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Namo Mestre Original Buda Shakyamuni
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Verso de Abertura de um Sutra
O insuperável, profundo, e Maravilhoso Dharma,
é difícil de encontrar em centenas de milhões de aeons,
Eu agora vejo e ouço-o, recebo e ostento-o,
e me comprometo a penetrar o verdadeiro significado do Tathagata
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O Título
Prefácio:

O Sutra Diamante - Vajra Prajna Paramita.
Comentário:
O ensino do Buda Shakyamuni, tomado como um todo, divide-se em Cinco Períodos e Oito
Ensinamentos. O Sutra Diamante – Vajra Prajna Paramita – pertence ao quarto período, ou ao
período prajna, e entre os quatro primeiros ensinamentos, ele é o terceiro, o ensinamento
específico.
O Grande Sutra Prajna que contém o que o Buda disse sobre prajna, compreende cerca de
600 volumes dos quais o Sutra Vajra (ou Sutra Diamante) é apenas um. O Prajna é
importante, como pode ser visto pelo fato de que o Buda, tendo pregado prajna por um total
vinte anos, declarou que os Sutras Prajna seriam disseminados por toda a terra.
O Mestre Tripitaka Hsüan Tsang, cumprindo parcialmente aquela previsão, traduziu o
Grande Sutra Prajna do Sânscrito para o Chinês na Dinastia Tang, no Monastério Ta Hsing
Shan, com a ajuda de mais de mil monges e mais de dois mil leigos. Ta Hsing Shan não era
um lugar pequeno. Dos aposentos do Abade até o portão frontal havia uma distância de cerca
de três milhas, e o monge encarregado da abertura e fechamento do portão frontal
normalmente montava um cavalo para cobrir aquela distância num período de tempo
razoável. Sendo tão grande, o monastério acomodou facilmente as três ou quatro mil pessoas
envolvidas no trabalho de tradução.
Durante o ano em que o Grande Sutra Prajna foi traduzido, os pessegueiros floresceram seis
vezes. Aquela ocorrência auspiciosa testificou a importância do Sutra Prajna. É também
amplamente sabido que os espíritos das flores, relvas e árvores vieram todos para proteger a
grande assembleia do Dharma Maravilhoso.
A preleção de abertura do Sutra Diamante marca o início de outra assembleia do prajna na
América. Os eventos que levaram à essa assembleia começaram em 1968, quando um grupo
de estudantes ansiosos de Seatle veio à Convenção Budista (Buddhist Lecture Hall) em São
Francisco para participar da primeira sessão oficial de meditação de sete-dias realizada na
América, diariamente das seis da manhã até as nove da noite, e embora os participantes a
tenham considerado muito rigorosa, esta foi realmente muito oportuna. Sessões autênticas de
dhyana começam às 3:00 da manhã e vão direto até meia-noite.
Naquela ocasião, aquelas pessoas causaram uma boa impressão em mim e estava claro que
eles poderiam trabalhar dentro da disciplina do Buddhadharma. Durante aquela sessão
solicitaram a explanação do Sutra Surangama. Diz-se:
Dharma não surge sozinho.
Com base nas condições ele nasce.
A Via não é praticada em vão.
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Reunidas as condições, há uma resposta.
Eu atendi à sua solicitação, e durante o verão de 1968 o Sutra Surangama foi prelecionado
em sua totalidade. E foi seguido pelo Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa.
Eu vim para a América para criar Grandes Mestres, futuros Patriarcas, Bodhisattvas e Budas.
Após ouvirem o Sutra Surangama, vários Americanos desejaram deixar a vida familiar
para, sob meus cuidados, ampliar a sua compreensão do Buddhadharma, e para o benefício de
todos os outros frutos da Via que lhes seguirão, estou prelecionando o Sutra Flor do
Dharma.
No aniversário do dia em que o Bodhisattva Avalokitesvara deixou a vida familiar, várias
pessoas solicitaram uma explanação do Sutra Diamante. Eu condescendi e comecei a pregar
o sutra em adição às preleções sobre o Sutra Flor do Dharma.
A explanação do Sutra Diamante será simplificada por omissão da discussão usual dos Sete
Tipos de Títulos de Sutras e os Cinco Profundos Significados. Apenas abramos a porta e
olhemos para a montanha.
O trabalho se divide em três seções:
1. Explanação Geral do Título;
2. O Tradutor
3. Explanação detalhada do texto.
O Título do Sutra Diamante
Vajra é uma palavra do Sânscrito que desafia a tradução em virtude de suas numerosas
conotações mas, essencialmente, vajra é uma substância indestrutível, usualmente
representada pelo diamante. Vajra aqui é metaforicamente estendido para se referir aos
princípios deste Discurso sobre o Dharma. Vajra refere-se ao vajra coração, ao vajra natureza,
e ao vajra prajna. O vajra prajna é o vajra natureza que por sua vez é o vajra prajna.
