. Theragātha (Salmos dos Irmãos)
9. Therīgātha (Salmos das Irmãs)
10. Jātaka (Histórias de Nascimentos)
11. Niddesa (Exposições)
12. Patisambhidā Magga (Conhecimento Analítico)
13. Apadāna (Vidas dos Arahats)
14. Buddhavaṁsa (A História do Buddha)
15. Cariyā Pitaka (Modos de Conduta)

O Abhidhamma Pitaka é o mais importante e mais
interessante dos três por conter a filosofia profunda dos
Ensinamentos do Buddha em contraste com os reveladores e
mais simples discursos do Sutta Pitaka.

No Sutta Pitaka encontra-se o Ensinamento Convencional
(Vohāra-desana) enquanto que no Abhidhamma Pitaka encontra-
se o Ensinamento Último (Paramattha-desana).

Para o sábio, o Abhidhamma é um guia indispensável; aos
evoluídos espiritualmente, um regalo intelectual; e para os
eruditos e estudiosos, alimento para o pensamento. A
consciência é definida. Os pensamentos se analisam e se
classificam principalmente a partir de um ponto de vista ético.
Estados mentais são enumerados. A composição de cada tipo de
consciência é apresentada em detalhe. Descreve-se
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minuciosamente como afloram os pensamentos. Problemas
irrelevantes, que embora interessem ao género humano mas não
têm relação com a purificação pessoal, são deliberadamente
postos de lado.

Matéria é sumariamente discutida; as unidades
fundamentais da matéria, propriedades da matéria, fontes da
matéria, relações entre mente e matéria, são explanadas.

O Abhidhamma investiga a mente e matéria, os fatores que
compõem o que chamamos de ser, para ajudar a entender as
coisas tal como são verdadeiramente, e toda uma filosofia se
desenvolveu sobre estas linhas. Baseado nesta filosofia evoluiu
um sistema ético para levar a cabo o objetivo último, o Nibbana.7

O Abhidhamma Pitaka contém sete livros:

1. Dhammasaṅgani (Classificação dos Dhammas)
2. Vibhanga (O Livro das Divisões)
3. Kathā-Vatthu (Pontos de Controvérsia)
4. Puggala-Paññatti (Descrição dos Indivíduos)
5. Dhātu-Katha (Discussão com Referência aos Elementos)
6. Yamaka (O Livro dos Pares)
7. Patthana (O Livro das Relações)

O Tipitaka é como leite para o bebé e carne para o forte,
pois Buddha ensinou sua doutrina tanto para as massas como
para os intelectuais. O sublime Dhamma consagrado nestes
textos trata de factos e verdades, e não se preocupa com teorias e

7 N. do T.: Nirvana,  em sânscrito.
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filosofias que hoje poderiam ser aceites como verdades
profundas e atiradas ao mar amanhã. O Buddha não nos
presenteou com teorias filosóficas assombrosas, nem se
aventurou a criar uma qualquer nova ciência material. No que
respeita à nossa emancipação, nos explicou o que é essencial e o
que não é, e principalmente, expôs um caminho de liberação que
é único. A propósito, antecipou-se a muitos cientistas e filósofos
modernos.

Schopenhauer no seu livro, “Die Welt als Wille und
Vorstellung” (O mundo como vontade e representação), expôs a
verdade do sofrimento e suas causas de um modo ocidental.
Spinoza, ainda que não negue a existência de uma realidade
permanente, afirma que toda a existência fenoménica é
transitória. Na sua opinião, a dor domina-se “encontrando um
objeto de conhecimento que não seja passageiro nem efémero,
mas imutável, permanente, para sempre”. Berkeley provou que o
chamado átomo indivisível é uma ficção metafísica. Hume, após
uma análise implacável da mente, concluiu que a consciência é
uma sequência de estados mentais fugazes. Bergson defende a
doutrina da mudança. O Prof. James alude a um fluxo de
consciência.

O Buddha expos estas doutrinas de Transitoriedade
(Annica), Sofrimento (Dukkha), Não-Eu (Anatta) há uns 2500 anos
enquanto viajava pelo vale do Ganges.

Deverá entender-se bem, que Buddha não pregou tudo o
que sabia. Em uma ocasião, enquanto o Buddha estava
passeando por uma floresta, pegou um punhado de folhas e
disse: 
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“Oh Bhikkhus, o que eu ensinei é comparável a estas
folhas em minha mão. O que eu não ensinei é
comparável à quantidade de folhas na floresta.”

Ensinou o que considerou que era absolutamente essencial
para a purificação de cada um, não fazendo nenhuma distinção
entre doutrina esotérica e exotérica. Habitualmente, guardou
silêncio sobre questões que eram irrelevantes para a sua nobre
missão.

O Budismo, sem dúvida, é coerente com a ciência, mas
ambos deveriam ser tratados como ensinamentos paralelos, dado
que um trata principalmente de verdades materiais enquanto
que o outro limita-se a verdades morais e espirituais. O assunto
de cada um é diferente.

O Dhamma que o Buddha ensinou não é algo que somente
deve ser preservado em livros, nem é uma matéria a ser estudada
de um ponto de vista histórico ou literário. Pelo contrario, é para
ser aprendido e posto em prática no decorrer da vida diária de
cada um, dado que, sem essa prática, não se pode chegar a
apreciar a verdade. O Dhamma é para ser estudado, e ainda
mais, praticado, mas acima de tudo, realizado; realização
imediata é o seu objetivo principal. Nesse sentido, Dhamma pode
comparar-se com uma jangada que é concebida com o único
propósito de escapar do oceano do nascimento e morte
(Samsāra).

O Budismo, portanto, não pode classificar-se estritamente
de mera filosofia porque não é apenas o “amor a, que induz à
busca da, sabedoria”. O Budismo pode-se aproximar da filosofia,
mas é muito mais abrangente.
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A filosofia trata principalmente do conhecimento e não se
preocupa com a prática; enquanto que o Budismo põe ênfase
especial na prática e realização.
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III.

É UMA RELIGIÃO?

Não é uma religião no sentido em que se entende
habitualmente esta palavra, dado que não é “um sistema de fé e
culto que deve lealdade a algum ser sobrenatural”.

O Budismo não exige fé cega de seus adeptos. Aqui, a mera
crença é destronada e substituída pela confiança baseada no
conhecimento do que, em Pali, se conhece como Saddha. A
confiança depositada por um seguidor no Buddha, é como a de
uma pessoa doente em um nobre médico ou de um estudante no
seu professor. Um Budista busca refúgio no Buddha porque foi
ele que descobriu o Caminho da Libertação.

Um Budista não busca refúgio no Buddha com a esperança
de ser salvo pela purificação pessoal do Buddha. O Buddha não
dá tal garantia. Não está dentro da capacidade do Buddha limpar
as impurezas dos outros. Ninguém pode corromper ou purificar
outro.

O Buddha, como Mestre ou Professor, nos instrui, mas
somos nós mesmos diretamente responsáveis pela nossa
purificação.

Ainda que um Budista busque refúgio no Buddha, não há
nenhuma abnegação. Tampouco um Budista sacrifica sua
liberdade de pensamento convertendo-se em seguidor de
Buddha. Pode exercer sua própria livre vontade e desenvolver
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seu conhecimento inclusive até ao ponto de tornar-se ele mesmo
num Buddha.

O ponto de partida do Budismo é raciocinar ou
compreender, ou, em outras palavras, Sammā-Diṭṭhi.

Aos que buscam a verdade, o Buddha lhes disse:

“Não aceiteis nada que ouviste – (i.e., porque temos
ouvido deste sempre). 

Não aceiteis nada por mera tradição – (i.e., porque foi
transmitido assim através de muitas gerações).

Não aceiteis nada devido à mera existência de
rumores – (i.e., crer no que dizem os outros sem haver
comprovações).

Não aceiteis nada simplesmente porque coincide com
vossa religião.

Não aceiteis nada por mera suposição.

Não aceiteis nada por mera inferência, por mera
dedução.

Não aceiteis nada considerando simplesmente as
razões.

Não aceiteis nada simplesmente porque está de
acordo com vossas noções preconcebidas.

Não aceiteis nada simplesmente porque os pareça
aceitável – (i.e., porque um orador parece bom deveria
aceitar-se a sua palavra).”
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“Mas quanto tiverem compreendido por vocês
mesmos de que – isto é imoral, isto é indigno, isto
censura a prudência ou o juízo, isto, quando se faz e se
assume, leva à ruína e ao sofrimento – então, rejeite-o
realmente.”

“Quando sabeis por vocês mesmos que – estas coisas
são morais, são irrepreensíveis, são elogiadas por sua
prudência e por seu juízo, estas coisas, quando se
fazem e se assumem, conduzem ao bem-estar e à
fe l i c idade – então, que v ivam agindo em
conformidade.”

Estas palavras inspiradoras do Buddha ainda retêm sua
força e frescura original.

Embora não haja fé cega, pode-se discutir se há ou não culto
a imagens, etc., no Budismo. 

Os Budistas não adoram imagens esperando favores
espirituais ou terrenos, mas prestam reverência ao que elas
representam.

Um Budista consciente, oferecendo incenso e flores a uma
imagem, se faz sentir expressamente a si mesmo na presença de
Buddha em vida, e assim, ganha inspiração da sua personalidade
nobre e respira profundamente da sua compaixão ilimitada.
Tenta seguir o nobre exemplo de Buddha.

A árvore Bodhi é também um símbolo da iluminação. Estes
objetos externos de reverência não são absolutamente
necessários, só que são úteis na medida em que tentam facilitar a
nossa concentração. Uma pessoa intelectual poderia prescindir
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deles já que facilmente poderia fixar sua atenção e visualizar o
Buddha.

Para nosso próprio bem, e por gratidão, fazemos tal mostra
externa de respeito, mas o que o Buddha espera do seu discípulo
não é tanto reverência mas a observância real dos seus
ensinamentos. 

Buddha disse:

“Me honra mais quem melhor pratica os meus
ensinamentos. Aquele que vê o Dhamma me vê a
mim.”

No que diz respeito às imagens, contudo, o conde Hermann
Keyserling diz: 

“Não vejo nada maior neste mundo que a estátua de
Buddha. É uma personificação absolutamente perfeita
da espiritualidade no domínio visível.”

Mais ainda, deve-se mencionar que não há orações de
petição e intercessão no Budismo. Ou seja, por muito que
possamos orar a Buddha, não seremos salvos. O Buddha não
concede favores aqueles que rezam. Em lugar de orações de
petição existe a meditação, que leva ao autocontrolo, purificação
e iluminação. A Meditação não é nem um devaneio silencioso
nem manter a mente em branco. Trata-se de um esforço ativo.
Serve como um tónico tanto para o coração como para a mente.
Buddha não só fala da inutilidade de oferecer orações mas
também menospreza a mentalidade de escravo. Um Budista não
deve rezar para ser salvo, mas deve confiar em si mesmo e
ganhar sua liberdade.
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“As orações adquirem um caráter de comunicações 
privadas, negociações egoísta com Deus. Perseguem 
objetos de ambição terrena e inflamam o sentido do 
Eu. A meditação, pelo contrario, é uma mudança 
pessoal.” 

– Sri Radhakrishnan

No Budismo não existe, como na maioria das outras
religiões, um Deus Todo-Poderoso para ser obedecido e temido.
Buddha não crê num potentado cósmico, omnisciente e
omnipresente. No Budismo não há revelações divinas nem
mensageiros divinos. Um Budista, portanto, não é servil a
nenhum poder superior sobrenatural que controla o seu destino
e que arbitrariamente premia e castiga. Na medida em que os
Budistas não crêem nas revelações de um ser divino, o Budismo
não reclama do monopólio da verdade e não condena nenhuma
outra religião. Mas o Budismo reconhece as infinitas
possibilidades latentes do homem e ensina que o homem pode
obter a libertação do sofrimento por seus próprios esforços e
independentemente de ajudas divinas ou sacerdotes mediadores.

O Budismo por conseguinte, não pode denominar-se
estritamente religião porque não é um sistema de fé e culto nem
está justificado “o ato externo ou forma pela qual os homens
mostram seu reconhecimento da existência de um Deus ou
deuses que têm poder sobre os seus destinos e a que se deve
obedecer, servir e honrar”.

