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2. [Filosofia, Religião] No budismo, conjunto dos ensinamentos de Buda.
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Aos meus pais
Carmen Dragonetti

Introdução à Versão Portuguesa
O que me levou a fazer a tradução do Espanhol para o Português deste livro sagrado do Budismo?
O texto original foi escrito em Páli, há quase 2000 anos, compilado com os sutras que foram sendo
transmitidos oralmente e memorizados desde os primeiros discípulos de Buda, ao longo de 500 anos, de
geração para geração de monges budistas.
A 1ª.edição da versão espanhola, traduzida directamente do original em Páli pela Professora Doutora
Carmen Dragonetti, foi publicada em 1971 em Barcelona. Adquiri em 1982, na Feira do Livro de Lisboa, um
exemplar dessa 1ª. edição, de aspecto envelhecido e amarelado.
Em 1983 emigrei para Macau, na China, sem o ter lido, e deixei-o perdido algures numa estante dum
armário entre uma centena de outros livros.
Durante os 32 anos de permanência em Macau até ao corrente ano de 2015, dediquei-me esporadicamente
ao estudo do Zoroastrismo; Hinduísmo e Jainismo; Xamanismo; do Budismo e de algumas das suas correntes:
Theravada, Mahayana, Vajrayana, Zen; do Tao Te King de Lao Tsé; do Taoísmo; dos Quatro Livros e outras
Obras do Confucionismo, a par do Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, religiões do antigo Egipto, Grécia,
Roma, Europa, África, Américas, Índios do Amazonas e da América do Norte, Maias, Aztecas, Austrália,
Polinésia e Sudoeste asiático.
Traduzi em 1985 do Inglês para o Português a obra «Contos Populares da Tailândia» de J. Kasem
Sibunruang, onde é evidente a influência do Budismo, Hinduísmo e Xamanismo.
Em Agosto de 2013, quando passava férias em Portugal, decidi rever os meus livros da juventude, e
reparei no livro «Udana – A Palavra de Buda», entre outros livros adormecidos num armário de várias estantes.
Decidi ler o livro, o qual me despertou e iluminou. Levei-o para Macau. Li-o e reli-o cuidadosamente, e, para
melhor o compreender, decidi traduzi-lo simultaneamente para Português. Não somei as dezenas de revisões
que fiz dessa tradução, - qual obra em pedra bruta lentamente transformada em obra trabalhada e polida -, e
não esqueço a felicidade que me deu este trabalho moroso e paciente.
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O meu conhecimento do Castelhano era tão fraco como o meu conhecimento do Português medieval
dos séculos XII a XV. Ambas as línguas são irmãs. Os nossos povos parecem mais distanciados do que as suas
línguas, oriundas das mesmas fontes: do latim, do grego, do árabe, e de outras línguas da Europa e do mundo.
Surpreendeu-me, nesta experiência de tradução, perceber que ambos, o Espanhol actual, e o Português
arcaico, têm mais parecenças entre si, do que têm com o Português contemporâneo.
Grande parte das palavras espanholas que investiguei no dicionário Espanhol - Português, consta
também no dicionário português, embora muitas delas tenham já caído em desuso na linguagem corrente e na
literatura moderna portuguesas.
Julgo ter atingido o limite das minhas modestas capacidades no apuramento da tradução.
Por se tratar de uma obra canónica e sagrada, paralela em importância do Budismo ao Novo Evangelho
do Cristianismo, optei por ser inteiramente fiel ao sentido do texto na versão espanhola, e por essa razão, notarse-ão amiúde textos em Português, mais próximos do Português arcaico, e do Espanhol, do que do Português
contemporâneo.
Ao leitor que leia esta obra por devoção ao Budismo: esta é a estreia em Português de Udana - A Palavra
de Buda, onde constam os ensinamentos directos do Príncipe Siddharta, o Buda. Este facto enche-me de
emoção, com o desejo de que quem o leia em Português possa despertar para os transcendentes ensinamentos
do Budismo.
Om mani padme hum!
ॐ मणि पद्मे हूँ
Oh, a jóia do Lótus!
José Silveirinha
05.07.2015
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INTRODUÇÃO

3

1. O Cânone Páli
O Cânone Páli ou Tipitaka, «as três canastras», é constituído por todas as obras escritas em idioma Páli
que, segundo os budistas aderentes ao ramo Hinayâna ou Theravâda do Budismo, contêm os ensinamentos que
incluem as palavras autênticas e originais de Buda. Estes budistas constituem a religião maioritária do Ceilão,
Birmânia, Tailândia, Camboja, Vietname e Laos. Na Índia, a pátria originária do Budismo, formam só grupos
reduzidos.
O Cânone Páli ficou constituído como hoje o conhecemos nos Concílios de Rajagaha, pouco depois da
morte de Buda em 480 A.C.; de Pataliputra, sob o reinado do imperador Ashoka, um século depois da morte
de Buda; e de Ceilão, por volta do ano 50 A.C..
O Cânone Páli ou Tipitaka, compreende três grandes divisões, ou Canastras, segundo o sentido original
do termo tipitaka: o Vinaya Pitaka, o Sutta Pitaka e o Abhidhamma Pitaka.
O Vinaya Pitaka compreende os textos que tratam da disciplina e regras da vida monástica; o Sutta
Pitaka aqueles que se ocupam da doutrina e filosofia budistas e o Abhidhamma Pitaka os que poderíamos
qualificar de escolásticos, que classificam e sistematizam os conceitos próprios da doutrina. O Sutta Pitaka é
a mais interessante e valiosa das três colecções.
2. O Udana.
Um dos textos que compõem o Sutta Pitaka ou seja a Canastra das doutrinas, é o Udana. Consta de oito
capítulos de dez sutras ou secções cada um, sutras que compreendem uma pequena narração acompanhada
de uma ou mais estrofes de conteúdo doutrinal pronunciadas, segundo a tradição, por Buda. Udana significa
precisamente «pronunciamento», «declaração», «palavra». Na presente obra designa as estrofes que terminam
cada uma das narrações. Podemos, pois, traduzir o termo udana, título da obra do Cânone Páli, por «a palavra
de Buda».
O Udana é uma obra importante do Cânone Páli do ponto de vista literário, histórico e filosófico.
3. O Udana como obra literária.
O Udana é uma colecção de pequenos relatos de agradável leitura. A sua beleza radica-se na simplicidade
que muitas vezes se converte em ingenuidade. Sem nenhum esforço, nem afectação literária4 e com grande
efectividade, os relatos descrevem personagens da época de diverso carácter e condição, ou narram pequenos
acontecimentos da vida quotidiana de então, da vida de Buda, da vida dos monges budistas. Personagens e
acontecimentos vivem perante os nossos olhos. O autor mantém-se à margem das suas descrições ou narrações,
sem expressar a sua posição perante os feitos que o ocupam, sejam estes triviais, ou de carácter trágico.
Narra, pinta, não comenta. Tanto as descrições de personagens, como as narrações de acontecimentos, estão
reduzidas às suas características essenciais. Ao autor, não lhe interessa fazer obra literária, mas, simplesmente,
informar acerca de algo valioso em si, por estar relacionado com a vida do Mestre.