Vajra é idêntico à natureza própria, a força vital essencial de todos os seres viventes, porque
ambas são indestrutíveis e adamantinas. Além disso, o coração (âmago) eternamente latente
que todos os seres têm em comum é o mesmo que a natureza vajra, uma vez que ele também
não pode ser destruído. Prajna, como a mais elevada forma de sabedoria que os seres viventes
podem atingir, é a marca real prajna, eternamente indestrutível. É, portanto, referida como
Vajra Prajna.
De acordo com as explanações tradicionais dos Sete Tipos de Títulos de Sutras, vajra no
título refere-se metaforicamente a prajna, um Dharma Budista essencial. Porém, mais
incisivamente, pode-se dizer que prajna é vajra, o coração é vajra, a natureza é vajra.
Discriminar através da analogia serve apenas para empanar o brilho daquela verdade
esplêndida. Embora dharmas (leis) possam ser usados como expressões figurativas de um
princípio, como é o caso aqui ao se falar de um princípio como um diamante (vajra)
indestrutível, originalmente e conclusivamente há somente um dharma. Certas discriminações
(desdobramentos) de um princípio são meros expedientes que servem para concordar com as
várias formas de compreensão dos seres viventes. Então, de forma desdobrada, temos Sutra
Vajra Prajna Paramita, e de forma concisa é Sutra Vajra, ou Sutra Diamante. Poderia
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também chamar-se Sutra Prajna Paramita, ou Sutra do Paramita da Sabedoria. Não há
necessidade para uma interpretação rígida. O próprio Sutra Diamante fala de “dharmas
variáveis (não fixos)”. Se uma pessoas prende-se fortemente à visão de que um é um, e dois é
dois, a explanação do princípio torna-se sem vida.
Diamante (Vajra) é durável, luminoso, e capaz de cortar. A substância do diamante é durável,
capaz de destruir o que nada mais pode, e ainda é indestrutível em si. A substância do
diamante controla totalmente as más influências, inclusive demônios celestiais e formas
exteriores.
A luz, que é a marca característica do diamante, tem o poder de romper com toda a escuridão,
e ainda protege-se de toda a destruição. A luz desponta quando a escuridão é destruída. Ao
proteger o dharma imaculado, o diamante erradica tudo o que é divergente e pervertido.
Quando dharmas distorcidos são permitidos permanecer no mundo, a escuridão floresce.
Quando dharmas distorcidos são destruídos, o dharma imaculado apropriado brilha mais
resplandecente para perdurar longamente no mundo.
Como luz é a marca característica do diamante, cortar é a sua função. O diamante pode cortar
como a lâmina afiada de uma espada. Pode cortar metais, esculpir o jade, cortando o aço
como se fosse barro – tal é o poder do diamante. Essa agudeza penetra todas as obstruções e
controla todos os desvios. Nada pode derrotá-lo.
O Coração Diamantino
O coração que é diamantino (vajra) não se refere ao coração dentro do peito. Aquele coração
é carne e tem pouca utilidade quando comparado com o coração diamantino.
O coração de diamante também não é o coração do falso-pensamento, a sexta consciência
mental. Os olhos, ouvidos, olfato, paladar, corpo e mente; cada um tem uma consciência.
Os olhos possuem a consciência-da-visão,
os ouvidos possuem a consciência-da-audição,
o nariz possue a consciência-do-olfato,
a língua possue a consciência-do-paladar,
o corpo possue a consciência-do-tato, e
a mente possue a consciência-mental.
As pessoas comuns, cuja consciência não vai além da sexta consciência mental, consideram o
coração carnal como se fosse seu verdadeiro coração. Esse é o primeiro engano. O segundo
engano é pensar que o seu coração do falso-pensamento é também o seu verdadeiro coração,
como fez Ananda no Sutra Surangama.
O Buda disse a Ananda: “Aquele não é o seu coração. É a poeira diante de você, são as
marcas do falso vazio da mente que delude a sua verdadeira natureza. Em razão disto,
desde tempos imemoriais até a presente vida, você tem tomado um ladrão como seu
filho, perdeu a sua fonte original e, desse modo, sujeita-se ao giro da roda.”