Se por religião se entende “um ensinamento que comporta
uma visão da vida que é mais que superficial, um ensinamento
que olha para a vida e não meramente para ele, um ensinamento
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que dota os homens com um guia de conduta de acordo com essa
consideração interna, um ensinamento que permite que aqueles
que lhe prestam atenção encararem a vida com fortitude e a
morte com serenidade”,8 ou um sistema para se livrar dos males
da vida, então, é certamente a religião das religiões.

8 Bhikkhu Silacara.
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IV. 

É O BUDISMO UM SISTEMA ÉTICO?

Não há dúvida que contém um excelente código de ética
que é incomparável em sua perfeição e atitude altruísta. Fornece
um modo de vida para os monges e um para os leigos. Mas o
Budismo é muito mais que um ensinamento moral comum. A
moralidade é apenas a fase preliminar no Caminho da Pureza, e
é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Contudo,
embora essencial, é por si só insuficiente para obter a própria
emancipação. Deve ser acompanhada de sabedoria ou
conhecimento (Panna). A base do Budismo é a moralidade, e
sabedoria é o seu ápice.

Ao observar os princípios de moralidade, um Budista
deveria não só contemplar seu próprio Eu, mas ter consideração
pelos outros também – animais incluído. Moralidade no Budismo
não se baseia em qualquer revelação questionável nem é a
engenhosa invenção de uma mente excecional, mas é um código
racional e prático baseado em factos verificáveis e experiência
individual. 

Deve mencionar-se que não há qualquer agente externo
sobrenatural que desempenhe algum papel em absoluto
moldando o caráter de um Budista. No Budismo não há ninguém
que premia ou castiga. Dor e felicidade são resultados inevitáveis
de suas ações. A questão de incorrer no agrado ou desagrado de
um Deus não entra na mente de um Budista. Nem esperança de
recompensa nem medo de castigo funcionam como um incentivo
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para ele na hora de fazer o bem ou abster-se de fazer o mal. Um
Budista está ciente das consequências futuras, abstém-se de fazer
o mal, porque ele o retrocede, e faz o bem, pois ajuda no
progresso em direção à Iluminação (Bodhi). Há também alguns
que fazem o bem, porque é bom, e abstêm-se do mal, porque é
ruim.

Para entender o excecionalmente alto padrão de moralidade
que o Buddha espera dos seus seguidores ideais, deve ler-se
atentamente o Dhammapada, Sigālovada Sutta, Vyaggapajja
Sutta, Mangala Sutta, Karanīyasari Mettā Sutta, Parābhava Sutta,
Vasala Sutta, Dhammika Sutta, etc.

Como ensinamento moral, supera todos os demais sistemas
éticos, mas moralidade é só o principio não o fim do Budismo.

Num sentido, Budismo não é uma filosofia, noutro sentido,
é a filosofia das filosofias.

Num sentido, o Budismo não é uma religião, em outro
sentido, é a religião das religiões.

O Budismo não é um caminho metafísico nem um caminho
ritualístico.

Não é cético nem dogmático.

Não é auto-mortificação nem autoindulgência.

Não é pessimista nem otimista.

Não é eternalismo nem niilismo.

Não é absolutamente deste mundo nem de outro.
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É um caminho único de Iluminação.

O termo Pali original para Budismo é Dhamma, que,
literalmente significa “o que sustenta”. Não existe um termo
equivalente em Português que coincida exatamente com o
significado do termo Pali.9

Dhamma é o que realmente é. É uma Doutrina da
Realidade. Isto significa Libertação do sofrimento e Libertação
em si. Dhamma existe, está presente e não é o Buddha.
Permaneceu oculto dos olhos dos homens ignorantes, até que um
Buddha, um Iluminado, o reconhece e compassivamente revela
para o mundo.

O Dhamma não é algo alheio a nós mesmo, mas está
intimamente associado connosco. Nesse sentido, o Buddha
exorta: 

“Seja você mesmo como uma ilha, você mesmo como
um refúgio. Que o Dhamma seja vossa ilha, que o
Dhamma seja vosso refúgio. Não procureis nenhum
refúgio externo.”

– Parinibbhāna Sutta

9 N. do T.: Ver nota 3 no Capítulo II.
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V.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
RELEVANTES DO BUDISMO

Os fundamentos do Budismo são as Quatro Nobres
Verdades, a saber: O sofrimento (a raison d'être10 do Budismo);
sua causa (i.e., o Desejo);11 o seu fim (i.e., Nibbana, o Summum
Bonum12 do Budismo); e o Caminho do Meio [Nobre Caminho
Óctuplo].

Qual é a Nobre Verdade do Sofrimento?

“Nascer é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença
é sofrimento, a morte é sofrimento, estar unido ao
desagradável é sofrimento, estar separado do
agradável é sofrimento, não receber o que se deseja é
sofrimento, em resumo, os Cinco Agregados
influenciados pelo apego são sofrimento.”

Qual é a Nobre Verdade da Causa do Sofrimento?

“É o desejo que nos leva de nascimento em
renascimento, acompanhado pela avidez e paixão, que

10 N. do. T.: Expressão em Francês que significa “a razão de ser”.

11 N. do T.: Em Pali, Tanha, significa sede, ânsia, desejo egoísta, desejo centrado na
ignorância.

12 N. do T.: Expressão em Latim que significa “o Bem Maior”. É usada na filosofia
para descrever o bem maior que o ser humano deve buscar.
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nos faz deliciar ora aqui ora ali; é o desejo de prazeres
sensuais (Kāmataṇhā), da existência e sua continuidade
(Bhabataṇhā),13 é o desejo da aniquilação ou cessação
do ser (Vibhavatanha).”14

Qual é a Nobre Verdade da Cessação do Sofrimento?

“É a ausência de qualquer vestígio desse desejo, é a
cessação total, o abandono deste, a rutura definitiva,
escape, libertação do desejo.”

Qual é a Nobre Verdade do Caminho que leva à Cessação
do Sofrimento?

“É o Nobre Caminho Óctuplo que consiste na
Compreensão Correta, Pensamento Correto, Fala
Correta, Ação Correta, Modo de Vida Correto, Esforço
Correto, Atenção Plena Correta, e Concentração
Correta.”

Tenha surgido ou não um Buddha, estas quatro Verdades
existem no universo. Os Buddhas apenas revelam estas Verdades
que se escondiam no abismo obscuro do tempo.

Interpretado cientificamente, o Dhamma pode chamar-se a
lei da causa-efeito.15 Estes dois abarcam o corpo completo dos
Ensinamentos de Buddha.

13 Ânsia associada com “Eternalismo” (Sassataditthi).

14 Ânsia associada com “Niilismo” (Ucchedaditthi).

15 N. do T.: Não confundir com Kamma.
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As três primeiras representam a filosofia do Budismo; a
quarta representa a ética do Budismo, baseada nessa filosofia.
Estas quatro verdades são dependentes deste corpo em si
mesmas. Buddha afirma: “Neste corpo de uma braça de
comprimento, junto com as perceções e pensamentos, eu
proclamo o mundo, a origem do mundo, o fim do mundo e o
caminho que conduz ao fim do mundo.” Aqui, o termo mundo é
aplicado a sofrimento.

O Budismo repousa sobre o eixo da dor. Mas aqui não se
deve inferir que o Budismo é pessimista. Nem é totalmente
pessimista nem totalmente otimista, mas, ao contrário, ensina
que a verdade repousa no meio do caminho entre os dois.
Poderia encontrar-se justificação em chamar Buddha pessimista
se ele tivesse apenas enunciado a verdade do sofrimento sem
sugerir um meio para acabar com ele. O Buddha percebeu a
universalidade da dor e receitou uma prescrição para esse mal
universal da humanidade. A maior felicidade que se possa
imaginar, de acordo com o Buddha, é Nibbana, que é a total
extinção do sofrimento. 

O autor do artigo sobre pessimismo na Enciclopédia
Britânica escreve: “O Pessimismo denota uma atitude de
desesperança face à vida, uma vaga opinião geral de que a dor e
o mal predominam os assuntos humanos. A doutrina original de
Buddha é tão otimista como qualquer otimismo no ocidente.
Chamar de pessimismo é simplesmente aplicar o principio
característico do ocidente pela qual a felicidade é impossível sem
personalidade. O verdadeiro Budista espera com entusiasmo ser
absorvido pela felicidade eterna.”
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Normalmente, o desfruto dos prazeres sensuais é a maior e
única felicidade do homem comum. Não há dúvida sobre o tipo
de felicidade momentânea envolvendo expectativa, satisfação e
lembrar de tais prazeres materiais efémeros, mas são ilusórios e
temporários. De acordo com Buddha, o não-apego é uma
felicidade ainda maior.

Buddha não espera que seus seguidores mantenham uma
reflexão constante sobre o sofrimento que os conduz a uma
miserável vida infeliz. Os exorta a estarem sempre felizes e
alegres porque o entusiasmo (Pīti) é um dos fatores da
Iluminação. 

A felicidade real encontra-se no interior e não se define em
termos de riqueza, filhos, honra ou fama. Se tais posses são mal
utilizadas, são obtidas injustamente ou pela força, apropriadas
indevidamente ou até mesmo vistas com apego, serão uma fonte
de infelicidade e dor dos seus possuidores.

Em vez de tentar racionalizar o sofrimento, o Budismo o dá
como certo e procura a causa para erradicá-lo. O sofrimento
existe enquanto há desejo. Ele só pode ser cessado andando pelo
Nobre Caminho Óctuplo e alcançando o êxtase supremo do
Nibbana.

Estas Quatro Nobres Verdades podem ser verificadas
mediante a experiência. Portanto, o Dhamma não se baseia no
medo do desconhecido, mas se fundamenta nos factos que
podem ser testados por nós mesmos e verificados pela
experiência. Budismo, é portanto, racional e intensamente
prático.
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Um sistema tão racional e prático não pode conter mistérios
ou doutrinas esotéricas. A fé cega, portanto, é estrangeira ao
Budismo. Onde não há fé cega não pode haver nenhuma coerção,
perseguição ou fanatismo. Para o único crédito do Budismo
deve-se dizer que ao longo da sua marcha pacífica de 2500 anos,
não se derramou uma única gota de sangue em nome de
Buddha, nenhum monarca poderoso empunhava a sua espada
para propagar o Dhamma, e nenhuma conversão era realizada
pela força ou métodos repulsivos. No entanto, o Buddha foi o
primeiro e maior missionário que viveu na Terra.

Aldous Huxley escreveu: “Único entre todas as grandes
religiões do mundo, o Budismo fez o seu caminho sem
perseguição, censura ou inquisição.”

Lord Russell assinala: “Das grandes religiões da História,
prefiro o Budismo, especialmente nas suas formas mais antigas;
porque tiveram o menor elemento de persuasão.”

Em nome do Budismo nenhum altar foi manchado de
vermelho com o sangue de um Hipátia,16 nenhum Bruno17 foi
queimado vivo.

O Budismo apela mais ao intelecto que à emoção. Preocupa-
se mais pelo caráter dos devotos que por seu tamanho numérico.

Em uma ocasião, Upali, um seguidor de Nigantha
Nataputta, aproximou-se de Buddha e ficou tão satisfeito com a
exposição de Buddha sobre o Dhamma que instantaneamente
expressou o seu desejo de se converter em seguidor de Buddha. 

16 N. do T.: Hipátia de Alexandria.

17 N. do T.: Giordano Bruno.
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Buddha lhe preveniu dizendo:

“Em verdade, oh chefe de família, faz uma
investigação completa. É bom para um ilustre como
você fazer (primeiro) uma investigação meticulosa.”

Upali, muito feliz com esta observação inesperada de
Buddha, disse: 

“Senhor, se eu tivesse sido um seguidor de outra
religião, seus seguidores teriam me levado pelas ruas
em uma procissão proclamando que tal e tal
milionário havia renunciado à sua antiga fé e abraçado
a sua. Mas Senhor, Sua Reverência aconselha a
investigar mais. Estou ainda mais satisfeito com essa
observação sua. Pela segunda vez, Senhor, eu busco
refúgio no Buddha, Dhamma e Sangha.”