3 O presente trabalho foi realizado graças a uma bolsa que foi concedida à autora pelo Conselho Nacional de Investigações
Científicas e Técnicas, Buenos Aires, Argentina.
4 Assinalamos uma característica de estilo do Udana, que consta amiúde em todo o Cânone Páli: as repetições, uma ou mais
vezes, não só de expressões, mas de parágrafos inteiros no curso da narração. Por fidelidade ao texto, e ao estilo, preferimos
manter as ditas repetições na nossa tradução.
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4. O Udana como fonte histórica.
O Udana proporciona-nos ampla informação histórica sobre a Índia do Norte, na época de Buda (século VI
A.C.), e nos séculos que imediatamente lhe seguiram. Deste ponto de vista é uma fonte de primeira ordem.
Reinos e nações.
Os acontecimentos narrados no Udana têm lugar, principalmente, no noroeste da Índia, na região
que actualmente recebe o nome de Bilhar. Mencionam-se assim os grandes reinos de Magadha, com a sua
capital Rajagaha, de Kosala, com a sua capital Savatthi e o reino dos Vamsas ou Vatsas, com a sua capital
Kosambi. Também há referências a uma série de clãs, ou tribos independentes ou confederadas entre si, nas
quais imperava um sistema republicano e democrático de governo. Entre os clãs, temos o dos Sakiyas, ao
qual pertence o próprio Buda, e dos Koliyas, o dos Mallas, e o dos Vajjis. Para além das capitais dos reinos
antes mencionados, aparecem nos seus relatos, numerosas cidades e localidades, como Budagaya, Kusinara,
Vesali, Uruvela, Anupiya, Pataligama, que depois se chamaria Pataliputra. Localizou-se a quase totalidade
das cidades mencionadas nexte texto. Muitas delas subsistem com nomes mais ou menos diferentes, e são
actualmente centros de incessante peregrinação por parte dos budistas da Índia e de outros países. De outras
só sobram ruínas, testemunho da pujança da fé budista em épocas passadas.
Os reis.
Mais interessante do que a simples menção dos grandes reinos de então, e dos reis que os governavam,
é a informação que o Udana nos proporciona sobre aspectos da vida destes reis, e sobre algumas práticas a que
recorriam na administração dos seus domínios.
O Udana VII, 10 fala-nos do harém do rei Udena de Kosambi, constituído por quinhentas mulheres,
as quais pereceram todas num incêndio que se ateou no palácio do rei. Os relatos do Udana permitem-nos ver
também a maneira como estes reis passavam os seus momentos de ócio. O rei Pasenadi de Kosala reúne-se
com uma das suas rainhas no terraço do seu palácio, e conversa com ela acerca do que é mais querido para
cada um (VI,1).
No que se refere à administração real, o Udana informa-nos sobre a partilha de alimentos pela população,
que realizavam às vezes os reis (II,6). Fala-nos também (VI,2), dos ascetas, sadhus ou santos que actuavam
como espiões do rei, e percorriam o país reunindo informação e auscultando as pessoas.
A violência na sociedade da época.
A vida na sociedade indiana da época não era por completo idílica e pacífica. Aparecem no Udana
numerosos episódios de violência: o Udana IV,3 narra como um vaqueiro foi assassinado pelo seu vizinho,
devido a uma disputa de terras, pouco depois de ter recebido os ensinamentos de Buda. O Udana VI,8 refere
as pelejas, com paus, pedras e espadas, que tinham lugar em Rajagaha entre dois bandos de homens, que
disputavam os amores de uma formosa cortesã. Havia também bandoleiros de caminhos, que não respeitavam
sequer os monges errantes e mendicantes, que só possuiam o seu manto e a sua tigela: no Udana VIII,7 o
venerável Nagasamala é assaltado por ladrões que o golpeiam, lhe quebram a tigela, e rasgam o seu manto. Os
próprios reis não se sentiam muito seguros naqueles tempos, a julgar pela história do ex-rei Bhaddiya (II,10)
convertido em monge budista.
A violência manifestava-se também nas relações entre as diversas seitas, que, como veremos depois,
não eram de todo harmoniosas.
As castas.
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Naturalmente, não podia faltar no Udana a menção das castas e a atitude de Buda perante elas. O Udana
V, 5 menciona os kshatriyas ou membros da casta guerreira e governante, os brâmanes ou membros da casta
sacerdotal, a dos vaishyas ou comerciantes, e a dos shudras ou servidores. Mas Buda disse expressamente que
as castas não têm vigência dentro da comunidade budista.
Percebe-se que a casta dos brâmanes ou sacerdotes não goza de grande simpatia perante os olhos de
Buda a ajuízar pelo Udana VII,9 e III,6. O primeiro narra como os brâmanes da aldeia de O Pilar, ao verem
chegar Buda com os seus monges, taparam o único poço com palhas e ervas para impedir que os recémchegados pudessem beber água. A sua conduta mesquinha não teve, porém, nenhum efeito, pois que, graças
ao poder de Buda: «o poço expele de si toda a palha e as ervas e enche-se de água pura, clara, transparente,
que chega até à sua margem e inclusivé transborda». O segundo é mais explícito na sua crítica aos brâmanes.
Nele, vários monges queixam-se ao Buda, da forma altiva e rude como os tratava um monge chamado PilindaVachcha. Buda, depois de reflectir sobre as vidas anteriores de Pilinda-Vachcha, disse aos monges que se
queixavam, que não deviam irritar-se com Vachcha, pois a sua maneira arrogante de falar, não se devia a má
intenção, mas sim, a quinhentas reencarnações ininterruptas que tivera na casta dos brâmanes.

Concepção budista dos brâmanes.
Ao brâmane por nascimento, que deve somente à sua casta, a sua superior posição hierárquica dentro
da sociedade indiana, à margem das suas qualidades pessoais, e das suas ocupações, Buda opõe um novo tipo
de brâmane que rompe com a concepção tradicional: brâmane é para o Buda aquele homem que se distingue
pela sua superioridade moral, como o expressam os udanas I, 4 e 6 entre outros:
« Aquele brâmane que expulsou de si todo o mal
que está livre de de orgulho,
está livre de impurezas
e é autocontrolado;
que é versado no Veda,
pratica a vida religiosa
e não sente vaidade por nada neste mundo,
com justiça, ele pode chamar-se brâmane”.
« Eu chamo brâmane
àquele que todos sabem
não depender de outrem para o seu sustento,
ao que se controla
e está firmado na verdade,
ao que tem a sua mente livre de impurezas
e expulsou de si o ódio».

Seitas não budistas.
O conhecimento que proporciona o Udana não se limita às condições históricas e sociais, concerne
também à vida religiosa da época, especialmente às seitas e crenças.
As seitas não budistas são descritas pelo Udana com cores bastante sombrias. Já falámos dos ascetas
que serviam de espiões do rei. O Udana I,9 descreve um grupo de ascetas de cabelos entrançados e enrolados,
que «nas noites frias e geladas do inverno, na época da queda das neves» se submergiam na água gelada,
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crendo que dessa maneira conseguiam a purificação espiritual. Buda ao vê-los exclama:
«Esta gente banha-se com excesso,
mas ninguém se purifica com água,
aquele que possui a verdade e a doutrina,
esse é puro,esse é um brâmane».
Diversos relatos do Udana (VI,4,5,6) apresentam membros de outras seitas, discutindo sobre abstrusos
temas filosóficos, e que, ao não se porem de acordo, terminam as suas discussões agredindo-se e insultandose. Estas seitas mostram a sua agressividade, especialmente, contra os monges budistas. Insultavam-nos e
ofendiam-nos com palavras incultas e rudes, ao ver que os budistas eram objecto do respeito e veneração das
pessoas, e que recebiam ofertas como esmola, enquanto eles nada conseguiam (II,4). Inclusivamente, podiam
até chegar ao crime com o fim de desacreditar os monges budistas. É assim que assassinam a mendiga A Bela,
e de seguida enterram o seu cadáver no lugar onde habitavam os monges budistas, e atribuem a estes a culpa
da morte da infortunada (IV,8).
A seita budista.
Como seria de esperar, é sobre os próprios budistas que o Udana nos proporciona a maior e mais
detalhada informação. Menciona repetidas vezes os principais discípulos de Buda como Mahakassapa,
Mahakachchayana, Mahakotthita, Mahakappina, Mahachunda, Anuruddha, Devadatta (que haveria de originar
um cisma na congregação budista), Nanda, o companheiro fiel e inseparável de Buda, e os grandes Sariputta
e Mahamoggallana.
Nas páginas do Udana vemos como os monges budistas viajavam em grupos, eram alojados pelos
devotos laicos nas suas residências, e recebiam deles frequentes convites para comer. Vêmo-los percorrendo
as nações e reinos mencionados, hospedando-se no parque de Anatthapindika, no palácio da mãe de Migara, e
convidados a verdadeiros banquetes por Suppavasa, filha de um personagem importante do clã Kolyia (II,8),
pelo vaqueiro (IV,3), por Chunda, o filho do ourives (VIII,5).
Geralmente, os monges budistas errantes e mendicantes, tomavam pela manhã os seus mantos e tigelas,
e saíam em busca de esmola; descansavam durante as horas de calor, e dedicavam as suas horas livres a
conversações sobre a doutrina. Mas algumas vezes conversavam também sobre temas frívolos. Assim o Udana
II,2 descreve-nos um grupo de monges discutindo sobre quem era mais poderoso: o rei Senyia Bimbisara de
Magadha, ou o rei Pasenadi de Kosala. O Udana III,9 apresenta um outro grupo de mendicantes budistas
discutindo sobre qual era a melhor das técnicas, e o Udana III,8 mostra-os exaltando as vantagens materiais,
e satisfações sensuais, que comporta consigo a vida errante e mendicante. Evidentemente, estas conversas não
eram do agrado de Buda, o qual repreende severamente os monges, e lhes recomenda falar sobre a doutrina,
ou guardar o «nobre silêncio».
Mas estes são episódios excepcionais. De um modo geral, o Udana apresenta-nos os monges budistas
dedicados à prática da meditação num lugar solitário, ou completamente absorvidos em profundo transe.
Buda.
Os acontecimentos narrados pelo Udana têm todos como centro a figura de Buda. É difícil, senão
impossível, determinar o carácter realmente histórico dos numerosos acontecimentos da vida de Buda narrados
no Udana. Além do mais, esta é uma dificuldade que afecta todas as tradições referentes à vida do Mestre. As
características psicológicas com que o Udana pinta o Buda, concordam com aquelas que, tradicionalmente, se
lhe atribuem: uma atitude básica de bondade, cordialidade, compreensão; a capacidade de penetrar, mais além
da aparência superficial, o sentido recôndito das coisas; o estar acima e afastado do que o rodeia; a serenidade,
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a impassibilidade, o autodomínio. O Udana I,10 descreve-o com as seguintes palavras:
«Afável, inspirando confiança, com os seus sentidos serenos, com a sua mente tranquila, tendo
alcançado a mais perfeita calma e auto-controlo, elefante domado, alerta, com os seus sentidos subjugados.»