Essa passagem do Sutra Surangama é muito importante. Fala da sexta consciência mental que
tem uma capacidade excepcional para preocupar-se com pensamentos triviais e
inconsequentes. Aqueles falsos pensamentos que são produzidos, remetem a sexta
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consciência mental subitamente para leste, oeste, norte, sul; e de repente para cima, e de
repente para baixo. Não se necessita embarcar num foguete para ir à lua; a mente sozinha dá
origem ao pensamento: “Ah, a lua...” e instantaneamente se está lá. Um simples falso
pensamento envia alguém direto para a India, um simples falso pensamento e se vai para a
China. Produz-se um falso pensamento e as ruas do Japão estão diante dos nossos olhos. O
mesmo é verdadeiro com relação à Alemanha, França ou onde quer que se queira; um simples
falso pensamento e se está lá.
Ananda pensou que o coração do falso-pensamento fosse o coração real. O Buda disse a
Ananda: “Aquele não é o seu coração. O que ele é? Apenas as aparições do falso vazio das
partículas de pó diante de você. Essas aparições se manifestam a partir do seu falso
pensamento e deludem a sua verdadeira natureza. Desde kalpas imemoriais até agora você
tem sempre entendido aquilo como seu coração. Agir assim é como admitir um ladrão como
seu filho, e faz com que você perca o conhecimento de sua Fonte (origem) eterna. Aquela
fonte é a natureza preciosa eternamente indestrutível, o brilhante coração iluminado. Por essa
razão, você aparece e desaparece incessantemente nos seis caminhos do giro da roda.”
O terceiro coração é o coração da verdadeira talidade (suchness) que é a marca real da
sabedoria (prajna). O coração da verdadeira talidade é tão grande que não há nada para além
dele, e é tão pequeno que não há nada dentro dele. Não se encontrará nada menor ou maior
que a verdadeira talidade. O coração da verdadeira talidade é o coração diamantino, a
natureza real de cada um de nós.
A Palavra Prajna

Prajna.
Bambú Verde… flores amarelas…
Tudo é Prajna.
A palavra do Sânscrito prajna está incluída entre os Cinco Tipos de Termos não Traduzidos,
os quais foram estabelecidos pelo Mestre do Dharma Hsüan Tsang na Dinastia Tang. A lista
compreende termos não traduzidos porque eles:
1.
2.
3.
4.
5.

são secretos;
possuem muitos significados;
referem-se a algo não existente no país do tradutor;
tradicionalmente não têm sido traduzidos; e
são termos honoríficos.

Embora prajna possa ser traduzido como “sabedoria”, uma vez que a mesma possui muitos
significados, o (termo) original em Sânscrito é mantido.
Há três tipos de Prajna:
1. prajna literária;
2. prajna contemplativa; e
3. prajna da marca real.
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Os sutras que elucidam os princípios de prajna podem ser agrupados em Oito Divisões e
também caem em Dez Categorias, a saber:
1. O Grande Sutra Prajna. Ele consiste de 600 volumes da literatura prajna. Quando o
Mestre Tripitaka Hsüan Tsang traduziu o Grande Sutra Prajna, os pessegueiros
floresceram seis vezes em um ano. Comumente, pessegueiros florescem somente uma
vez ao ano, mas durante o período de tradução as flores desabrocharam e caíram
aproximadamente uma vez a cada dois meses, ou seis vezes durante o ano.
2. O Sutra Prajna da Luz Emitida, consistindo de 30 volumes, foi pregado pelo Buda na
ocasião em que ele emitia luz.
3. O sutra Mahaprajna, também consiste de 30 volumes, e embora Maha signifique
grande, este sutra não é o Grande Sutra Prajna citado acima.
4. O Sutra Prajna do Louvor Luminoso, que consiste de 10 volumes, é assim chamado
porque enquanto pregava o prajna o Buda emitia luz para louvá-lo.
5. O Sutra Prajna do Modo de Conduta consiste de 10 volumes.
6. Os Capítulos Breves sobre o Sutra Prajna também consiste de 10 volumes.
7. O Sutra Prajna dos Reis Celestiais Vitoriosos contém sete volumes.
8. O Sutra Prajna do Rei Humano Que Proteje Seu País consiste de dois volumes.
9. O Sutra Prajna da Marca Real está completo em um volume.
10. As Questões de Manjushri sobre o Sutra Prajna também consiste em um volume.
Dentro dessas Dez Categorias estão contidos um total de 701 volumes de Sutras Prajna.
Os Lugares Sagrados de Pregação do Prajna pelo Buda
Uma investigação do dharma deve levar em consideração os locais nos quais o Buda pregou
o dharma e o número de fiéis em assembleia que receberam os ensinamentos. O ensinamento
do prajna foi pregado em Quatro Lugares e em Dezesseis Assembleias:
1. Sete assembleias foram realizadas no Pico Vulture (Monte Gridhrakuta), também
chamada Montanha Vulture Eficaz, próxima à cidade do Palácio dos Reis (em
Rajagriha, onde o Sutra de Lótus foi pregado).