O Budismo está impregnado com este espírito de
investigação livre e tolerância completa. É o ensinamento da
mente aberta e coração compreensivo que, iluminando e dando
calor a todo o universo com o seu duplo raio de sabedoria e
compaixão, lança seu brilho genial em todos os seres que lutam
no oceano do nascimento e morte.

O Buddha foi tão tolerante que ele nem sequer exerceu seu
poder para dar mandamentos aos seus seguidores leigos. Em vez
de usar o autoritarismo, ele disse: “Cabe a você fazer isso – Cabe
a você não fazer isso.” Ele exorta, mas não manda.

Esta tolerância do Buddha se estende a homens, mulheres e
todos os seres vivos.
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Foi o Buddha o primeiro que tentou abolir a escravidão e
protestou veemente contra o degradante sistema de castas que
estava firmemente enraizado em solo indiano. Segundo as
palavras do Buddha, não é por mero nascimento que se é pária
ou nobre, mas pelas próprias ações. A casta ou cor não impede
alguém de se tornar um Budista ou de entrar na Ordem.
Pescadores, varredores de ruas, cortesãs, juntamente com os
guerreiros e os brâmanes, foram livremente admitidos na
Ordem, gozavam de privilégios iguais e também lhes foram
atribuídas posições relevantes. Upali o barbeiro, por exemplo, era
o preferido sobre todos os outros para ser responsável pelas
questões relativas à disciplina Vinaya. O tímido Sunita, varredor
de ruas, que atingiu o status de um monge, foi admitido pelo
próprio Buddha na Ordem. Angulimala, o ladrão e criminoso,
tornou-se um santo compassivo. O temível Alavaka buscou
refúgio no Buddha e tornou-se um santo. A cortesã Ambapali
entrou para a Ordem e alcançou o status de monja. Tais exemplos
poderiam facilmente multiplicarem-se a partir do Tipitaka para
mostrar que as portas do Budismo estavam abertas a todos, sem
distinção de casta, cor ou posição.

Foi também o Buddha que elevou o status de mulheres
oprimidas e não só as levou à compreensão do seu peso na
sociedade, mas também fundou a primeira ordem religiosa
celibatária com normas e regras para mulheres.

O Buddha não humilhou as mulheres, mas apenas as
considerou delicadas por natureza. Ele viu o bem inato tanto de
homens como de mulheres e atribuiu-lhes o seu lugar adequado
em seus ensinamentos. O sexo não é um obstáculo para alcançar
a santidade.
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Às vezes o termo Pali usado para descrever mulheres é
“Mātugāma”, que significa povo-mãe ou sociedade de mães.
Como mãe, a mulher ocupa um lugar de honra no Budismo.
Inclusive a esposa é considerada como a “melhor amiga”
(Paramā Sakha) do seu marido.

As criticas apresadas são apenas afirmações ex parte quando
tacham o Budismo como um inimigo das mulheres. Ainda que
no principio Buddha se tenha recusado a admitir mulheres na
Ordem por motivos razoáveis, mais tarde cedeu às súplicas de
sua mãe adotiva Pajapati Gotami, e fundou a Ordem Bhikkhuni.
Igual aos Arahats Sariputta e Moggallāna que foram nomeados
principais discípulos na Ordem dos monges, assim, Buddha
apontou as Arahats Khema e Uppalavanna como as duas
principais discípulas femininas. Muitas outras mulheres
discípulas também foram nomeadas pelo próprio Buddha como
suas seguidoras ilustres e piedosos.

Numa ocasião, Buddha disse ao rei Kosala, que estava
descontente ao saber que o filho que esperava era uma menina:

 “A menina, ó senhor dos homens, pode vir a ser ainda
melhor do que um descendente masculino.”

Muitas mulheres, que de outra forma teriam caído no
esquecimento, se fizeram por distinguir de várias maneiras, e
obtiveram a sua emancipação seguindo o Dhamma e ingressando
na Ordem. Nessa nova ordem, que mais tarde provou ser uma
grande bênção para muitas mulheres – rainhas, princesas, filhas
de famílias nobres, viúvas, mães desoladas por um filho morto,
mulheres indigentes, cortesãs lastimosas – todas, apesar de sua
casta ou posição, encontraram uma plataforma comum,
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desfrutaram do perfeito consolo e paz, e respiraram daquela
atmosfera livre que é negada às pessoas enclausuradas em
fazendas e mansões palacianas.

Foi também o Buddha que proibiu o sacrifício de pobres
animais e advertiu seus seguidores a estenderem a bondade
amorosa (Metta) a todos os seres vivos – mesmo às menores
criaturas que rastejam a nossos pés. Ninguém tem o poder ou o
direito de destruir a vida de outro, já que a vida é preciosa para
todos.

Um autêntico Budista exerceria esse amor por todos os
seres vivos e identificaria-se com todos, sem fazer qualquer
distinção seja qual for a casta, cor ou sexo.

É este Metta Budista que tenta quebrar todas as barreiras
que nos separam uns dos outros. Não há nenhuma razão para
manter distancia de outros simplesmente porque se pertence a
outra crença ou se tenha outra nacionalidade. Nesse nobre Édito
de Tolerância que está baseado nos Suttas Culla-Vyūha e Mahā-
Vyūha, o Imperador Asoka diz: “O contacto [entre as religiões] é
bom. Deveria se ouvir e respeitar as doutrinas professadas por
outros.”

O Budismo não se limita a qualquer país ou qualquer nação
particular. É universal. Não é nacionalismo, que, em outras
palavras, é uma outra forma de sistema de castas fundado sobre
uma base mais ampla. Budismo, se é permitido dizê-lo, é
supranacionalismo.

Para um Budista não há longe ou perto, nem inimigo ou
forasteiro, nem renegado ou intocável, porque o amor universal a
que se chega pela compreensão estabeleceu a irmandade de
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todos os seres vivos. Um verdadeiro Budista é um cidadão do
mundo. Considera o mundo inteiro como sua pátria e todos
como seus irmãos e irmãs.

O Budismo é, portanto, único, principalmente por sua
tolerância, não-agressividade, racionalidade, praticidade, eficácia
e universalidade. É a mais nobre de todas as influências
unificadores e a única alavanca que pode elevar  o mundo.

Estas são algumas das características marcantes do
Budismo, e entre algumas das doutrinas fundamentais pode
mencionar-se: Kamma18 ou Lei da Causalidade Moral, a Doutrina
do Renascimento, Anatta e Nibbana.

18 N. do T.: Karma, em sânscrito. 
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VI.

KAMMA:
A Lei da Causalidade Moral

Estamos diante um mundo completamente desequilibrado.
Percebemos as desigualdades, os múltiplos destinos dos homens
e os inúmeros tipos de seres que existem no universo. Vemos que
uns nascem em abundância, dotados de boas qualidades
mentais, morais e físicas, e outros em extrema pobreza e miséria.
Aqui está um homem virtuoso e santo, mas, ao contrário de suas
expectativas, o infortúnio está sempre pronto para recebê-lo. O
mundo perverso contraria as suas ambições e desejos. Ele é pobre
e miserável, apesar de seus tratos honestos e piedosos. Há um
outro vicioso e tolo, mas considerado um amado da sorte. Ele é
recompensado com todas as formas de favores, apesar de suas
deficiências e mau estilo de vida.

Poderá questionar-se, porque razão um deveria ser inferior
e outro superior? Porque razão se deveria ser arrancado das
mãos de uma mãe amorosa quando apenas a viu nuns poucos
Verões, e outro morre na flor da vida, ou na idade madura de 80
ou 100 anos? Porque razão um deveria estar doente e outro é
forte e saudável? Porque deveria um ser bonito e elegante, e
outro feio e horroroso, repugnante para todos? Porque deveria
um ser criado no colo do luxo, e outro na pobreza absoluta,
mergulhado na miséria? Porque razão deveria um nascer
milionário e outro pobre? Porque deveria um nascer com
características santas, e outro com tendências criminosas? Porque
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deveriam alguns ser linguistas, artistas, matemáticos ou músicos
desde o berço? Porque deveriam alguns ser congenitamente
cegos, surdos e deformados? Porque razão deveriam alguns ser
abençoados e outros amaldiçoados desde o nascimento?

Estes são alguns problemas que inquietam as mentes de
todos os homens que pensam. Como é que vamos explicar todos
estes desequilíbrios do mundo, essa desigualdade da
humanidade?

É devido à obra do acaso cego ou acidental?

Nada neste mundo acontece por acaso cego ou acidente.
Dizer que algo acontece por acaso não é mais verdadeiro que
dizer que este livro chegou aqui por si mesmo. Estritamente
falando, ao homem não acontece nada que não mereça por
algum motivo ou outro.

Poderia ser o decreto de um Criador irresponsável?

Huxley escreveu:

“ S e a s s u m i r m o s q u e a l g u é m e s t a b e l e c e u
deliberadamente o progresso deste maravilhoso
universo, para mim, é perfeitamente claro que deixou
de ser completamente benevolente e justo, sim, para
usar um sentido inteligível das palavras, é malévolo e
injusto.”

De acordo com Einstein:

“Se este ser (Deus) é omnipotente, então cada
acontecimento, incluindo todas as ações humanas,
todos os pensamentos humanos, e cada sentimento e
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aspiração, também são causa sua; como é possível
pensar em homens responsáveis pelos seus atos e
pensamentos ante o tal ser Todo-Poderoso?”

“Repartindo castigos e recompensas, em certa medida,
ele estaria ajuizando a si mesmo. Como pode ser isto
compatível com a bondade e retitude que se lhe
atribui?” 

Declaração de Spencer Lewis:

“De acordo com os princípios teológico, o homem é
criado de forma arbitrária e sem desejo, e no momento
da sua criação é abençoado ou condenado
eternamente. Portanto, o homem é bom ou ruim, feliz
ou infeliz, nobre ou depravado, a partir do primeiro
passo de sua criação física até ao momento do seu
último suspiro, independentemente de seus desejos
individuais, esperanças, ambições, lutas ou devotas
orações. Este é o fatalismo teológico.”

Como Charles Bradlaugh diz:

“A existência do mal é um obstáculo terrível para o
teísta. A dor, a miséria, crime, pobreza, entram em
confronto com o que defende a bondade eterna e
desafiam com força irrefutável a sua declaração de
divindade como todo-bom, omnisciente e todo-
poderoso.”

Nas palavras de Schopenhauer:
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“Quem considera a si mesmo como tendo se tornado a
partir do nada, também deve pensar que ele
novamente se tornará nada; por uma eternidade se
passou antes que ele era, e em seguida, uma segunda
eternidade já começou, através do qual ele nunca
deixará de ser, é um pensamento monstruoso.”

“Se o nascimento é o começo absoluto, então a morte
deve ser o seu fim absoluto; e no pressuposto de que o
homem é feito a partir do nada leva necessariamente
ao pressuposto que a morte é o fim absoluto.”

Comentando sobre o sofrimento humano e Deus, o Prof. J.
B. S. Haldane escreve:

“Ou o sofrimento é necessário para aperfeiçoar o
caráter humano, ou Deus não é Todo-Poderoso. A
primeira teoria fica descartada pelo facto de que
algumas pessoas sofreram muito pouco mas têm a
sorte em sua ascendência e educação, têm
características muito refinadas. A objeção à segunda
teoria é que, no que diz respeito à consideração do
universo como um todo, não existe qualquer lacuna
intelectual que só pode ser preenchida com o
postulado de uma divindade. E um criador poderia,
presumivelmente, criar qualquer coisa que ele ou ela
quisesse.”

Lord Russel afirma:

“O mundo, foi-nos contado, foi criado por um Deus
que é muito bom e omnipotente. Antes de criar o
mundo, previu toda a dor e miséria que poderia
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conter. Ele é, portanto, responsável por tudo isso. É
inútil argumentar que a dor no mundo é devido ao
pecado. Se Deus sabia de antemão os pecados de que
o homem seria culpado, ele foi claramente responsável
por todas as consequências desses pecados quando
decidiu criar o homem.”