Crenças populares.
O Udana contém abundante material para o estudo das crenças populares da Índia de então – crenças
nas quais participavam também os mesmos budistas.
Recordemos que o Budismo não nega a existência de deuses. Aceita os deuses do hinduísmo, não
só os grandes deuses como Indra, Brahma, Yama, como também as divindades inferiores como os yakshas,
gandharvas, nagas, apsaras. Os deuses no Budismo têm um papel muito secundário e apagado, pois não são
eles quem criou o mundo, não podem alterar a ordem cósmica, nem conceder ao homem uma determinada
reencarnação boa ou má, e menos ainda, a obtenção do bem supremo, o nirvana. Distingue sobretudo os
deuses do Budismo o facto de estarem, tal como os homens, submetidos ao samsara, o ciclo de reencarnações.
Nasceram como deuses em virtude das suas obras, e deixarão de ser deuses quando terminar o mérito acumulado
por elas. «O deus,- como diz de la Vallée-Poussin,- caindo do seu paraíso, pode renascer como homem,
como defunto camélico, animal, ser infernal, se o exige assim a retribuição dos seus actos». E inversamente,
qualquer um pode renascer como deus se reunir méritos suficientes para tal.
O Udana III,7 narra como Indra, o deus mais importante da religão védica, reduzido agora a proporções
mais modestas, tenta, recorrendo a um subterfúgio, dar uma esmola ao monge Mahakassapa, com o único fim
de acumular méritos. O Udana III,2 desenvolve um tema, que depois Ashvaghosa, o grande poeta budista,
faria seu num dos seus poemas: Nanda, primo de Buda e seu discípulo, é levado por este, de forma milagrosa,
ao céu de Indra, onde contempla as apsaras, as formosas ninfas que servem os deuses. Muchalinda, o rei dos
nagas ou serpentes (Udana II,1) protege da chuva com o seu capelo o Buda, enquanto este medita. Esta cena
tem sido muitas vezes tratada pelos artistas da Índia. Os yakshas são espíritos que nem sempre se comportam
de forma respeitosa com os monges budistas. Um deles trata infrutiferamente de assustar o Buda (I,7). Outro
yaksha chega inclusivé a agredir o monge Sariputta, um dos mais veneráveis monges budistas como o relata
o Udana IV,4.
Poderes sobrenaturais de Buda.
Como em toda a literatura budista não faltam no Udana referências a poderes sobrenaturais e
a faculdades extraordinárias, a milagres. Buda pode transladar-se num abrir e fechar de olhos ao céu dos
deuses (III,2). Pode atravessar o Ganges desaparecendo de uma margem e aparecendo imediatamente na outra
(VIII,6). Para que ele possa beber, a água suja e turva torna-se pura e límpida (VIII,5) e do poço tapado pelos
brâmanes flui água em abundância (VII,9).
5. Doutrinas filosóficas.
Mas, indubitavelmente, o mais valioso do Udana são aquelas passagens que expõem as doutrinas
budistas. Só nos referiremos a algumas das doutrinas expostas no Udana.
A patichchasamuppada ou Geração Condicionada.
As primeiras páginas ocupam-se da doutrina básica do Budismo, a patichchasamuppada ou Geração
Condicionada. Esta doutrina está desenvolvida em numerosíssimas passagens de outros textos do Cânone.
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Tem sido discutida e interpretada nas escolas budistas desde há muito. Mesmo assim tem sido objecto de
cuidadosas investigações por parte dos estudiosos europeus do Budismo. A Patichchasamuppada tem a
seguinte formulação de acordo com a maioria dos textos que a contêm, incluindo o Udana:
A velhice e a morte com todas as dores, tristezas, sofrimentos, misérias da vida, estão condicionadas
pelo nascimento. O nascimento pela existência, quer dizer, pelo facto de se pertencer ao mundo do devir,
por se ser arrastado na incessante corrente das existências sucessivas, das reencarnações e das re-mortes. A
existência está por sua vez condicionada pelo apego, pelo aferrar-se à existência, à sensualidade. O apego está
condicionado pelo desejo. O desejo está condicionado pela sensação, já que a sensação de algo agradável,
prazenteiro, faz surgir na mente não disciplinada o desejo de possuí-lo. A sensação está condicionada pelo
contacto dos sentidos com os seus objectos. O contacto está condicionado pelos seis domínios, quer dizer,
pelos seis sentidos, conjuntamente com as seis categorias de objectos dos sentidos. (Recordamos que para a
psicologia indiana a mente é um sexto sentido, constituindo o seu objecto as representações, ideias, etc.). Os
seis sentidos estão condicionados pela individualidade, pelo facto de se constituir uma entidade psicofísica. A
individualidade está condicionada pela consciência. A consciência está condicionada pelos samskaras5.
Por último os samskaras estão condicionados pela ignorância dos ensinamentos de Buda. Esta
ignorância produz, em termos gerais, a submissão ao mundo da sensualidade, e a realização de acções que
irão surtir o seu efeito noutra vida. Pelo contrário, o conhecimento e a realização das doutrinas de Buda, ao
ignorar a ignorância, e por conseguinte, esse tipo de acções, impedem a formação de samskaras, e põem fim
ao ciclo de reencarnações.
A teoria da patichchasamuppada está inspirada em duas atitudes intelectuais características do
Budismo. Por um lado, na visão causalista da realidade, o considerar que todos os fenómenos têm uma causa
que os determina e explica, e que, por conseguinte, para pôr fim a algum processo, é necessário buscar a
sua causa e destruí-la. Por outro lado, a concepção da universal interdependência de todas as coisas: todo o
fenómeno tem uma causa, e é por sua vez causa de outro fenómeno.
Fundamentalmente, a patichchasamuppada explica o nascimento e a cessação da dor. A lei, o darma
que constitui a patichchasamuppada, não é uma criação, mas sim uma descoberta realizada por Buda quando,
no dia da sua suprema Iluminação, medita sobre a dor humana, e se esforça por encontrar-lhe uma saída. O
Samyutta Nikaya II, pg.25 (Pachchayasuttam), depois de expor esta doutrina, disse:
«Apareçam ou não budas, permanece inamovível este princípio – a estabilidade da lei, a necessidade
da lei, esta causalidade. Buda o intuiu. Buda o compreendeu. Tendo-o intuído, e tendo-o compreendido, Buda
o explicou, o mostrou, o comunicou, o estabeleceu, o aclarou, o analisou, o revelou”.
O ideal do sábio.
Em numerosas passagens do Udana Buda assinala os atributos que conformam o ideal do sábio. Antes
de tudo a ahimsa ou não-violência que comporta múltiplas facetas: ausência de cólera e de ódios; incapacidade
de fazer dano com a palavra, a acção ou o pensamento; uma atitude básica de bondade e benevolência para
com todos os seres. A ahimsa ou não-violência passará do Budismo ao Hinduísmo, e converter-se-á numa
das virtudes mais exaltadas pela cultura da Índia, e de que esta mais se orgulha. Basta-nos recordar que a
ahimsa foi um dos princípios morais que Ghandi inscreveu na sua bandeira, quando organizou a luta pela
independência da Índia. De seguida, temos o desapego. O sábio budista não estará ligado a nada, e não sentirá
desejo por nada. A cobiça de bens materiais, a atracção pelo prazer, e as sensações agradáveis ser-lhe-ão
desconhecidas. O sábio budista não possuirá nada. Abandonou o seu lugar, sua família, sua mulher e seus
filhos, seus amigos, seus bens. Despojou-se inclusivé do sentido de «o meu». A sua única pertença é o manto
que o cobre, e a tigela em que recebe o alimento que lhe dão como esmola. Está pois só, e sem nada no mundo.
5 Ver nota 9 do Capítulo I.
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Dir-se-á ainda que estará livre de orgulho, de vaidade, de hipocrisia e de egoísmo. Não é de estranhar que o
sábio budista, libertado do desejo e da aversão, sem relação alguma com o mundo que o rodeia, haja chegado
a um grau extraordinário de serenidade, calma e imperturbalidade, e seja comparado com um lago de águas
frias, serenas e límpidas. Buda põe especial ênfase numa série de virtudes características da doutrina que
pregou. O sábio deve manter-se sempre num estado de alerta e vigilância, atento, consciente e auto controlado.
Só assim poderá impedir que as tentações que Mara, o Maligno, senhor da morte e da sensualidade, lança
sempre ao seu redor, se apoderem da sua mente ou do seu coração, subrepticiamente, sem que ele se dê conta;
só assim conseguirá que não brotem nele, inconscientemente, inclinações, desejos e atracções que o afastem
do caminho da perfeição espiritual.
A realização do ideal do sábio antes esboçado é um requisito indispensável para alcançar a libertação
das reencarnações, e para conquistar o nirvana, o Absoluto. Mas não é uma tarefa fácil. Requere muitos anos
de esforço, uma disciplina rígida a que o monge se submete, normas rigorosas de conduta que se impõem. Daí
a insistência posta por Buda nas qualidades de energia, esforço, empenho e tenacidade, as únicas com que a
vontade, tensa, pode vencer os obstáculos, que se opõem à tarefa de purificação, e aperfeiçoamento individual.
A iluminação instantânea.
Não deixa de surpreender, por tal razão, a doutrina da iluminação instantânea, que encontramos no
Udana, em virtude da qual uma pessoa alheia à comunidade budista, só com o escutar a palavra de Buda,
experimenta uma profunda transformação da sua personalidade, que a capacita para realizar um extraordinário
progresso, no caminho até à libertação, ou inclusivé, para entrar no nirvana, meta suprema do Budismo. Temos
o caso do leproso Suppabuda (V,3), e especialmente, o de Bahiya Daruchiriya (I,10). Bahiya Daruchiriya que
vivia no porto de Supparaka, à beira-mar, inspirado por uma divindade que desejava favorecê-lo, vai em busca
de Buda, que se encontra na cidade de Savatthi, para que Buda lhe comunique a sua doutrina. Encontra o
Mestre enquanto este está pedindo esmola, aproxima-se dele, inclina-se a seus pés, e pede-lhe que lhe ensine
a sua doutrina. Buda transmite-lhe, como diz o texto, uma «ensinança concentrada da doutrina». Bahiya
Daruchiriya liberta-se instantaneamente das impurezas, morre pouco depois, e alcança o nirvana supremo.
O Ioga.
Como sucede com toda a literatura budista, encontramos no Udana numerosas referências ao Ioga –
sem dúvida, referências isoladas, não apresentadas sistematicamente.
Recordemos que o Ioga é um método para produzir o transe. O transe ióguico é um fenómeno
«místico», similar ao transe de qualquer misticismo. Comporta uma série de regras, que podemos qualificar
de morais, como o não fazer dano, o desapego de tudo, a castidade, etc., e uma série de práticas que podemos
qualificar de técnicas, como determinadas posturas para meditar, o controlo da respiração e, de forma especial,
a concentração da mente numa determinada entidade, que pode ser um objecto material, um símbolo sagrado,
uma ideia, uma sensação, um sentimento. É a concentração da mente que de forma directa produzirá o transe.
O Ioga tem uma extraordinária importância no Budismo, como tem, de resto, em todas as manifestações
religiosas e filosóficas da Índia, já que o transe ióguico é o único meio de que dispõe o homem para chegar
à verdade última, ao Absoluto. Inclusivé, Beckh chega a dizer que o Budismo é só Ioga, e de la ValléePoussin considera que o Budismo é um ramo do Ioga. Sem negar a evidente importância do Ioga no Budismo,
pensamos que o Budismo é algo mais que o Ioga – muito mais que o Ioga. Sem dúvida, porque o Ioga do
Budismo não é o Ioga clássico sistematizado pelo génio de Patanjali, por volta do século IV D.C., mas o Ioga
pré-clássico, que já existia na Índia muitos séculos antes do Budismo.
Como dissemos, o Ioga é mencionado repetidas vezes no Udana. É ao sair de um samadhi, ou estado
de avançada concentração mental, que Buda descobre a lei da causalidade (I,1-3). Em numerosas passagens,
pelo menos em 24 das 80 narrações que contém, o Udana descreve monges absorvidos em meditação ióguica;
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sentados em postura pallanka (postura tipicamente ióguica) e com a mente intensamente concentrada 6. O
Udana VIII,9 narra como o venerável Dabba entrou em paranirvana, ou seja, no nirvana supremo e sem
retorno. Buda descreve, nos versos que citamos de seguida, o processo pelo qual o venerável Dabba entrou
no nirvana:
«O corpo foi aniquilado;
a percepção foi detida;
todas as sensações arrefeceram;
os samskaras cessaram,
a consciência chegou ao seu fim».
As suas palavras recordam a forma como, alguns séculos mais tarde, Patanjali caracterizaria o transe
no célebre aforismo segundo do seu tratado: a cessação de todos os processos mentais.
O nirvana.
Várias vezes nos referimos já ao nirvana, a meta suprema do Budismo. O Udana dedica-lhe algumas
das suas passagens mais formosas e importantes. O nirvana é um dos conceitos mais discutidos da filosofia da
Índia. A maioria dos grandes indólogos ocidentais como Burnouf, Max-Muller, Rhys Davids, Oldenberg, de
la Vallé-Pousin, Stcherbatsky expressaram a sua opinião a seu respeito. Surpreende a forma tão contraditória
como o nirvana tem sido interpretado. Basta-nos indicar que, para uns, o nirvana é o aniquilamento total, a
nível do mais grosseiro e desencantado materialismo, e, para outros, o nirvana é uma existência eterna de
inefável felicidade.
Trataremos de expressar brevemente a nossa interpretação do nirvana, que se funda no estudo do Ioga
e da tradição filosófica indiana anterior ao Budismo. 7
O Budismo compreende a concepção da existência humana, e do destino do homem depois da morte,
própria da cultura da Índia, e que difere da concepção ocidental. O aniquilamento depois da morte constitui o
perigo a que se vê exposto o homem ocidental. A sua salvação radica na concepção de um princípio espiritual, a
alma, existente no indivíduo, imortal e imperecedouro. Se não se aceita a existência desse princípio espiritual,
o homem depois da morte é só cinzas. A ânsia de imortalidade caracteriza assim a cultura do Ocidente.
O problema, para o homem indiano, é totalmente diferente. O indivíduo não se vê confrontado pelo
perigo de aniquilamento, depois da morte, mas vê-se antes condenado a uma existência eterna e dolorosa, a
um devir interminável, feito de nascimentos e mortes sem fim, preso como está ao ciclo das reencarnações, o
qual se desenvolve no plano desta realidade contingente, no domínio do sofrimento e da morte.
Para o homem indiano, o ideal radica-se em libertar-se dessa cadeia de existências, em escapar dos
limites da prisão, que para ele constitui esta realidade. A ânsia de libertação caracteriza assim a cultura da
Índia. Para poder libertar-se, e escapar desta realidade, o homem indiano concebe o Absoluto, totalmente
diferente de tudo o que esta realidade comporta, totalmente diferente de tudo o que os sentidos e a mente
humana podem compreender ou imaginar, algo a que nada «de aqui» pode chegar. Esse absoluto será Brahman
nas Upanishads e no Vedanta, o nirvana no Budismo, o Purusha ou espírito estabelecido em si próprio no
Samkhya e no Ioga cujas doutrinas o compartilham.