2. Sete assembleias foram realizadas na cidade de Sravasti no Parque de Jeta no
Jardim do Benfeitor dos Órfãos e Solitários. Lá é onde o Sutra Vajra foi pregado.
3. Uma assembleia foi realizada no Palácio do Tesouro de Jóias Preciosas (Mani
Jewel) da Bem-Aventurança do Céu das Transformações dos Outros.
4. Uma assembleia foi realizada ao lado do Lago da Garça Branca Real no Bosque dos
Bambús, próximo ao Palácio dos Reis.
O Sutra Diamante (Vajra Prajna Paramita) foi pregado na terceira assembleia realizada no
segundo local, o Parque de Jeta. Assim o sutra começa: “Assim eu ouvi na ocasião em que o
Buda estava hospedado em Sravasti, no Parque de Jeta, no Jardim do Benfeitor dos Órfãos e
Solitários.”
Dos Três Tipos de Prajna – o literário, o contemplativo e o da marca real – o prajna literário
surge do estudo dos sutras, mas uma verdadeira compreensão da literatura surge somente
através do prajna contemplativo. A sabedoria contemplativa, plenamente desenvolvida,
penetra o objetivo final; ou seja, o prajna da marca real. Se o prajna não se manifesta, é
simplesmente uma indicação de que a sabedoria básica inerente a todas as pessoas não atingiu
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a fruição. A sabedoria que representa o prajna da marca real surge somente quando nutrida
pelas águas do prajna literário e do contemplativo.
A Palavra Paramita
Paramita. Alguns dizem que é tão doce quanto o abacaxi. Não apenas isso, é o mais doce
dos doces. É a separação do sofrimento e a consecução do êxtase. Sempre que uma tarefa é
bem realizada, as pessoas da India dizem que está “paramita”, da mesma forma que dizemos
que está “concluída”. Porém, “paramita” significa mais do que “concluída”, significa que a
tarefa foi perfeitamente realizada.
Paramita significa “alcançar a outra margem”. Se você pega uma ponte ou uma embarcação
de São Francisco para Oakland, a sua chegada a Oakland é “paramita”. O recebimento de um
certificado de promoção da escola fundamental é “paramita”. A obtenção do diploma da
escola superior é “paramita”. A colação do grau de Bacharel é “paramita”. Os graus de
Mestrado ou Doutorado, também são “paramita”. No presente nós estamos “nesta margem”
do nascimento e da morte. Atravessando o mar do sofrimento, podemos alcançar a outra
margem do Nirvana. Isto também é “paramita”.
Todas as coisas podem ser “paramitadas”. Por exemplo, uma pessoa dedica-se à prática da
meditação dhyana. O dia em que essa pessoa descortinar a iluminação será o dia do paramita.
A Sessão de Palestras e Cultivo do Sutra Surangama no verão de 1968 foi um outro
exemplo. O dia em que ela começou foi “esta margem”. Cento e seis dias depois foi
Mahaprajnaparamita. Em geral, qualquer trabalho bem realizado e feito completamente é
chamado Paramita.
Agora, estamos todos estudando o Budadharma. No início é difícil compreender, e dessa
forma, algumas pessoas vêm ao Salão de Palestras e não se atrevem a voltar, temendo a
extrema dificuldade na prática. Necessita-se primeiro de boas raízes, e então necessita-se
paciência. Aqueles que continuam a cultivar vêm a perceber que o Budadharma é a mais
importante coisa no mundo. “Se eu não compreendo o Budadharma é como se eu não tivesse
comido o suficiente. Eu devo ouvir os sutras e dar ouvido ao dharma. É mais delicioso que a
mais fina iguaria do melhor restaurante”. Se a audição dos sutras puder ser colocada no lugar
do prazer em nosso coração, então, quando se tiver ouvido atentamente todo o sutra, aquilo
também é paramita.
Abacaxi “bwo lwo gwo”, e paramita “bwo lwo mi”, contêm os mesmos caracteres “bwo
lwo”. “Mi” significa “doce”, e disto vem o trocadilho, doce como abacaxi.
A Palavra Sutra
Sutra. Os sutras provêm um caminho a percorrer no cultivo. Indo do caminho do nascimento
e da morte para o caminho do não-nascimento e morte, a pessoa comum penetra a sabedoria –
o Estado de Buda. Alguém que pretenda andar naquele caminho deve contar com o dharma
para cultivá-lo. O dharma está nos sutras.