Em “Desespero”, um poema escrito já na sua velhice, Lord
Tennyson ataca audaciosamente Deus, que, como está escrito em
Isaías, disse: “Eu trago a paz e crio o mal” (Isaías, xiv, 7).19

“O Quê! Deveria apelar para esse amor infinito que
nos serviu tão bem? Infinita crueldade, quem
idealizou o inferno eterno. Nos criou, nos preconcebeu
condenando de antemão, e faz o que quer com o que
lhe pertence. Melhor que a nossa mãe sangre até
morrer e que nunca nos tenha ouvido gemer.”

Certamente, “a doutrina de que todos os homens são
pecadores e têm o pecado original de Adão é um desafio para a
justiça, a misericórdia, o amor e a justiça omnipotente”.

Alguns escritores da antiguidade declaram com autoridade
que Deus criou o homem à sua própria imagem. Alguns
pensadores modernos afirmam, pelo contrário, que o homem
criou Deus à sua própria imagem. Com o desenvolvimento da
civilização, o conceito humano de Deus também tornou-se cada
vez mais refinado.

No entanto, é impossível conceber um tal ser, seja dentro ou
fora do universo.    

19 N. do T.: A referência correta é: Isaías, XLV, 7.
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Poderia esta variedade de seres humano dever-se a fatores
hereditários ou ao meio ambiente? Deve-se admitir que todos
esses fenómenos físico-químicos, revelados por cientistas, são
uma parte instrumental, mas não podem ser responsáveis
sozinhos pelas distinções subtis e as vastas diferenças entre os
indivíduos. Porque os gémeos idênticos, fisicamente
semelhantes, que herdaram os mesmos genes e tiveram a mesma
educação, muitas vezes são totalmente diferentes em
temperamento, moralidade e intelectualidade?

A hereditariedade não pode por si só explicar essas
enormes diferenças. Estritamente falando, a hereditariedade é
uma explicação mais plausível para as semelhanças que para a
maioria das diferenças. O infinitesimalmente menor germe físico-
químico, que é cerca da 30 milionésima parte de uma polegada
de diâmetro, herdada dos pais, explica apenas uma parte do
homem, a sua base física. Quanto às diferenças mentais,
intelectuais e morais mais subtis, precisamos de mais luz. A
teoria da hereditariedade não pode fornecer uma explicação
satisfatória para o nascimento de um criminoso depois de uma
longa lista de antepassados ilustres, o nascimento de um santo
ou um homem nobre em uma família de má reputação, o
surgimento de crianças-prodígio, génios e grandes mestres
religiosos.

Segundo o Budismo esta variação deve-se não só à
hereditariedade, ao meio ambiente, “natureza e educação”, mas
também ao nosso próprio Kamma, ou em outras palavras, ao
resultado herdado de nossas próprias ações passadas e nossos
atos presentes. Nós mesmos somos responsáveis por nossas
ações, felicidade e miséria. Nós construímos nossos próprios
infernos. Criamos nossos próprios céus. Somos os arquitetos do
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próprio destino. Em definitivo, nós mesmos somos nosso próprio
Kamma.

Numa ocasião,20 um certo jovem chamado Subha,
aproximou-se de Buddha e perguntou-lhe qual era o motivo de
entre os seres humanos existirem estados elevados e inferiores.

“Pois”, continuou, “encontramos entre os seres humanos
aqueles de vida breve e de longa vida, os saudáveis e os doentes,
os bem parecidos e os feios, os poderosos e os que não têm poder
algum, os pobres e os ricos, os de elevado nascimento e os de
baixo nascimento, os ignorantes e os inteligentes”.

Buddha replicou sucintamente:

“Cada criatura vivente tem o Kamma como
propriedade, como herança, como causa, como
origem, como refúgio. O Kamma é o que diferencia os
seres viventes de estados baixos e elevados.”

Em seguida, explicou a razão para tais diferenças segundo
Lei da Causalidade Moral.

Assim, de um ponto de vista Budista, nossas presentes
diferenças mentais, intelectuais, morais e temperamentos devem-
se principalmente, às nossas próprias ações e tendências, tanto
passadas como presentes. 

O Kamma, literalmente, significa ação; mas, num sentido
último, significa volição meritória e demeritória (Kusala Akusala
Cetana). Kamma constitui tanto o bem como o mal. Bem gera o

20 Cūlakamma Vibhanga Sutta – Majjhima Nikāya, Nº 135
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bem. Mal produz o mal. Semelhante atrai semelhante. Esta é a
Lei de Kamma.

Como alguns ocidentais preferem dizer, Kamma é “ação-
influência”. 

Colhemos o que semeamos. O que semeamos nós colhemos
em algum lugar ou em algum momento. Em certo sentido, somos
o resultado do que fomos; seremos o resultado do que somos.
Em outro sentido, não somos totalmente o resultado do que
fomos; Não somos absolutamente o resultado do que somos. Por
exemplo, um criminoso hoje pode ser um santo amanhã.

O Budismo atribui esta variação ao Kamma, mas não afirma
que tudo se deve ao Kamma.

Se tudo se devesse ao Kamma, um homem [mau] seria
sempre mau, pois o seu Kamma é de homem mau. Outro homem
[bom] não teria que visitar um médico para ser curado de uma
doença, pois se o seu Kamma fosse assim, esse homem se curaria.

Segundo o Budismo, existem cinco ordens ou processos
(Niyāmas) que operam nas esferas do físico e do mental: 

1. Kamma Niyāma: Ordem de ato e consequência – por
exemplo, atos desejáveis ou indesejáveis produzem os
correspondentes bons ou maus resultados.

2. Utu Niyāma: Ordem física (inorgânico) – por exemplo,
fenómenos sazonais dos ventos e das chuvas.

3. Bīja Niyāma: Ordem dos germes ou sementes (ordem
orgânico-física) – por exemplo, o arroz produzido por
sementes de arroz, o sabor doce da cana-de-açúcar ou
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mel, etc. A teoria científica das células e genes e a
similaridade entre gémeos são exemplos desta ordem.

4. Citta Niyāma: Ordem da mente ou lei psíquica – por
exemplo, os processos de consciência (Citta Vīthi), poder
da mente, etc.

5. Dhamma Niyāma: Ordem da norma – por exemplo, os
fenómenos naturais que ocorrem quando chega um
Bodhisatta em seu último nascimento, gravidade, etc.

Todos os fenómenos mentais ou físicos poderão explicar-se
por estas cinco ordens ou processos que abarcam tudo e que são
leis em si mesmas.

O Kamma é, portanto, só uma das cinco ordens que
prevalecem no universo. Trata-se de uma lei em si mesma, mas
não se deve inferir que deve existir um legislador. As leis atuais
da natureza, como a lei da gravidade, não necessitam de um
legislador. Operam em seu próprio campo sem a intervenção de
um agente governante independente.

Ninguém, por exemplo, decretou que o fogo deve queimar.
Ninguém ordenou que a água deve procurar o seu próprio nível.
Nenhum cientista ordenou que a água deveria ser composta de
H2O e que o frio deve ser uma das suas propriedades. Estas são
as suas características intrínsecas. O Kamma não é nem destino
nem predestinação imposta a nós por algum poder misterioso
desconhecido ao qual nos devemos impotentemente submeter.
São os próprios atos reagindo em nós mesmos, e portanto tem-se
a possibilidade de desviar o curso do Kamma em certa medida.
Até que ponto se pode desviar depende da própria pessoa.
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Além disso, deve-se dizer que uma fraseologia como
recompensa e punição, não deve ser autorizada a entrar em
discussão a respeito do problema do Kamma, uma vez que o
Budismo não reconhece nenhum Ser Todo-Poderoso que governa
seus súbditos e lhes recompensa e castiga em consequência.
Budistas, pelo contrario, acreditam que a dor e a felicidade que
uma pessoa experimenta são o resultado natural das próprias
boas e más ações. Importa referir que o Kamma tem o principio
de continuidade e o principio retributivo.

Inerente ao Kamma é a potencialidade de produzir o seu
devido efeito. A causa produz o efeito; o efeito explica a causa. A
semente produz o fruto; o fruto explica a semente e ambos estão
inter-relacionados. Da mesma forma, Kamma e seus efeitos estão
inter-relacionados; “O efeito já floresce na causa.”

Um Budista que está plenamente convencido da doutrina
do Kamma não reza a outro para ser salvo, mas certamente
confia em si mesmo para a sua purificação, porque esta doutrina
ensina a responsabilidade individual.

É esta doutrina do Kamma que proporciona consolação,
esperança, autoconfiança e valor moral. É esta crença no kamma
“que valida seu esforço, acende seu entusiasmo”, faz-lhe sempre
amigável, tolerante e amável. É também esta firme crença no
kamma que o leva a abster-se do mal, fazer o bem e ser bom sem
estar ameaçado por qualquer punição ou tentado por qualquer
recompensa.

É esta doutrina do Kamma que pode explicar o problema
do sofrimento, o mistério do chamado destino ou predestinação
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de outras religiões e, sobretudo, todas as desigualdades da
humanidade.

O Kamma e renascimento são aceites como axiomáticos.
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VII.

RENASCIMENTO

Na medida em que existe esta força Kámmica, o
renascimento ocorre, pois os seres são simplesmente a
manifestação visível desta força Kámmica invisível. A morte não
é nada mais que o fim temporário deste fenómeno temporário.
Não é a aniquilação completa do chamado ser. A vida orgânica
cessou, mas a força Kámmica que agiu até agora não foi
destruída. Uma vez que a força Kámmica permanece
completamente inalterada pela desintegração do corpo efémero,
a morte do presente momento mental só condiciona uma nova
consciência em outro nascimento.

É o Kamma, enraizado na ignorância e desejo, o que
condiciona o renascimento. O Kamma passado condiciona o
nascimento presente; e o Kamma presente, em combinação com o
Kamma do passado, condiciona o futuro. O presente é filho do
passado, e por sua vez, se torna o pai no futuro.

Se assumimos uma vida passada, presente e futura, então,
somos confrontados com o alegado misterioso problema – “Qual
é a origem última da vida?” 

Poderia haver um principio para a vida ou poderia não
haver.

– 52 –



Uma escola, na tentativa de resolver o problema, postula
uma causa primeira, Deus, considerado como uma força ou como
um Ser Todo-Poderoso.

Outra escola nega a primeira causa, uma vez que, de acordo
com a experiência comum, a causa sempre se converte no efeito e
o efeito se converte na causa. Em um círculo de causa e efeito
uma primeira causa é inconcebível. De acordo com a primeira, a
vida teve um principio, de acordo com a segunda, não há
principio.

Do ponto de vista científico, somos os produtos diretos do
espermatozoide e do óvulo fornecidos por nossos pais. Neste
sentido, a vida precede a vida. Com respeito à origem do
primeiro protoplasma de vida, ou coloide, os cientistas alegam
ignorância.

Segundo o Budismo, nós nascemos da matriz da ação
(Kammayoni). Os pais proporcionam simplesmente uma pequena
célula infinitesimal. Deste modo, o ser precede o ser. No
momento da conceção, é o Kamma passado que condiciona a
consciência inicial que vitaliza o feto. Esta energia Kámmica
invisível, gerada desde o último nascimento passado, é a que
produz tanto os fenómenos mentais como o fenómeno da vida
em um fenómeno físico já existente para completar o trio que
constitui o homem.

Para nascer aqui um ser, outro ser deve morrer em alguma
parte. O nascimento de um ser que significa estritamente o
surgimento de cinco agregados ou fenómenos psicofísicos nesta
vida presente, corresponde à morte de um ser em uma vida
passada; Igual a, como em termos convencionais, o nascer do sol
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em um lugar significa o pôr do sol em outro. Esta afirmação
enigmática poderia ser melhor entendida imaginando a vida
como uma onda e não como uma linha reta. Nascimento e morte
são apenas duas fases de um mesmo processo. O nascimento
precede a morte, e a morte, por outro lado, precede o
nascimento. A sucessão constante de nascimento e morte em
conexão com cada fluxo de vida individual constitui o que é
tecnicamente conhecido como Saṁsāra – o vaguear recorrente.