6 Udana I, 1-4; II, 1; III, 1, 3, 4, 7, 10; IV, 1, 7, 9, 10; V, 7, 10; VI, 7; VII, 6, 7, 8; VIII, 1, 9, 10.
7 Estamos realizando conjuntamente com Fernando Tola um trabalho sobre «O nirvana e o transe ióguico». Parte do mesmo
publicar-se-á proximamente na Revista Cadernos de Filosofia da Universidade Nacional de Buenos Aires (Nº.14) sob o título «Ioga
e transe místico nas antigas Upanishads».
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Os udanas I,10 e VIII,1 descrevem o aspecto heterogéneo do Absoluto budista, o nirvana:
«Aí a água, a terra,
o fogo e o ar
não podem estabelecer-se,
aí não brilham as estrelas
nem resplandece o sol,
aí não se ilumina a lua
nem existem as trevas...
«Existe, oh bhikkhus, aquele domínio em que não se dão nem a terra nem as águas nem o fogo nem o
ar nem o domínio da infinitude da consciência, nem o domínio do nada, nem o domínio do conhecimento e do
não-conhecimento, nem este mundo nem o outro nem o sol nem a lua. Eu vos digo, oh bhikkhus, que aí não se
entra, que de aí não se sai, que aí não se permanece, que de aí não se descai e que de aí não se renasce. Está
livre de fundamento, está livre de actividade, não pode ser objecto do pensamento. É o fim do sofrimento”.
Se não existisse esse Absoluto, o completamente diferente, o absolutamente outro, só existiria esta
realidade, e nada fora dela para onde o homem pudesse escapar, e onde o homem pudesse refugiar-se. Assim,
é o Absoluto que permite a saída. Sem esse Absoluto não há saída. É o que nos diz o Udana, VIII,3:
«Existe, oh bhikkhus, o não-nascido, não-devido, não-feito, não-composto. Se não existisse, oh
bhikkhus, o não-nascido, não-devido, não-feito, não composto, não se perceberia neste mundo uma saída
para o nascido, devido, feito, composto. Mas, posto que existe, oh bhikkhus, o não-nascido, não-devido, nãofeito, não-composto, por tal razão se percebe uma saída para o nascido, devido, feito, composto”.
O homem pode alcançar o nirvana fazendo seus os ensinamentos de Buda. Estes constituem, por assim
dizer, metaforicamente, o caminho que leva ao Absoluto budista.
Quando o homem chega ao nirvana, não sobram rastos dele. Escapa já a todo o conhecimento. Como
o expressa metaforicamente o Sutta Nipata 1076 nesse momento destroem-se os caminhos da linguagem que
levavam a ele. O Udana VIII,10 expressa simbolicamente esta ideia ao dizer que quando o venerável Dabba
entrou no nirvana supremo e sem retorno, o seu corpo foi absorvido e não restaram dele «nem cinzas nem pó
de cinzas».
Desta forma, o homem que alcança o nirvana supremo não pode levar consigo nada do que constitui a
nossa realidade. Não digamos nada do corpo, vida emocional e vida mental, personalidade e individualidade, a
consciência, tudo cessa e termina ao sair dos limites desta realidade contingente e ingressar naquela realidade
transcendente e heterogénea que é o nirvana. Por tal razão o nirvana é designado com o termo bhavanirodha8
que significa: «a cessação da existência (bhava)», quer dizer a cessação da realidade que essa existência
constitui. O estado mais avançado do transe ióguico, aquele no qual o monge budista realiza transitoriamente
o nirvana, esse estado comporta a cessação das sensações, das percepções, dos sentimentos, do intelecto,
da vontade. Já no Udana, VIII,9, já citado, Buda descreverá o nirvana supremo e sem retorno do venerável
Dabba dizendo: «A consciência chegou ao seu fim».
O nirvana é pois o aniquilamento total e absoluto do indivíduo. Mas este aniquilamento não é o
aniquilamento tal como o entendiam os Charvakas ou materialistas da Índia antiga para os quais tudo termina
com a morte. Para o Budismo o aniquilamento é um salto para a transcendência.
O Absoluto budista, o nirvana tem múltiplos aspectos similares ao Absoluto upanishadico, Brahman.
Ambos possuem de um modo geral as mesmas características e são descritos de maneira quase idêntica. Mas
existe uma profunda diferença entre ambos. Poderemos dizer que Brahman é um Absoluto de signo positivo:
8 Samyutta-Nikaya II, 117.
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define-se como «o ser, a consciência e a felicidade» e para o assinalar a Brihadaranyaka Upanishad utilizará
o termo purna: «o pleno». O nirvana é mais um Absoluto de signo negativo: o seu próprio nome o indica,
nirvana significa «extinção»; a respeito dele utiliza-se a imagem da chama que se extingue e para o assinalar
recorrer-se-á aos termos shunya: «vazio» e shunyata: «o vazio», termos que jogarão um papel de primeiríssima
importância na especulação budista posterior a Buda.
Cremos que a concepção do nirvana deriva da experiência do transe ióguico. De acordo com a tradição
da Índia, compartilhada por Buda, o homem realiza o Absoluto no momento culminante do transe, quando
todos os processos mentais se detêm e a mente se imobiliza numa quietude total. Não podia passar despercebido
para Buda que a experiência do Absoluto significava assim o esvaziamento total da consciência. Para uma
inteligência objectiva como a de Buda, a conclusão inevitável era conceber o Absoluto como o vazio.
Buda pregou a sua doutrina há 25 séculos. Talvez a «saída» que ele ideou não satisfaça o homem
ocidental moderno, seja porque foi educado na crença de uma alma imortal e no culto do individualismo,
seja porque terá vindo a perder o sentido do transcendente. Mas ninguém pode desconhecer a grandeza da
doutrina de Buda, a qual, a esta realidade contingente, insubstancial, transitória e dolorosa, opõe, como única
saída, um Absoluto impessoal e negativo, ao qual o homem pode chegar, não mediante ritos e cerimónias,
nem com a ajuda da graça divina, mas pelo seu próprio esforço pessoal, num isolamento feito de desapego e
de renunciamento.
Delhi 1969.