Qual é a origem última da vida? O Buddha declara:

“O princípio deste Saṁsāra é inconcebível. Um
primeiro princípio dos seres que, obstaculizados pela
ignorância e agrilhoados pelo desejo, vagueiam e
seguem vagueando, não pode ser concebido.”

Esta corrente de vida flui ad infinitum enquanto é
alimentado pelas turvas águas da ignorância e do desejo.
Somente quando esses dois são completamente suprimidos, se
assim se desejar, a corrente deixa de fluir e o renascimento
termina como no caso dos Buddhas e Arahats. Não pode
determinar-se um primeiro começo desta corrente de vida, como
também não pode ser percebido um estado em que esta força de
vida não tenha estado cheia de ignorância e desejo.

O Buddha referiu-se aqui apenas ao principio do fluxo de
vida dos seres viventes. Se deixa para os cientistas especularem
sobre a origem e a evolução do universo. O Buddha não tenta
resolver todos os problemas éticos e filosóficos que inquietam a
humanidade. Nunca trata de teorias e especulações que não se
ocupem de como incutir em alguém sentimentos de piedade e
virtude ou de Iluminação. Tampouco exige fé cega de seus
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seguidores. Ele preocupa-se sobretudo com o problema do
sofrimento e sua cessação. Com nada mais que esse especifico
propósito prático em vista, todas as questões laterais irrelevantes
são completamente ignoradas.

Mas, como é que vamos acreditar que existe uma existência
passada?

A prova mais valiosa que os Budistas mencionam a favor
do renascimento é o Buddha, pois desenvolveu um
conhecimento que lhe permitiu ler vidas passadas e futuras.

Seguindo suas instruções, os seus discípulos também
desenvolveram esse conhecimento e eram capazes de ler suas
vidas passadas em grande medida.

Mesmo alguns indianos Rishis, antes do advento do
Buddha, distinguiam-se por possuírem poderes psíquicos, tais
como supra-audição, clarividência, leitura da mente, lembrança
de nascimentos passados, etc.

Há também algumas pessoas, que provavelmente em
conformidade com as leis da associação, desenvolvem
espontaneamente a memória de seu nascimento passado e
lembram-se de fragmentos de suas vidas anteriores. Tais casos
são muito raros, mas estes poucos bem certificados e respeitáveis
casos tendem a lançar alguma luz sobre a ideia de um
nascimento passado. É o mesmo caso das experiências de alguns
parapsicólogos modernos confiáveis e os estranhos casos de
personalidades múltiplas e alternativas.
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Em estados hipnóticos alguns relatam experiências de suas
vidas passadas; enquanto que outros poucos leem as vidas
passadas de outros e até mesmo curam doenças.21

Algumas vezes temos experiências estranhas que não
podem ser explicadas senão pelo renascimento.

Com que frequência encontramos pessoas que jamais as
tínhamos visto e ainda assim sentimos instintivamente que nos
são bastante familiares? Quantas vezes visitamos lugares e nos
sentimos impressionados ao notar que conhecemos
perfeitamente esses ambientes?

O Buddha nos disse:

“Através de associações prévias ou vantagens presentes,
esse velho amor brota de novo como a flor de lótus na
água.”

As experiências de alguns modernos parapsicólogos de
confiança, os fenómenos fantasmagóricos, comunicações
espíritas, as personalidades alternativas e múltiplas e tudo isso
derramam alguma luz sobre este problema do renascimento.

A este mundo vêm Perfeitos como os Buddhas e
personalidades altamente desenvolvidas. Será que eles evoluem
de repente? Podem ser produto de uma única existência?

Como explicar grandes personalidades como Buddhagosa,
Panini, Kalidasa, Homero e Platão; homens de génio como
Shakespeare, meninos prodígios como Pascal, Mozart,
Beethoven, Raphael, Ramanujan, etc.?

21 Ver Many Mansions e The World Within, de Gina Cerminara
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Hereditariedade sozinha não pode explicar. “Além disso
sua ascendência iria revelar-se, sua descendência, em grau ainda
maior que eles mesmos, demonstraria isso.”

Será que eles chegariam a esses patamares tão sublimes se
não tivessem vivido vidas nobres e obtido experiências
semelhantes no passado? Será que foi mera causalidade nascer
daqueles pais particulares e colocados sob essas circunstâncias
favoráveis?

Os poucos anos que temos o privilégio de passar aqui, para
a maioria não mais de 100 anos, devem certamente ser uma
preparação inadequada para a eternidade.

Se alguém acredita no presente e no futuro, é bastante
lógico acreditar no passado. Este é o filho do passado e atua, por
sua vez, como um pai do futuro.

Se há alguma razão para acreditar que existimos no
passado, então, certamente não há nenhuma razão para não
acreditar que vamos continuar a existir depois que nossa vida
presente tenha cessado em aparência.

O seguinte, é na realidade, um argumento sólido a favor de
vidas passadas e futuras: “Neste mundo as pessoas virtuosas são
muitas vezes desafortunadas e pessoas viciosas são prósperas.”

Um escritor ocidental disse:

“Acreditando em uma existência passada ou não, isto
supõe a única hipótese razoável que cobre algumas
lacunas no conhecimento humano relativos a certos
factos da vida diária. Nossa razão nos diz que
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unicamente essa ideia de nascimento passado e
Kamma pode explicar os graus de diferença entre
gémeos, porque os homens como Shakespeare, com
uma experiência muito limitada, são capazes de
retratar com maravilhosa exatidão os mais diversos
tipos de caráter humano, cenários e assim por diante,
dos quais eles não poderiam ter conhecimento real;
porque o trabalho dos génios, invariavelmente
transcende a sua experiência, a existência da
precocidade infantil, a vasta diversidade mental e
moral, cerebral e psicológica, de condições,
circunstâncias e ambientes observáveis em todo o
mundo, e assim por diante.”

Deveria afirmar-se que esta doutrina do renascimento não
pode nem ser provada nem refutada experimentalmente, mas é
aceite como um facto claramente verificável.

A causa deste Kamma, continua o Buddha, é Avijja ou
ignorância das Quatro Nobres Verdades. A ignorância é,
portanto, a causa do nascimento e da morte; e sua transmutação
em conhecimento ou Vijja, é consequentemente, a sua cessação.

O resultado deste método analítico é sintetizada no Paticca
Samuppāda (A Origem Dependente).
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VIII.

PATICCA SAMUPPĀDA

Paticca significa “a causa de”, ou “dependente de”;
Samuppāda significa “surgimento ou origem”. Paticca Samuppāda,
portanto, significa literalmente: “Surgimento Dependente” ou
“Origem Dependente”.

Deve ter-se presente que Paticca Samuppāda, é só um
discurso sobre o processo de nascimento e morte, e não uma
teoria da origem última da vida. Trata da causa do renascimento
e do sofrimento, mas não faz a menor tentativa de mostrar a
evolução do mundo da matéria primordial.

A ignorância (Avijja) é o primeiro elo ou causa da Roda da
Vida. Nubla todo o entendimento correto.

Dependente da ignorância das Quatro Nobres Verdades
surgem as atividades (Sankhāra) – tanto morais como imorais. As
atividades enraizadas na ignorância, sejam boas ou más, que
necessariamente devem ter os seus efeitos correspondentes, só
tendem a prolongar o deambular pela vida. No entanto, as boas
ações são essenciais para a libertação dos males da vida.

Dependente das atividades surge a consciência de religação
(Viññana). Esta conecta o passado com o presente.

Simultaneamente com o surgimento da consciência de
religação surge a mente e o corpo (Nāma-Rūpa).
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Os seis sentidos (Salāyatana) são as consequências
inevitáveis da mente e corpo. 

Devido aos seis sentidos, se estabelece o contacto (Phassa). 

O contacto leva às sensações (Vedana).

Estes cinco, – consciência, mente e matéria, seis sentidos,
contacto e sensação – são os efeitos de ações passadas e são
chamados o lado passivo da vida.

Dependente da sensação surge o desejo (Taṇha) . O desejo
resulta em apego (Upādāna). O apego é a causa do Kamma
(Bhava), que por sua vez, condiciona o futuro nascimento (Jāti). O
nascimento é a causa inevitável da velhice e da morte ( Jarā-
Marana).

Se como resultado da causa surge o efeito, então se a causa
cessa, o efeito também deve cessar.

A ordem inversa do Paticca Samuppāda aclara o assunto.

A velhice e a morte são possíveis em, e com, um organismo
psicofísico. Esse organismo deve nascer; portanto, a morte
pressupõe nascimento. Mas o nascimento é o resultado inevitável
de atos passados ou Kamma. O Kamma está condicionada pelo
apego que é devido ao desejo. Esse desejo pode aparecer só
quando existem as sensações. A sensação é o resultado do
contacto entre os sentidos e os objetos. Portanto, isto pressupõe
órgãos dos sentidos que não podem existir sem a mente e corpo.
Onde há mente existe consciência. É o resultado do bem e do mal
passados. A aquisição do bem e do mal deve-se à ignorância das
coisas tal como são na realidade.
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A fórmula completa pode resumir-se assim:

o Dependente da Ignorância surgem as Atividades
(Morais e Imorais);

o Dependente das Atividades surge a Consciência
(Consciência de religação);

o Dependente da Consciência surge a Mente e a
Matéria;

o Dependente da Mente e da Matéria surgem as Seis
Esferas dos Sentidos;

o Dependente das Seis Esferas dos Sentidos surge o
Contacto;

o Dependente do Contacto surge a Sensação;
o Dependente da Sensação surge o Desejo;
o Dependente do Desejo surge o Apego;
o Dependente do Apego surgem as Ações (Kamma);
o Dependente das Ações surge o Renascimento;
o Dependente do Nascimento surge a Decadência,

Morte, Desgosto, Lamentação, tristeza, Dor e
Desespero.

Assim, surgem todos os agregados do sofrimento. Os dois
primeiros destes doze pertencem ao passado, os oito do meio
pertencem ao presente, e os dois últimos ao futuro.

o A completa cessação da Ignorância conduz à
cessação das Atividades;

o A cessação das Atividades conduz à cessação da
Consciência;

o A cessação da Consciência conduz à cessação da
Mente e da Matéria;
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o A cessação da Mente e da Matéria conduz à cessação
das Seis Esferas dos Sentidos;

o A cessação das Seis Esferas dos Sentidos conduz à
cessação do Contacto;

o A cessação do Contacto conduz à cessação da
Sensação;

o A cessação da Sensação conduz à cessação do Desejo;
o A cessação do Desejo conduz à cessação do Apego;
o A cessação do Apego conduz à cessação das Ações;
o A cessação das Ações conduz à cessação do

Renascimento;
o A cessação do Renascimento conduz à cessação da

Decadência, Morte, Desgosto, Lamentação, tristeza,
Dor e Desespero.

Assim resulta a cessação de todos os agregados do
sofrimento.

Este processo de causa e efeito continua ad infinitum. Não é
possível determinar o início deste processo, uma vez que é
impossível dizer em que momento esse fluxo vital ficou
impregnado pela ignorância. Mas quando esta ignorância
transforma-se em conhecimento, e o fluxo de vida se desvia até
ao Nibbāna-dhātu, então o final do processo de vida do Saṁsāra
acontece.
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IX.

ANATTA:
A Insubstancialidade

A doutrina Budista do renascimento deve ser distinguida
da teoria da reencarnação, que significa a transmigração de uma
alma e que seu material imutável renasce. Budismo nega a
existência de uma alma eterna e imutável criada por um Deus ou
que emane de uma Essência Divina (Paramātma).

Se a alma imortal, que se supõe ser a essência do homem, é
eterna, não pode haver nem ascensão nem caída. Além disso, não
pode entender-se porque “almas diferentes são constituídas na
sua origem de forma tão variada”.

Para provar a existência da felicidade sem fim em um céu
eterno e tormentos sem limites num inferno eterno, é
absolutamente necessário a existência de uma alma imortal.
Senão, o que é que é punido no inferno ou recompensado no
céu?

“Deve dizer-se”, escreve Bertrand Russell, que “a antiga
distinção entre corpo e alma se evaporou significativamente,
porque a ‘matéria’ perdeu a sua solidez, enquanto a mente
perdeu a sua espiritualidade. A psicologia está começando a ser
científica. No estado presente da psicologia a crença na
imortalidade não pode em nenhum caso reivindicar o apoio da
ciência”.
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Os Budistas concordam com Bertrand Russell, quando ele
diz que “há obviamente uma razão pela qual eu sou a mesma
pessoa que eu era ontem, e para usar um exemplo inclusive mais
óbvio, se eu vejo um homem, e simultaneamente o oiço falar, tem
algum sentido que o ‘Eu’ que vê é o mesmo que o ‘Eu’ que ouve”.

Até há bem pouco tempo os cientistas acreditavam em um
átomo indivisível e indestrutível. “Por razões suficientes, os
físicos têm reduzido este átomo a uma série de eventos. Por
razões igualmente boas os psicólogos concluíram que a mente
não tem a identidade de uma única coisa contínua, mas sim uma
série de acontecimentos conectados com um corpo vivente e
outros acontecimentos que têm lugar após o corpo morrer.”

Como disse C. E. M. Joad em “The Meaning of Life”, a
“matéria desintegrou-se diante de nossos próprios olhos. Já não é
sólida; deixou de ser duradoura, já não é determinada por leis
causais compulsivas; e o mais importante de tudo, deixou de ser
conhecida”.

Os chamados átomos, ao que parece, são “divisíveis e
destrutíveis”. Os eletrões e protões que compõem o átomo
“podem-se juntar e aniquilarem-se uns aos outros, enquanto que
a sua persistência, tal como é, é mais como a de uma onda que
carece de limites fixos e está em processo de mudança continua
tanto no que se refere à forma como à posição”.22

O bispo Berkeley, que mostrou que este chamado átomo é
uma ficção metafísica, no entanto, susteve que existe uma
substância espiritual chamada alma.

22 C. E. M. Joad, The Meaning of Life
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Hume investigou a consciência e percebeu que não havia
nada, exceto fugazes estados mentais e concluiu que o suposto
“ego permanente” não existe: 

“Há alguns filósofos” diz ele “que imaginam que somos
conscientes em todo o momento do que chamamos de ‘nosso Eu’,
que sentimos a sua existência e sua continuidade na existência, e
portanto, temos a certeza, tanto da sua perfeita identidade como
da sua simplicidade. Pela minha parte, quando eu entro mais
intimamente no que eu chamo de ‘meu Eu’, eu sempre tropeço
em alguma perceção particular ou outra – de frio ou calor, luz ou
sombra, amor ou ódio, dor ou prazer. Eu nunca me encontro... e
nunca posso observar senão a perceção... nem conceber que
requisito mais me faz falta para me tornar uma perfeita não-
entidade”.

Bergson disse: “Toda a consciência é existência temporal; e
um estado de consciência não é um estado que perdure sem
mudar, cessa quando a mudança cessa; ela própria não é nada
além de mudança.”

Abordando esta questão da alma o Prof. James disse: “A
teoria da alma é completamente supérflua, tão longe para
explicar os factos realmente verificados da experiência
consciente. Até certo ponto, ninguém pode ser obrigado a
subscrever tal teoria por razões científicas definidas.”
Concluindo seu interessante capítulo sobre a alma, diz: “E neste
livro, a solução provisória a que chegamos deve ser a palavra
final: Os próprios pensamentos são os pensadores.”

Watson, um distinguido psicólogo, afirma: “Ninguém
nunca tocou uma alma ou a viu em um tubo de ensaio ou
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estabeleceu, de alguma forma, relação com ela como faz com
outros objetos da sua experiência quotidiana. No entanto,
duvidar da sua existência é converter-se em herético e,
possivelmente, em outro tempo poderia ter levado até a perder-
se a cabeça. Mesmo hoje em dia, um homem que ostenta uma
posição pública, não se atreve a questioná-la.”

Buddha se antecipou a estes factos há uns 2500 anos.

Segundo o Budismo, a mente não é nada senão um
complexo composto de fugazes estados mentais. Uma unidade
de consciência é composta de três fases: Surgimento ou génese
(Uppāda), fase estacionária ou desenvolvimento (Thiti), e cessação
ou dissolução (Bhanga). Imediatamente após o estado de cessação
de um momento de pensamento, dá-se o estado de génese do
momento de pensamento posterior. Cada consciência
momentânea deste processo vital sempre em mutação, quando
cessa, transmite ao seu sucessor toda a sua energia, todas as
impressões indelevelmente gravadas. Cada nova consciência
consiste nas potencialidades de seus predecessores junto com
algo mais. Há portanto, um fluxo contínuo de consciência como
uma corrente sem interrupção. O momento de consciência
subsequente não é absolutamente o mesmo que o seu
predecessor, – Dado que aquilo que o compõe não é idêntico –
nem inteiramente outro – sendo a mesma continuidade de
energia de Kamma. Aqui não há um ser idêntico, mas uma
identidade em processo.

Em todo o momento há nascimento, em todo o momento há
morte. O surgimento de um momento de pensamento significa a
dissolução de outro momento de pensamento e vice-versa. No

– 66 –



curso de uma vida, há renascimento momentâneo sem uma
alma.

Não deve ser entendido que uma consciência se corta em
pequenos pedaços e é reunificada como um comboio ou uma
cadeia; mas pelo contrário, “segue fluindo continuamente como
um rio que recebe de seus afluentes de perceção, acrescentos
constantes a seu caudal, e nunca se entrega ao mundo sem as
coisas do pensamento que recolheu pelo caminho”.23 Obtém o
nascimento pela sua fonte e a morte pela sua desembocadura. A
velocidade do fluxo é tal que dificilmente existe um parâmetro
pelo qual se pode medir nem sequer aproximadamente. No
entanto, os comentadores gostam de dizer que a duração de um
momento de pensamento é inclusive menor que uma
milionésima parte do tempo que dura o resplendor de um
relâmpago.

Aqui, encontramos uma justaposição de tais fugazes
estados mentais de consciência em oposição à superposição de
tais estados como alguns parecem crer. Uma vez passado,
nenhum estado de consciência retorna nem é idêntico ao que o
antecede. Mas nós, seres mundanos, ocultos sob a rede da ilusão,
confundimos esta aparente continuidade com algo eterno,
chegando ao extremo de introduzir uma alma imutável, um Atta,
como suposto executor e recetáculo de todas as ações para esta
consciência em constante mudança. 

“O chamado ser é como um flash de luz que é resolvido
numa sucessão de faíscas que seguem uma após a outra com tal

23 Ver Compendium of Philosofy, traduzido por Shwe Zan Aung (Pali Text Society,
London) – Introdução, pág. 6.
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rapidez que nem a retina humana pode percebê-las
separadamente, pessoas inexperientes não podem conceber tal
sucessão de faíscas.”24 Da mesma forma que a roda de um carro
repousa sobre o solo em apenas um ponto, o ser só vive durante
um momento de pensamento. Está sempre no presente, e nunca
desliza sobre o passado irrevogável. O que nos tornamos é
determinado por este momento de pensamento presente.

Se não há alma, o que renasce? Pode-se perguntar. Bem, não
há nada que tenha que renascer. Quando a vida cessa, a energia
Kámmica se re-materializa a si mesma em outra forma. Como
Bhikkhu Silacara diz: “Sem se ver, passa onde quer que as
condições de manifestação apropriadas para a sua manifestação
visível estejam presentes. Aqui, mostrando-se como um
minúsculo mosquito ou verme; Ali, dando sua presença a
conhecer na deslumbrante magnificência de um Deva ou na
existência de um Arcanjo. Quando cessa o modo de sua
manifestação, simplesmente morre, e quando se produzem as
circunstâncias adequadas, revela-se de novo com outro nome ou
forma.”

O nascimento é o surgimento do fenómeno psicofísico. A
morte é simplesmente o final temporal de um fenómeno
temporal.

Da mesma forma que o surgimento de um estado físico está
condicionado por um estado precedente como sua causa, assim,
a aparição de um fenómeno psicofísico está condicionado por
causas anteriores a seu nascimento. Como é possível o processo

24 Compara-se com a película cinematográfica onde os fotogramas individuais dão
lugar à ideia de movimento.
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de um período de existência, sem uma entidade permanente que
passe de um momento de pensamento a outro, uma série de
processos vitais são possíveis sem uma alma imortal que
transmigre de uma existência a outra.

O Budismo não nega categoricamente a existência de uma
personalidade em sentido empírico. Só tenta demonstrar que não
existe em sentido último. O termo filosófico Budista para
indivíduo é Santāna, ou seja, um fluxo ou uma continuidade. Isto
inclui os elementos mentais e fisiológicos. A força Kámmica de
cada indivíduo liga e junta os elementos. Este fluxo ininterrupto
ou continuidade de fenómenos psicofísicos, que está
condicionado pelo Kamma, e não limitado só à vida presente –
mas que tem sua origem no passado sem principio e sua
continuação no futuro, – é o substituto Budista do ego
permanente ou a alma imortal de outras religiões.
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X.

NIBBANA

Este processo de nascimento e morte continua ad infinitum
até que esse fluxo seja transmudado, por assim dizer, para
Nibbāna-dhātu, o objetivo último dos Budistas.  

A palavra Pali Nibbāna é formada por Ni e Vāna. Ni é uma
partícula negativa e Vāna significa cobiça ou desejo. “Se chama
Nibbāna, porque ele é um afastamento do desejo que é chamado
Vāna, a ganância.” Literalmente, Nibbāna significa desapego.

Também pode definir-se como extinção da luxúria, ódio e
ignorância. “O mundo inteiro está em chamas”, disse o Buddha.
“Por que o fogo está acesso? Pelo fogo da luxúria, do ódio e da
ignorância, pelo fogo do nascimento, morte, tristeza, lamentação,
descontentamento, angústia e desespero se acendeu.”

Não deve ser entendido que Nibbana é um estado de nada
ou aniquilação devido ao facto de que não podemos percebê-lo
com nosso entendimento mundano. Não se pode dizer que não
há luz apenas porque um cego não a vê. Num conhecido conto, o
peixe que discute com a sua amiga tartaruga, conclui de forma
triunfante que não existe a terra.

O Nibbana dos Budistas não é um simples nada nem um
estado de aniquilação, mas não há palavras para expressar
adequadamente o que é.
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Nibbana é um Dhamma que é “não-nascido, não-originado,
não-criado e sem-forma”. Dai que seja eterno (Dhuva), desejável
(Subha) e feliz (Sukha).

No Nibbana nada se “eterniza”, nem algo é “aniquilado”,
além do sofrimento.

Segundo os Livros, se faz referência ao Nibbana como
Sopādisesa e Anupādisesa. Estes, de facto, não são dois tipos de
Nibbana, mas um único Nibbana que recebe seu nome segundo a
forma em que se experiencia, antes ou depois da morte.

Nibbana não está situado em nenhum sitio nem é uma
espécie de céu onde reside um ego transcendental. É um estado
dependente do próprio corpo. É uma conquista (Dhamma) que
está ao alcance de todos. Nibbana é um estado supramundano
alcançável inclusive nesta vida presente. O Budismo não afirma
que este objetivo último só pode ser alcançado em uma vida mais
além. Aqui reside a principal diferença entre o conceito Budista
do Nibbana e o conceito não-Budista do céu só alcançável depois
da morte ou com uma união com Deus ou uma Essência Divina
na vida após a morte. Quando o Nibbana se alcança nesta vida
com a permanência do corpo, chama-se Sopādisesa Nibbāna-dhātu.
Quando um Arahat alcança o Parinibbana, depois da dissolução
do corpo, sem nenhum resto da existência física, chama-se
Anupādisesa Nibbāna-dhātu.

Nas palavras de Sir Edwin Arnold:

“Se alguém ensina que Nirvana é cessar
Digo que mentem.
Se alguém ensina que Nirvana é viver
Digo que erram.”
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De um ponto de vista metafísico, o Nibbana é libertação do
sofrimento. De um ponto de vista psicológico, o Nibbana é a
erradicação do egoísmo. De um ponto de vista ético, o Nibbana é
a destruição da cobiça, ódio e ignorância.