Buenos Aires 1970.
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A PRESENTE TRADUÇÃO PARA O ESPANHOL
Para a tradução seguimos o texto da Nalanda-Devanagari-Páli-Series. Só em alguns pontos, que
indicámos em nota, nos apartámos dele, adoptando uma ou outra variante registada no aparato crítico das duas
edições assinaladas.
Os títulos dos Vaggas ou Capítulos e dos suttas ou secções são os que aparecem na edição Nalanda. Os
subtítulos agregámo-los nós próprios.
Em alguns casos mantivemos na nossa tradução os termos pális sem traduzir, como bhikkhu (monge).
Noutros casos, substituímos o termo páli pelo seu correspondente sânscrito, por ser mais conhecida a forma
sânscrita, como nirvana (em páli: nibbana), yaksha (em páli: yakkha).
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TRANSCRIÇÃO E PRONUNCIAÇÃO
Indicamos só as seguintes transcrições a que recorremos com o fim de facilitar a pronunciação dos
termos pális ou sânscritos que conservámos na tradução:
Palatal surda aspirada ou não aspirada

ch (c)

Cerebrais

tipo distinto

Nasal gutural

tipo distinto

Vogais largas

acento circunflexo

Deve observar-se que a j páli se pronuncia d-ll, d-y (como a j da palavra inglesa judge).
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CAPÍTULO I
____________