Existe o Arahat ou não depois da morte? 

Buddha responde:

“O Arahat que foi libertado dos cinco agregados é
profundo, incomensurável como o poderoso oceano.
Dizer que renasce não se aplicaria ao caso. Dizer que
renasce nem que não renasce não se aplicaria ao caso.”

Não se pode dizer que um Arahat renasceu e que todas as
paixões que condicionam o renascimento foram erradicadas;
tampouco pode-se dizer que o Arahat foi aniquilado pois não há
nada para aniquilar.

Robert Oppenheimer, um cientista escreve: 

“Se perguntamos, por exemplo, se a posição do
elétron permanece igual, devemos dizer ‘não’, se
perguntamos se a posição do elétron muda com o
tempo, devemos dizer ‘não’; se perguntamos se o
elétron está imóvel, devemos dizer ‘não’, se
perguntamos se está em movimento, devemos dizer
‘não’.

“Buddha deu respostas como estás ao ser questionado
sobre as condições do Eu humano depois da morte;25

25 Obviamente referindo-se ao estado de Arahat depois da morte.
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mas não são respostas familiares à tradição da ciência
dos séculos XVII e XVIII.”
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XI.

O CAMINHO PARA O NIBBANA

Como se alcança o Nibbana?

Seguindo o Nobre Caminho Óctuplo que consiste em:

o Compreensão Correta (Sammā-diṭṭhi)
o Pensamento Correto (Sammā-sankappa) 
o Fala Correta (Sammā-vāca)
o Ação Correta (Sammā-kammanta)
o Modo de Vida Correto (Sammā-ājīva)
o Esforço Correto (Sammā-vāyāma)
o Atenção Plena Correta (Sammā-sati) 
o Concentração Correta (Sammā-samādhi)

1. Compreensão Correta, que é a chave no Budismo, é
explicado como o conhecimento e entendimento das
Quatro Nobres Verdades. Entender corretamente
significa entender as coisas tal como realmente são e não
como parecem ser. Isto refere-se em primeiro lugar, à
correta compreensão de nós mesmos, porque como
afirma o Sutta Rohitassa: “Dependentes deste corpo com
uma braça de comprimento e sua consciência” são as
quatro Verdades. Ao praticar o Nobre Caminho
Óctuplo, a Compreensão Correta está no principio como
no final. Necessita-se de um grau mínimo de
Compreensão Correta logo no principio porque
proporciona a motivação correta para os outros sete

– 74 –



fatores do Caminho e dá a direção correta. No culminar
da prática a Compreensão Correta amadureceu até ao
ponto da perfeita Sabedoria Interior ou Insight
(Vipassanā-pañña), que leva diretamente aos Estados de
Santidade.

2. A visão clara da compreensão correta conduz ao
pensamento claro. O segundo fator do Nobre Caminho
Óctuplo é portanto, o Pensamento Correto, que serve o
duplo propósito de eliminar os maus pensamentos e
desenvolver os pensamentos puros. O Pensamento
Correto, neste particular contexto, é triplo. Composto
por:
i. Nekkhamma – Renuncia dos prazeres mundanos ou

virtude do altruísmo, que se opõe ao apego,
egoísmo e possessividade;

ii. Avyāpāda – Bondade amorosa, boa vontade ou
benevolência, que se opõe ao ódio, malevolência ou
aversão;

iii. Avihiṁsa – Inocuidade ou compaixão, que se opõe à
crueldade e insensibilidade.

3. O Pensamento Correto leva à Fala Correta, o terceiro
fator. Isto inclui a abstinência de falsidade, calunia, uso
de palavras grosseiras e conversas fúteis.

4. A Fala Correta deve ser seguida pela Ação Correta que
acarreta a abstinência de matar, roubar, e má conduta
sexual.
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5. Purificando, para começar, os pensamentos, palavras e
atos, o peregrino espiritual tenta purificar o seu Modo de
Vida, abstendo-se dos cinco tipos de negócio que estão
proibidos a um discípulo leigo. Que são o comércio de
armas, de seres humanos, de animais para sacrifício, de
bebidas intoxicantes, drogas e venenos.
Para os monges, o modo de vida incorreto consiste na
conduta hipócrita e os meios incorretos de obter os
artigos necessários para a vida de monge.

6. O Esforço Correto é quadruplo, a saber:
i. O esforço para desfazer-se do mal que já está

presente;
ii. O esforço para prevenir que surja o mal que ainda

não está presente;
iii. O esforço para desenvolver o bem que ainda não

está presente;
iv. O esforço para promover o bem que já está

presente.

7. A Atenção Plena Correta é a atenção constante no que se
refere ao corpo, sensações, pensamentos e objetos
mentais.

8. O Esforço Correto e a Atenção Plena Correta conduzem
à Concentração Correta. Trata-se da agudeza mental, que
culmina com Jhānas ou absorções meditativas.

Destes oito fatores do Nobre Caminho Óctuplo, os dois
primeiros agrupam-se abaixo do título Sabedoria (Pañña), os três
seguintes abaixo de Moralidade (Sīla), e os três últimos abaixo de
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Concentração (Samādhi) . M a s , s e g u n d o a o r d e m d e
desenvolvimento a sequência é:

I. Moralidade (Sīla)
Fala Correta
Ação Correta
Modo de Vida Correto 

II. Concentração (Samādhi)
Esforço Correto
Atenção Plena Correta
Concentração Correta

III. Sabedoria (Pañña)
Compreensão Correta
Pensamento Correto

A Moralidade (Sīla) é o primeiro estágio neste caminho
para o Nibbana.

Sem matar ou causar prejuízo a qualquer criatura viva, o
homem deveria amar e ter compaixão por todos os seres,
incluindo os seres mais diminutos que se arrastam a seus pés.
Abster-se de roubar, deveria ser honesto e atuar com
honestidade em todas as suas relações. Evitando a má conduta
sexual que degrada a exaltada natureza humana, o homem
deveria ser puro. Rejeitando o uso de falso discurso, deveria ser
verdadeiro. Prescindindo das bebidas perniciosas que fomentam
a negligência, deveria permanecer sóbrio e diligente.

Estes princípios elementares de comportamento regulado
são essenciais para quem segue o caminho para o Nibbana. A
violação deles significa a introdução de obstáculos no caminho,
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obstruirá seu progresso moral. A observância deles significa
progresso estável e tranquilo por este caminho.

O peregrino espiritual, disciplinando assim as suas palavras
e atos, pode dar um passo em frente e tentar controlar os seus
sentidos.

Progredindo lentamente e firme, com palavras reguladas e
atos e sentidos moderados, a força Kámmica deste esforçado
aspirante pode empurrá-lo a renunciar a prazeres mundanos e
adotar a vida ascética. Então lhe vem a ideia de que:

“Um antro de conflitos é a vida familiar,
Cheia de labuta e necessidades;
Mas livre e alta como o céu aberto,
É a vida de errante.”

Não deve ser entendido que é esperado que todos levem
uma vida de Bhikkhu (monge) ou uma vida celibatária para
alcançar o objetivo último. O progresso espiritual da pessoa
agiliza-se sendo um Bhikkhu, ainda que, como seguidor leigo, se
pode chegar a ser Arahat. Depois de alcançar o terceiro estágio
de santidade, a pessoa leva uma vida celibatária.

Ao garantir uma base sólida no campo da moralidade, o
peregrino em progresso embarca então na prática superior de
Samādhi, o controlo e cultivo da mente – a segunda etapa neste
Caminho.

Samadhi é a “agudeza da mente”. É a concentração da
mente em um objeto excluindo por completo todas a coisas
irrelevantes.
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Existem diferentes objetos de meditação segundo os
temperamentos dos indivíduos. A concentração na respiração é
com a que mais facilmente se consegue focalizar a mente. A
meditação da bondade amorosa é muito benéfica já que conduz à
paz mental e à felicidade.

O cultivo dos seguintes Quatro Estados Sublimes é
altamente recomendável:

o Bondade amorosa (Metta)
o Compaixão (Karuna)
o Alegria altruísta (Mudita)
o Equanimidade (Upekka)

Depois de considerar cuidadosamente o sujeito de
contemplação, cada um deve escolher o que melhor se adequa ao
seu temperamento. Uma vez que este tenha sido estabelecido
satisfatoriamente, o indivíduo faz um esforço persistente para
focar a mente até chegar a estar tão completamente absorvido e
interessado no objeto, que todos os demais pensamentos são ipso
facto26 excluídos da mente. 

Os cinco obstáculos para o progresso, a saber:27

o Desejo sensual, cobiça, luxúria 
o Ódio
o Preguiça física ou Torpor mental
o Agitação e Preocupação
o Dúvida, incerteza, falta de confiança

26 N. do T.: Expressão em Latim que significa “por esse facto” ou “automaticamente”.

27 N. do T.: Nomes dos obstáculos em Pali: Kamacchanda, Vyapada, Thina-moiddha,
Uddhacca-kukkucca, Vicikiccha.
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...são então inibidos temporariamente. Por fim, a pessoa
consegue concentração extática e, indescritível felicidade, envolto
em Jhāna, desfrutando da calma e serenidade da mente focada.

Quando se consegue esta perfeita agudeza mental, é
possível desenvolver os Cinco Poderes Supranormais (Abhiñña):
Vi s ã o D i v i n a (Dibbacakkhu) , O l h o D i v i n o (Dibbasota),
Reminiscência de Nascimentos Passados (Pubbenivāsānussati-
ñāna), Leitura de Pensamento (Paracitta-vijānana), Distintos
Poderes Psíquicos (Iddhividha). Não deve entender-se que estes
poderes supranormais são essenciais para a Santidade.

Embora a mente esteja agora purificada, todavia permanece
latente a tendência de dar rédea solta às suas paixões, mas
mediante a concentração, as paixões são adormecidas
temporariamente, mas podem vir à tona em momentos
inesperados.

Tanto Disciplina como Concentração são úteis para limpar o
Caminho de obstáculos, mas só a Sabedoria Interior ou Insight
(Vipassana-pañña), permite ver as coisas tal como realmente são, e,
atingir por conseguinte, o objetivo final mediante a completa
aniquilação das paixões inibidas por Samādhi. Esta é a terceira e
última etapa do Caminho do Nibbana.

Com esta mente aguçada que parece agora um espelho
brilhante, uma pessoa olha o mundo para obter a visão correta
da vida. Olha e onde olha, não vê mais que as Três Características
da Existência: 

o Anicca (Impermanência)
o Dukkha (Sofrimento)
o Anatta (Não-Eu)
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...destacando-se em alto relevo. Compreende que a vida está
mudando constantemente e que todas as coisas condicionadas
são transitórias, impermanentes. Nem no céu nem na terra
encontra felicidade genuína, pois toda a forma de prazer é um
prelúdio de dor. O que é transitório, é por tanto, doloroso, e onde
prevalece a mudança e sofrimento não pode haver uma alma
imortal permanente.

Pelo que, destas três características, eleja a que mais lhe
atrai e continue a desenvolver intensamente a Sabedoria Interior
nessa direção particular até que chegue ao glorioso dia em que
haverá percebido o Nibbana pela primeira vez na sua vida, tendo
destruído as Três Ataduras – Crença na identidade (Sakkāya-
diṭṭhi), Dúvida ou Indecisão (Vicikiccha), Adesão a ritos e
cerimónias equivocadas (Sīlabbata-parāmāssa).

Nesta etapa a pessoa denomina-se por Sotāpanna (o que
entrou na correnteza) – alguém que entrou na corrente que
conduz ao Nibbana. Como não erradicou todas as Ataduras,
renasce sete vezes no máximo.

Armado com renovada coragem, como resultado de seu
vislumbre do Nibbana, o peregrino faz um rápido progresso e
cultivando a Sabedoria Interior ainda mais profunda, torna-se
um Sakadāgāmi (o que retorna uma vez) ao debilitar as Ataduras
– desejo sensual (Kāmarāga) e má vontade ou malevolência
(Patigha). Chama-se de Sakadāgāmi porque renasce na Terra só
uma vez em caso de não alcançar a qualidade de Arahat.