A ILUMINAÇÃO

1. A ILUMINAÇÃO9 I
A Geração Condicionada na sua ordem natural. Tudo tem uma causa.
Eis aqui o que eu ouvi dizer.10 Certa vez o bhagavant11 encontrava-se na localidade de Uruvela, na
margem do rio Neranjara, debaixo da Árvore da Iluminação, tendo recém-alcançado a condição de buda12
(iluminado). Naquela ocasião o bhagavant esteve sentado durante uma semana numa mesma postura
pallanka13 experimentando a felicidade da Libertação14. E o bhagavant, ao fim dessa semana, tendo saído do
samadhi15 (concentração da mente), na primeira vigília da noite, reflectiu profundamente acerca da Geração
Condicionada16 (patichchasamuppada), na sua ordem natural:
«Quando isto existe, produz-se aquilo; quando surge isto, surge aquilo, a saber:
os resíduos kármicos17 surgem tendo como causa determinante a ignorância18;
a consciência surge tendo como causa determinante os resíduos kármicos;
a individualidade19 surge tendo como causa determinante a consciência;
9 Bodhi, «Iluminação» provém da raíz BUDH que significa «despertar». Deveríamos traduzir bodhi, por «o despertar». Contudo
adoptámos a tradução «Iluminação» por ser a tradicional e porque a sua conexão com a terminologia mística ocidental lhe dá
maior força expressiva.
A Iluminação (bodhi) é o estado que se produz com a captação das verdades básicas do Budismo, como a patichhasamuppada
ou Geração Condicionada, exposta justamente neste e nos seguintes sutras. Quando se produz a Iluminação, revela-se então a
verdadeira natureza das coisas. (Ver as estrofes dos udanas correspondentes aos três primeiros sutras deste capítulo).
10 Todos os sutras começam com a expressão evam me suttam: «Eis aqui o que eu ouvi dizer». Esta expressão relaciona-se
com a maneira como se constituiu o Cânone Pali. No Concílio de Rajagaha, Ananda, o discípulo que constantemente acompanhou
o Buda, e Upali, o barbeiro, recitam as palavras de Buda e informam acerca das circunstâncias em que foram pronunciadas, e o
Concílio dá-lhes o valor oficial, constituindo-se o Cânone Pali com a informação dada por Ananda e Upali. Ambos começavam o
seu relato com a expressão indicada: evam me suttam.
11 Bhagavant, epíteto frequente de Buda que significa: «afortunado», «ilustre», «sublime», «senhor».
12 Buddha, «iluminado». Deveríamos também traduzir por «o que despertou», mas, de acordo com o expressado na nota 8 deste
Capítulo, adoptámos a tradução: «o iluminado». Iluminado é aquele que obteve a Iluminação, a que se refere a mesma nota 8.
13 Postura ou maneira de sentar-se apropriada para a meditação, com as pernas cruzadas. Corresponde à postura ióguica:
padmasana.
14 Libertação (vimutti). O conceito de «Libertação» tem múltiplos aspectos: libertação do desejo; da paixão e do ódio; do
afecto, do carinho, do amor; da submissão aos sentidos; dos laços de Mara (personificação da sensualidade e da morte); da
individualidade; do sofrimento; das reencarnações e, finalmente, como equivalente ao nirvana, enquanto o nirvana é a suprema
Libertação que abarca os aspectos antes assinalados. O nirvana que experimenta Buda no presente texto é um nirvana transitório,
diferente do parinirvana, que se produz no momento da morte e do qual já não se regressa.
15 Samadhi, termo do Ioga que significa: «concentração intensa e prolongada da mente», com a qual se dá a supressão dos
processos mentais que constitui o transe. Para o Budismo, na imobilização da mente, numa quietude total, dá-se o nirvana.
16 Acerca da Geração Condicionada ver a Secção respectiva da Introdução.
17 Resíduos kármicos (sankhara; em sânscrito: samskara). Termo de múltiplas acepções e difícil, por essa razão, de ser
traduzido. Com este termo, a patichchasamuppada (Geração Condicionada) leva-nos à vida anterior do indivíduo, intervindo
neste momento o conceito de karman, ou seja, a ideia de que o que se faz numa vida surte os seus efeitos na seguinte, que todo
o acto «matura» numa existência posterior. Por sankhara devemos entender, no presente caso, as potencialidades acumuladas
numa vida, e que se actualizam na vida seguinte; as energias criadas e não consumidas numa existência anterior, e que actuam
noutra existência; a herança que o indivíduo deixou a si próprio numa vida anterior; a predestinação que não se deve nem aos
antepassados, nem à fatalidade, nem à vontade de um deus, senão a si próprio. Do mesmo modo, como se verá pela fórmula
seguinte da Geração Condicionada, é o conjunto dos resíduos kármicos que dá origem à consciência na nova encarnação do
indivíduo. Os resíduos kármicos constituem os factores condicionantes da existência.
18 Ignorância (avijja). É a ignorância do conhecimento das verdades básicas do Budismo, expostas nos textos do Cânone Páli.
19 Traduzimos por «individualidade» o termo páli: namarupa, que literalmente significa «nome e forma». O valor de namarupa
como princípio individualizador faz-se claramente presente na seguinte passagem da Brihadaranyak Upanishad 1.4,7: «Tudo
estava então ainda indiferenciado. Por meio do nome e da forma tudo se diferenciou». Cf. Chandogya Upanishad 4.3,2.
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os seis sentidos20 surgem tendo como causa determinante a individualidade;
o contacto21 surge tendo como causa determinante os seis sentidos;
a sensação surge tendo como causa determinante o contacto;
o desejo surge tendo como causa determinante a sensação;
o apego22 surge tendo como causa determinante o desejo;
a existência23 surge tendo como causa determinante o apego;
o nascimento surge tendo como causa determinante a existência;
a velhice e a morte, a pena e o pranto, o sofrimento, o desagrado e a inquietação surgem tendo como
causa determinante o nascimento;
Assim se produz todo este acumular de sofrimentos”.

O bhagavant, compreendendo o sentido,24 disse naquela ocasião este udana:
Quando as coisas se revelam
na sua verdadeira natureza
ao brâmane25 que medita com fervor,
desaparecem então todas as suas dúvidas,
ao descobrir
que tudo tem uma causa.

20 De acordo com a psicologia indiana a mente constitui o sexto sentido cujo objecto são as ideias. O termo ayatana, que
traduzimos por «sentido» significa literalmente «domínio», «esfera», «campo» e compreende o sentido e o objecto que lhe
corresponde. É necessária a existência, por um lado, do sentido, e, por outro, do objecto, para que se possa produzir o contacto
entre ambos, contacto que é a condição da sensação, como se verá pelas duas fórmulas seguintes da Geração Condicionada.
21 O contacto (phassa) é a combinação do sentido, do objecto e da percepção. Ver nota 19.
22 O considerar o desejo e o apego como causas que encandeiam as reencarnações é uma concepção que aparece já nas mais
antigas Upanishads.
23 Por bhava, «existência», devemos entender a existência, de acordo com a concepção budista: o passar de uma encarnação
a outra, o estar encadeado às reencarnações e formar parte desta realidade, diferente e distinta do nirvana, única entidade
absoluta e transcendente, realidade caracterizada pelo doloroso, o transitório, o insubstancial. A existência está condicionada
precisamente pelo apego às coisas que constituem esta realidade.
24 Traduzimos a expressão etam attham viditva, que aparece no final de cada sutra, por: «compreendendo o sentido». É às vezes
difícil encontrar o nexo entre esta expressão e a narração que precede.
25 O termo brâmane, que originariamente designa um membro da casta brahmânica, sacerdotal, refere-se aqui à pessoa que
possui as qualidades exaltadas pelo Budismo. Ver Capítulo XXVI do Dhammapada.
25

2. A ILUMINAÇÃO II
A Geração Condicionada na sua ordem contrária. Toda a causa pode ser destruída.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na localidade de Uruvela, na margem
do rio Neranjara, debaixo da Árvore da Iluminação, tendo recém-alcançado a condição de buda. Naquela
ocasião o bhagavant esteve sentado durante uma semana numa mesma postura pallanka experimentando a
felicidade da Libertação. E o bhagavant, ao fim dessa semana, tendo saído do samadhi, na primeira vigília da
noite, reflectiu profundamente acerca da Geração Condicionada na sua ordem inversa:
«Quando não existe isto, não se produz aquilo; quando cessa isto, cessa aquilo, a saber:
quando a ignorância cessa, cessam os resíduos kármicos;
quando os resíduos kármicos cessam, cessa a consciência;
quando a consciência cessa, cessa a individualidade ;
quando a individualidade cessa, cessam os seis sentidos;
quando os seis sentidos cessam, cessa o contacto;
quando o contacto cessa, cessa a sensação;
quando a sensação cessa, cessa o desejo;
quando o desejo cessa, cessa o apego;
quando o apego cessa, cessa a existência;
quando a existência cessa, cessa o nascimento;
quando o nascimento cessa, cessam a velhice e a morte, a pena e o pranto, o sofrimento, o desagrado
e a inquietação.
Assim cessa todo este cúmulo de sofrimentos”.
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Quando as coisas se revelam
na sua verdadeira natureza
ao brâmane que medita com fervor,
desaparecem então todas as suas dúvidas,
ao descobrir
que as causas podem ser destruídas.
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3. A ILUMINAÇÃO III
A Geração Condicionada na sua ordem natural e na sua ordem inversa.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na localidade de Uruvela, na margem
do rio Neranjara, debaixo da Árvore da Iluminação, tendo recém-alcançado a condição de buda. Naquela
ocasião o bhagavant esteve sentado durante uma semana numa mesma postura pallanka experimentando a
felicidade da Libertação. E o bhagavant, ao fim dessa semana, tendo saído do samadhi, na última vigília da
noite, reflectiu profundamente sobre a Geração Condicionada na sua ordem natural e na sua ordem inversa:
«Quando existe isto, produz-se aquilo; quando surge isto, surge aquilo;
«Quando não existe isto, não se produz aquilo; quando cessa isto, cessa aquilo, a saber:
Os resíduos kármicos surgem tendo como causa determinante a ignorância;
...( = I,1 )
Assim se produz todo este cúmulo de sofrimentos.
Quando a ignorância cessa e fica completamente destruída, cessam os resíduos kármicos;
...( = I,2 )
Assim cessa este cúmulo de sofrimentos».
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Quando as coisas se revelam
na sua verdadeira natureza
ao brâmane que medita com fervor,
dispersa-se então o exército de Mara26,
como o sol que ilumina o céu.

26 Mara, o Maligno, o Negro, o Tenebroso, é a personificação da Morte, e o Senhor dos sentidos e da sensualidade. É o inimigo
do homem no seu progresso até à libertação, mediante o nirvana, já que como Senhor da sensualidade produz o desejo e
o apego que liga o homem à existência, às reencarnações. Os textos budistas referem-se a Mara planeando constantemente
tentações para Buda e seus discípulos mediante o seu exército de vícios e prazeres.
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4. O ORGULHO DE CASTA
O verdadeiro brâmane.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na localidade de Uruvela, na
margem do rio Neranjara, debaixo da Figueira dos Pastores de Cabras, tendo recém-alcançado a condição
de buda. Naquela ocasião o bhagavant esteve sentado durante uma semana numa mesma postura pallanka
experimentando a felicidade da Libertação. E o bhagavant, ao fim dessa semana, saiu do samadhi.
Então, um certo brâmane orgulhoso da sua casta aproximou-se de onde estava o bhagavant e, tendo-se
aproximado dele, saudou amistosamente o bhagavant e, depois de uma troca de palavras cordiais e corteses,
ficou de pé a seu lado, e, parado a seu lado, aquele brâmane perguntou então ao bhagavant: «Em razão de quê,
oh Gautama, se é brâmane?»
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Aquele brâmane
que expulsou de si as más qualidades,
que está livre de orgulho,
que está livre de impurezas,
e é autocontrolado;
que chegou ao limite da sabedoria,
pratica a vida religiosa,
e não sente desprezo
por nada neste mundo,
com justiça,
ele pode chamar-se brâmane.
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5. OS BRÂMANES
O verdadeiro brâmane.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na cidade de Savatthi, no
Bosque do Príncipe Jeta, no parque de Anathapindika. Naquela ocasião o venerável Sariputta, o venerável
Mahamoggallana, o venerável Mahakassapa, o venerável Mahakachchayana, o venerável Mahakotthita, o
venerável Mahakappina, o venerável Mahachunda, o venerável Anuruddha, o venerável Revata, o venerável
Devadatta, e o venerável Nanda27 aproximaram-se de onde estava o bhagavant.
O bhagavant, viu ao longe aproximarem-se estes veneráveis e, ao vê-los, disse aos seus bhikkhus28:
«Oh bhikkhus, lá vêm aqueles brâmanes, lá vêm aqueles brâmanes». Ao dizer isto o bhagavant, um bhikkhu
de casta brâmanica perguntou-lhe:

«Em razão de quê, senhor, se é brâmane? Quais são as qualidades que fazem alguém ser brâmane?»
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Aqueles que expulsaram de si as más qualidades,
vivem sempre atentos,
romperam todos os seus laços
e alcançaram a Iluminação,
esses em verdade são brâmanes neste mundo.

27 Principais discípulos de Buda. O termo maha, que integra alguns dos nomes que aparecem no texto, significa literalmente
«grande» e antepõe-se ao nome próprio como marca de honra.
28

Bhikkhu: monge budista.
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6. O VENERÁVEL MAHAKASSAPA
As divindades e o bhikkhu. O verdadeiro brâmane.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na cidade de Rajagaha, no Bosque de
Bambús, no Lugar-em-que-se-dava-comida-aos-esquilos. Naquela ocasião, o venerável Mahakassapa estava
na Gruta da Figueira, enfermo, dorido, sofrendo muito. Tempo depois, o venerável Mahakassapa curou-se
dessa enfermidade. E, depois de se curar dessa enfermidade, ocorreu isto ao venerável Mahakassapa: «Irei a
Rajagaha em busca de esmola».
Havia então umas quinhentas divindades desejosas de ajudar o venerável Mahakassapa na sua recolha
de esmolas. E o venerável Mahakassapa, rejeitando essas quinhentas divindades, pela manhã, depois de se
vestir, tomando o seu manto e tigela, entrou em Rajagaha para pedir esmola na Rua dos Pobres, na Rua dos
Mendigos, e na Rua dos Tecelões. E o bhagavant viu o venerável Mahakassapa percorrendo Rajagaha em
busca de esmola, pela Rua dos Pobres, na Rua dos Mendigos, e na Rua dos Tecelões.
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Eu chamo brâmane
àquele que todos sabem
que não depende de outrem para o seu sustento,
que se controla,
está firmado na verdade,
está livre de impurezas
e afastou de si o ódio.
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7. O YAKSHA29 AJAKALAPAKA
Buda e o yaksha.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na cidade de Pava, no monumento
sepulcral de Ajakalapaka, morada do yaksha Ajakalapaka. Naquela ocasião o bhagavant estava sentado ao
ar livre, na obscuridade da noite, e chovia incessantemente, e o yaksha Ajakalapaka, querendo amedrontar
o bhagavant, atemorizá-lo e horripilá-lo, aproximou-se de onde ele se encontrava e, tendo-se aproximado,
pensando: «Confundir-se-á, turvar-se-á», por três vezes, perto dele, soltou um grito capaz de confundi-lo,
capaz de turvá-lo e disse-lhe: «Samán30, tens aí um demónio”.
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Quando o brâmane alcançou
o limite extremo das suas qualidades
ficou para além
dos demónios e dos seus gritos.

29 Yaksha (em páli: yakkha) divindade menor
30 Amán (em páli: xamanea): monge errante
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8. O VENERÁVEL SANGAMAJI
O bihkkhu imperturbável frente à sua mulher e ao seu filho. O verdadeiro brâmane.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na cidade de Savatthi, no Bosque do
Príncipe Jeta, no parque de Anathapindika. Naquela ocasião o venerável Sangamaji chegou a Savatthi para ver
o bhagavant. A ex-esposa do venerável Sangamaji ouviu dizer: «O venerável Sangamaji chegou a Savatthi».
Então ela, tomando o seu filho, foi ao Bosque do Príncipe Jeta.
O venerável Sangamaji estava sentado debaixo de uma árvore, descansando durante as horas de calor.
Então a ex-esposa do venerável Sangamaji aproximou-se de onde ele estava, e tendo-se aproximado, lhe disse:
«Xamane, tenho um filho pequeno31, dá-me de comer». Quando ela lhe disse isto, o venerável Sangamaji
guardou silêncio.
Pela segunda vez a ex-esposa do venerável Sangamaji lhe disse: «Xamane, tenho um filho pequeno,
dá-me de comer». E pela segunda vez o venerável Sangamaji guardou silêncio.
Pela terceira vez então a ex-esposa do venerável Sangamaji lhe disse: «Xamane, tenho um filho
pequeno, dá-me de comer». Pela terceira vez o venerável Sangamaji guardou silêncio.
Então a ex-esposa do venerável Sangamaji, pondo-lhe o menino à frente, afastou-se, dizendo-lhe:
«Xamane, eis aqui o teu filho, dá-lhe de comer».
O venerável Sangamaji não mirou o menino nem lhe falou. E a ex-esposa do venerável Sangamaji,
que só se havia afastado uma curta distância, voltou-se, viu que o venerável Sangamaji não mirava o menino,
nem lhe falava. Ao ver isto, ela pensou: «Este xamane não necessita do seu filho». Então, regressando, tomou
o menino e afastou-se. O bhagavant, com o seu olho divino, puro e sobrehumano, viu no venerável Sangamaji
tamanha transformação face à sua mulher.
O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Não se regozija quando ela se aproxima dele,
não sofre quando ela afasta,
eu chamo brâmane
a Sangamaji, assim libertado do apego.