No terceiro estado de Santidade – Anāgāmi (o que nunca
regressa) – em que o peregrino descarta completamente todas as
Ataduras citadas anteriormente. A partir de então, não retorna a
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este mundo nem busca nascimento nos domínios celestiais, uma
vez que já não tem desejo pelo prazeres sensuais. Depois da
morte, renasce nas “Moradas Puras” (Suddhāvāsa), um amigável
plano Brahma, até que alcança a qualidade de Arahat.

Agora o peregrino santificado, encorajado pelo êxito sem
precedente dos seus esforços, faz seu progresso final e, destrói as
Ataduras restantes – Desejo pela Vida em Reinos de Forma
(Rūparāga) e Reinos Sem-forma (Arūparāga), Vaidade (Māna),
Agitação (Uddhacca), e Ignorância (Avijja) – converte-se num
Santo Perfeito: Um Arahat, um Digno.

Instantaneamente, ele está consciente de que o que tinha
que cumprir foi cumprido, que um pesado fardo de dor cedeu,
todas as formas de apego foram totalmente aniquiladas, e o
Caminho para o Nibbana foi atravessado. O Digno eleva-se a
alturas mais altas que reinos celestes, longe das paixões rebeldes
e contaminações do mundo, compreendendo a indescritível
felicidade do Nibbana, e como muitos Arahats antigos, profere
este hino de alegria:

“Boa vontade e sabedoria, mente adestrada com método,
A mais elevada conduta baseada em boa moral,
Isto faz os mortais puros, sem posição ou riqueza.”

Como afirma T. H. Huxley: “O Budismo é um sistema que não
conhece Deus no sentido ocidental, que nega uma alma ao
homem, que considera um grande erro a crença na imortalidade,
que não reconhece eficácia alguma na oração e sacrifício, que
convida os homens – que em sua pureza original nada sabem de
votos de obediência e nunca pediram ajuda de um braço secular
– a não esperar nada senão dos seus esforços para a salvação;
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ainda assim, estende-se através do mundo com assombrosa
rapidez – e é credo dominante de uma grande fração da
humanidade.”

– 83 –



APÊNDICE

Concentração na Respiração
(Ānāpāna Sati)

Ānāpāna Sati é a plena atenção na respiração. Āna significa
inalação e apāna, exalação.

A concentração no processo da respiração leva à agudeza
mental e, finalmente, à Sabedoria Interior que permite uma
pessoa alcançar a Santidade ou qualidade de Arahat.

Buddha também praticou a concentração na respiração
antes de alcançar a Iluminação.

Esta concentração inócua pode ser praticada por qualquer
pessoa independentemente das crenças religiosas.

Adotando uma postura adequada, mantenha o corpo ereto.
Coloque a mão direita sobre a esquerda. Os olhos podem estar
fechados ou semiabertos.

Os orientais, geralmente, sentam-se com as pernas cruzadas
e o corpo ereto. Sentam-se colocando o pé direito sobre a coxa
esquerda e o pé esquerdo sobre a coxa direita. Está é a posição de
lótus completo. Algumas vezes, adotam a postura de meio lótus,
que é colocar simplesmente o pé direito sobre a coxa esquerdo ou
o pé esquerdo sobre a coxa direita.

Quando o corpo assume a posição triangular, todo o corpo
fica bem equilibrado.
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Aqueles que acham a postura de pernas cruzadas
demasiado difícil, podem sentar-se comodamente em uma
cadeira ou suporte suficientemente alto para descansar as pernas
no solo.

Não é de suma importância que postura se adote, desde
que seja uma postura fácil e relaxada.

A cabeça não se deve inclinar. O pescoço deve estar direito,
de modo que o nariz fique em linha perpendicular com a do
umbigo.

Os Buddhas adotam habitualmente a posição de lótus
completo. Sentam-se com os olhos semiabertos olhando a uma
distancia não maior que três passos e meio.

Antes da prática, deverá expulsar lentamente através da
boca o ar viciado dos pulmões e depois manter a boca fechada.

Agora, inale normalmente pelo nariz, sem tenção, sem
força. Mentalmente conte um. Exale e conte dois. Inale e conte
três. Conte até dez de forma constante, concentrando-se no
processo da respiração sem pensar em nada mais. Enquanto o
faz, a mente pode divagar. Mas não se deve desanimar.
Gradualmente, pode-se incrementar o número de séries –
digamos, cinco séries de dez. 

Posteriormente, pode-se inalar e fazer um instante de
pausa, concentrando-se simplesmente na inalação sem contar.
Exale e faça uma pausa. Dessa forma, inale e exale concentrando-
se na respiração. Alguns preferem contar dado que ajuda na
concentração, enquanto que outros preferem não contar. O que é
essencial é a concentração e não o contar, que é secundário.
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Quando se pratica esta concentração, sente-se em paz, leve
na mente e no corpo. Depois de praticar durante um certo
período, pode chegar o dia em que se dá conta de que este
chamado corpo está sustentado pela simples respiração e que o
corpo perece quando a respiração cessa. Uma pessoa reconhece
completamente a impermanência. Onde há mudança, não pode
haver uma entidade permanente ou uma alma imortal. Pode
desenvolver-se então a Sabedoria Interior para alcançar a
qualidade de Arahat. 

Está claro que o objetivo desta concentração na respiração
não é simplesmente obter a agudeza mental mas também cultivar
a Sabedoria Interior para obter a libertação do sofrimento.

 Em alguns discursos, o simples inócuo método da
respiração se descreve como se segue:

 “Ele inala atentamente, ele exala atentamente.

1. Fazendo uma longa inalação, ele está ciente: ‘Faço
uma longa inalação’; fazendo uma longa exalação,
ele está ciente: ‘Faço uma longa exalação.’

2. Fazendo uma curta inalação, ele está ciente: ‘Faço
uma curta inalação’; fazendo uma curta exalação,
ele está ciente: ‘Faço uma curta exalação.’

3. Percebendo claramente o processo completo de
respirar (i.e., o principio, o meio e o final), ‘eu
inalarei’; assim se treina; percebendo claramente o
processo completo da respiração, ‘eu exalarei’;
assim se treina.
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4. Acalmando as respirações, ‘eu inalarei’; assim se
treina; acalmando as respirações, ‘eu exalarei’;
assim se treina.”
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Meditação da Bondade Amorosa
(Mettā)

Fique calmo e em paz.
Recite três vezes: Namo Buddhāya – (Honra ao Buddha)
Recite três vezes: Araham – (O Puro)

Recite:

Buddham saranam gacchāmi – (Eu tomo refúgio no
Buddha)

Dhammam saranam gacchāmi – (Eu tomo refúgio no
Dhamma)

Sangham saranam gacchāmi – (Eu tomo refúgio na
Sangha)28

Pense assim: 

Minha mente está temporariamente pura, livre de
todas as impurezas; livre do desejo, ódio e ignorância;
livre de todos os maus pensamentos.

Minha mente está pura e límpida. Como um espelho
reluzente é minha mente imaculada.

Como uma vasilha limpa e vazia que se enche com
pura água, agora eu encho o meu coração e minha
mente com puros pensamentos pacíficos e sublimes de

28 Esta parte introdutória pode ser omitida por não-Budistas.
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bondade amorosa sem limites, transbordando
compaixão, alegria altruísta e perfeita equanimidade.

Agora eu limpei minha mente e coração de raiva, má
vontade, crueldade, violência, ciúme, inveja, paixão e
aversão.

Pense dez vezes:

Que eu29 esteja bem e seja feliz!

Que eu esteja livre do sofrimento, doença, dor,
inquietação e raiva!

Que eu seja forte, autoconfiante, saudável e pacifico!

Pense assim:

Agora carrego todas as partículas do meu sistema, da
cabeça aos pés, com pensamentos de bondade
amoros a e compaixão s em l imi tes . Sou a
personificação da bondade amorosa e da compaixão.
Todo o meu corpo está cheio de bondade amorosa e
compaixão. Sou um baluarte, uma fortaleza de
bondade amorosa e compaixão. Não sou nada mais
que bondade amorosa e compaixão. Me sublimei,
elevei, enobreci a mim mesmo.

Pense dez vezes:

Que eu esteja bem e seja feliz!

29 Aqui o termo “Eu” é usado no sentido convencional.
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Que eu esteja livre do sofrimento, doença, dor,
inquietação e raiva!

Que eu seja forte, autoconfiante, saudável e pacifico!

Pense:

Mentalmente, crio uma aura de bondade amorosa à
volta de mim. Por meio desta aura posso cortar todos
os pensamentos negativos e vibrações hostis. Não me
afetam as más vibrações dos outros. Devolvo o bem
pelo mal, bondade amorosa pela raiva, compaixão
pela crueldade, alegria altruísta pela inveja. Estou em
paz e com a mente em equilíbrio. Agora sou uma
fortaleza de bondade amorosa, um baluarte de
moralidade.

O que eu ganhei, agora dou aos outros.

Pense em todas as pessoas que lhe são próximas e queridas
em casa, uma a uma ou em grupo, e preencha-lhes de
pensamentos de bondade amorosa e desejos de paz e felicidade,
repetindo:

“Que todos os seres estejam bem e sejam felizes!”

Em seguida pense em todos os seres visíveis e invisíveis,
que estão perto e longe, homens e mulheres, animais e todos os
seres viventes, no oriente e ocidente, no norte e no sul, abaixo e
acima, e irradie bondade amorosa sem limites, sem nenhuma
inimizade ou obstrução, para todos, sem distinção de classe,
credo, cor ou sexo.
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Pense que todos são seus irmãos e irmãs, companheiros no
oceano da vida. Identifique-se com todos eles. Você é um com
todos.

Repita dez vezes: “Que todos os seres estejam bem e sejam
felizes!” e deseje a todos paz e felicidade.

No transcurso da sua vida diária, tente traduzir os seus
pensamentos em ações quando a ocasião o demande.
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Perfeições
(Pārami)

1. Dāna (Generosidade): Que eu seja generoso e atencioso!

2. Sīla (Moralidade): Que eu seja bem disciplinado e faça uso
de boas maneiras! Que seja puro e límpido em todas as
minhas relações! Que meus pensamentos palavras e atos
sejam puros!

3. Nekkhamma (Renúncia): Que eu não seja egoísta nem
possessivo, mas desapegado e altruísta! Que possa sacrificar
o meu prazer pelo bem dos outros!

4. Pañña (Sabedoria): Que eu tenha a sabedoria para ver as
coisas tal como elas são na realidade! Que possa ver a luz da
Verdade e levar os outros da obscuridade para a luz! Que seja
iluminado e que seja capaz de iluminar os outros! Que seja
capaz de dar o benefício do meu conhecimento aos outros!

5. Viriya (Energia): Que eu tenha energia, vigor e perseverança!
Que me esforce com diligência até alcançar os meus
objetivos! Que não tenha medo de enfrentar os perigos e que
supere todos os obstáculos! Que posa servir outros o melhor
que puder!

6. khanti (Paciência, Resiliência): Que eu seja sempre paciente!
Que possa suportar e ter paciência com os erros dos outros!
Que seja sempre tolerante e veja bondade e beleza em tudo! 
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7. Sacca (Veracidade): Que eu seja sempre verdadeiro e honesto!
Que não esconda a verdade para ser educado! Que nunca me
desvie do caminho da verdade!

8. Addhitthāna (Determinação): Que eu seja firme e resoluto e
tenha uma vontade de aço! Que seja suave como uma flor e
firme como uma rocha! Que seja sempre uma pessoa de
princípios! 

9. Metta (Bondade amorosa): Que eu seja sempre amável,
amigável e compassivo! Que seja capaz de considerar todos
como meus irmãos e irmãs e seja um com eles!

10. Upekkha (Equanimidade): Que eu esteja sempre calmo, sereno
e seja equilibrado e pacifico! Que consiga ter uma mente
equilibrada! Que eu tenha perfeita equanimidade!

Possa eu servir para ser perfeito!
Possa eu ser perfeito para servir!
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