31 Seguimos o texto da PTS.
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9. OS ASCETAS DE CABELOS ENTRANÇADOS E ENROLADOS
As penitências em água gelada e a verdadeira purificação.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na cidade de Gaya, na colina de
Gaya. Nessa mesma ocasião, em Gaya, numerosos ascetas de cabelos entrançados e enrolados, nas noites frias
e geladas, no Inverno, na época da queda das neves, submergiam-se na água, e emergiam dela, vertiam água
sobre os seus corpos, e realizavam oferendas no fogo, pensando: «Desta maneira consegue-se a purificação».
O bhagavant viu aqueles numerosos ascetas de cabelos entrançados e enrolados, que nas noites frias
e geladas, no Inverno, na época da queda das neves, se submergiam na água, e emergiam dela, vertiam água
sobre os seus corpos, e realizavam oferendas no fogo, pensando: «Desta maneira se consegue a purificação».
O bhagavant compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Esta gente banha-se com excesso,
mas ninguém se purifica com a água;
aquele que possui a verdade e a doutrina,
esse é puro, esse é um brâmane.
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10. BAHIYA
A história de Bahiya Daruchiriya. A Iluminação instantânea. O nirvana.
Eis aqui o que eu ouvi dizer. Certa vez o bhagavant encontrava-se na cidade de Savatthi, no Bosque do
Príncipe Jeta, no parque de Anathapindika. Naquela ocasião Bahiya Daruchiriya vivia no porto de Supparaka,
à beira-mar, e era honrado, respeitado, reverenciado, venerado, estimado por todos e recebia como oferta
túnicas, alimentos, leitos, assentos, meios de auxílio para o enfermo, e medicamentos, e variados utensílios.
E quando Bahiya Daruchiriya se encontrou só, num lugar afastado, surgiu na sua mente esta ideia: «Eu sou
um daqueles que neste mundo conseguiram ser arhants32, ou que entraram no caminho que leva à condição
de arhants».
Ora bem, uma divindade, que numa vida anterior havia sido um familiar de Bahiya Daruchiriya, cheia
de compaixão por ele, e desejando o seu bem, captando com a sua mente o pensamento de Bahiya, aproximouse de onde ele estava e, tendo-se aproximado, disse-lhe: «Oh Bahiya, tu não és um arhant, nem ingressaste
no caminho que leva à condição de ahrant, não é desta maneira que tu conseguirás chegar a ser arhant, nem
ingressar no caminho que leva à condição de ahrant».
«Então quem, neste mundo, incluindo os deuses, são ahrants, ou entraram no caminho que leva à
condição de ahrant?»
«Oh Bahiya, nas províncias do norte existe uma cidade de nome Savatthi. Aí vive o bhagavant, o
ahrant, o perfeitamente iluminado. Bahiya, o bhagavant é na verdade um ahrant, e prega a doutrina que leva
à condição de ahrant».
Bahiya Daruchiriya, induzido por essa divindade, partiu de imediato de Supparaka, e não se detendo
senão de noite na sua viagem, foi a Savatthi, ao Bosque do Príncipe Jeta, ao parque de Anathapindika. Naquela
ocasião, numerosos bikhkkhus passevam ao ar livre. Então, Bahiya Daruchiriya aproximou-se de onde estavam
os bikhkkhus, e tendo-se aproximado lhes disse:
«Senhores, onde está agora o bhagavant, o ahrant, o perfeitamente iluminado? Estou desejoso de ver
o bhagavant, o ahrant, o perfeitamente iluminado».
«Bahiya, o bhagavant foi pedir esmola nas ruas da cidade».
De imediato, Bahiya Daruchiriya, saindo do Bosque do Príncipe Jeta e entrando em Savatthi, viu o
bhagavant caminhando por Savatthi em busca de esmola, afável, inspirando confiança, com os seus sentidos
acalmados, com a sua mente serena, tendo alcançado a mais perfeita calma e autocontrolo, elefante domado,
alerta, com os seus sentidos subjugados, e tendo-o visto, aproximou-se de onde estava o bhagavant, e, tendose aproximado, inclinando-se aos pés do bhagavant, lhe disse: «Senhor, que o bhagavant me ensine a doutrina,
que o bem-aventurado me ensine a doutrina que há-de ser para meu bem, e para minha felicidade, por largo
tempo». Quando Bahiya lhe disse isto, o bhagavant respondeu-lhe: «Agora não é o momento, Bahiya, viemos
à cidade em busca de esmola”.
Pela segunda vez, então, Bahiya Daruchiriya disse ao bhagavant: «Senhor, é díficil saber que perigos
espreitam a vida do bhagavant, que perigos espreitam a minha vida; que o bhagavant me ensine a doutrina,
que o bem-aventurado me ensine a doutrina, que há-de ser para meu bem, e para minha felicidade, por largo
tempo». Pela segunda vez, o bhagavant respondeu a Bahiya Daruchiriya: «Agora não é o momento, Bahiya,
viemos à cidade em busca de esmola”.
Pela terceira vez, Bahiya Daruchiriya disse ao bhagavant: Senhor, é díficil saber que perigos espreitam
a vida do bhagavant, que perigos espreitam a minha vida; que o bhagavant me ensine a doutrina, que o bemaventurado me ensine a doutrina, que há-de ser para meu bem, e para minha felicidade, por largo tempo».

32 Arhant: o termo arhant aplica-se àqueles que fizeram dos ensinamentos de Buda uma realidade, e alcançaram a meta a que
conduzem: a sabedoria e a Libertação.
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«Então, Bahiya, tu deves exercitar-te desta maneira: Que no visto exista só o visto, no ouvido só
o ouvido, no pensado só o pensado, no conhecido só o conhecido. Desta maneira deves tu exercitar-te, oh
Bahiya. Quando para ti, Bahiya, no visto existir só o visto, no ouvido só o ouvido, no pensado só o pensado,
no conhecido só o conhecido, então, tu, Bahiya, já não estarás com essas coisas; quando, tu, Bahiya, já não
estiveres com essas coisas, então tu, oh Bahiya, já não estarás nem neste mundo, nem no outro, nem entre um
e outro: este é o fim do sofrimento.33
Então, graças a estes ensinamentos concentrados da doutrina dados pelo bhagavant, a mente de Bahiya
Daruchiriya, sem apego pelas coisas do mundo, libertou-se das impurezas instantaneamente.
E o bhagavant, tendo instruído Bahiya Daruchiriya mediante estes ensinamentos concentrados, retirouse. Mal partira o bhagavant, uma vaca com o seu jovem bezerro atacou Bahiya Daruchiriya, e tirou-lhe a vida.
E o bhagavant, tendo percorrido Savatthi em busca de esmola, pela tarde, regressando da recolha de
esmolas, e ao sair da cidade com numerosos bhikkhus, viu Bahiya Daruchiriya morto, e, tendo-o visto, disse
aos seus bhikkhus: «Bhikkhus, tomai o corpo de Bahiya Daruchiriya e ponham-no sobre uma liteira, levai-o, e
queimai-o, e fazei-lhe um stupa34; morreu um dos vossos companheiros, oh bhikkhus».
E os bhikkhus, dizendo: «Sim, senhor», obedecendo ao bhagavant, pondo o corpo de Bahiya Daruchiriya
sobre uma liteira, levaram-no, queimaram-no, fizeram um stupa e regressaram de onde estava o bhagavant;
e, tendo-se aproximado dele, saudaram-no e sentaram-se a um lado e, sentados a seu lado, aqueles bhikkhus
disseram ao bhagavant: «Senhor, o corpo de Bahiya Daruchiriya já foi queimado, e feito o seu stupa. Qual é
o seu destino? Qual a sua condição futura?»35«Bahiya Daruchiriya era um pandit36; actuou em conformidade
com a doutrina, e não me molestou no que diz respeito à doutrina37; oh bhikkhus, Bahiya Daruchiriya alcançou
o parinirvana (nirvana supremo)38.

O bhagavant, compreendendo o sentido, disse naquela ocasião este udana:
Aí a água, a terra, o fogo e o ar
não podem estabelecer-se,
aí não brilham as estrelas nem resplandece o sol,
aí não se ilumina a lua nem existe a escuridão39.
Quando o sábio, brâmane pela sua sabedoria,
chega por si próprio ao conhecimento,
então liberta-se da forma e da não forma40,
da felicidade e do sofrimento.

33 De acordo com o ensinamento que Buda transmite aqui, o homem não deve estabelecer nenhum vínculo afectivo com o
mundo. Não existindo vínculo afectivo, o homem já não está com as coisas, nem nas coisas, está à margem, dessa maneira, do
ciclo das reencarnações neste ou noutro mundo, e pôs fim ao sofrimento.
34 Stupa: monumento funerário no qual se depositam as cinzas.
35 O texto refere-se ao destino depois da morte.
36 Pandit (em páli: pandita): sábio, erudito.
37 Apesar de Buda lhe transmitir a sua doutrina de forma sumamente concisa, Bahiya compreendeu-a, e não lhe fez perguntas
inoportunas.
38 O nirvana é um estado transcendente, completamente à margem, e diferente desta realidade. Ingressar nele significa pôr fim
às reencarnações e sofrimento. Ingressa-se no nirvana no curso do transe. Diz-se que uma pessoa ingressou no nirvana supremo
ou parinirvana quando a sua morte se produz no momento do transe.
39 Descrição do nirvana.
40 Expressão para designar toda a forma de existência.
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CONTRA CAPA DA VERSÃO ESPANHOLA
O UDANA, um dos textos do Sutta Pitaka ou corpo da doutrina e da filosofia budistas segundo o cânone
páli, que rege a tradição religiosa budista no Ceilão, Birmânia, Tailândia, Camboja, Vietname e Laos e em
algumas comunidades da Índia, constitui um dos grandes clássicos religiosos do Oriente. O Udana consta de
oito grupos de dez sutras cada um dos quais é composto por um apólogo e por um pronunciamento ou sentença,
que a tradição atribui directamente ao príncipe Buda. No mundo da língua espanhola ao qual tradicionalmente
os clássicos da religião oriental chegaram por vias indirectas e inseguras em que se misturavam as traduções
de traduções com as interpolações e as substituições, esta tradução directa do páli pretende representar o
princípio de um novo ponto de vista para a assimilação dos grandes textos do pensamento oriental.
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