A palavra sutra possui muitos significados:
1. É chamado “uma emanação” porque vem da boca do Buda.
2. Sutra também é chamado “uma revelação brilhante” porque pode iluminar o mundo
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3.
4.
5.
6.
7.

todo com sua luz.
Sutra também é chamado “uma constante” porque é um método que nunca muda.
Quer seja no passado ou no presente, o sutra permanece o mesmo. Nenhuma palavra
pode ser retirada, e nenhuma adicionada. O sutra nem aumenta e nem diminui.
O sutra é “encadeado”. Como as contas em um colar, os princípios do Budadharma
são encadeados nas linhas do sutra do princípio ao fim.
O sutra “atrai” os seres viventes da mesma forma que um imã atrai a limalha de ferro.
Os seres viventes atraídos pelos sutras vêm a ter um completo entendimento do
Budadharma.
O sutra é um “método” de cultivo mantido em veneração pelos seres viventes no
passado, no presente e no futuro.
Sutra também é chamado uma “fonte borbulhante”. Os princípios fluem dos sutras
como a água de uma fonte borbulhante que umedece toda a terra, levando todos os
seres viventes a serem preenchidos com a alegria do dharma e levando-os a obterem o
delicioso alimento do dharma. O título completo e original deste Sutra Diamante é
Sutra Vajra Prajna Paramita.
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O Tradutor
Prefácio:

Traduzido pelo Mestre Tripitaka do Dharma Kumarajiva durante a
Dinastia Yau Chin
Comentário:
Kumarajiva e as Traduções do Sutra Diamante
1. No período Yau Chin, o Mestre Tripitaka Kumarajiva traduziu o sutra, dando-lhe o
título de Sutra Vajra Prajna Paramita. Posteriormente, o sutra veio a ser traduzido
por cinco outros Mestres do Dharma.
2. O Mestre do Dharma Bodhiruci o traduziu no período Ywan Wei e usou o mesmo
título de Kumarajiva.
3. O Mestre do Dharma Paramartha traduziu o sutra na posterior Dinastia Chen também
sob o mesmo título.
4. Na Dinastia Swei, o Mestre do Dharma Upagupta traduziu o sutra sob um título
diferente. Ele adicionou a palavra “cortante”, chamando-o de Sutra do DiamanteCortante ou Cutting-Vajra Prajna Paramita Sutra.
5. Na Dinastia Tang, durante o décimo-nono ano do período de reinado Jen Gwan, o
Mestre do Dharma Hsüan Tsang traduziu o sutra, alterando ligeiramente o título de
Upagupta, e chamando-o de Sutra do Diamante que Pode Cortar ou Vajra Which
Can Cut Prajna Paramita Sutra. O Mestre do Dharma Hsüan Tsang foi um grande,
um virtuoso Monge Superior que caminhou da China à India através da Sibéria com o
objetivo de estudar os sutras. Após estudar por quatorze anos, ele retornou à China
para traduzir as obras que ele havia coletado.
6. O Mestre do Dharma Yi Jing também estudou na India, e retornou para a China
durante o reinado da Imperatriz We Tse Tyan que deu grande demonstração da sua
proteção ao Budismo e comissionou o Mestre do Dharma Yi Jing para traduzir sutras.
Sua tradução do sutra manteve o mesmo título do Mestre do Dharma Hsüan Tsang.
Daquelas seis traduções, a do Mestre do Dharma Kumarajiva é considerada a mais
aprimorada. Foi o Mestre do Vinaya Dau Sywan quem descobriu a razão das traduções do
Mestre Kumarajiva serem aquelas que as pessoas mais gostam de ler e recitar. O Mestre do
Vinaya Dau Sywan cultivou especialmente os preceitos e regras monásticas. Nos Quatro
Grandes (Modos de) Conduta – caminhar, parar, sentar e reclinar – ele foi extremamente
rigoroso. Como é dito no Sutra Surangama, “Ele controlou rigorosamente o seu
comportamento pelo severo respeito pelo dharma puro”. Tal comportamento inspira o
respeito pelos fantasmas e espíritos, bem como pelos humanos e deuses. O Mestre do Vinaya
Dau Sywan foi um exemplo a ser seguido por todos.
Os Quatro Grandes Modos de Conduta referem-se a caminhar, parar, sentar, e reclinar.
Caminhar como o vento. Isto não significa como um vendaval que derruba montanhas,
arranca árvores, e sopra sobre as casas. Significa como a brisa suave. Parar como um
pinheiro. Sentar como um sino. O que não significa como o badalo de um sino – sempre
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balançando de lá para cá. Sentar como um sino antigo que de tão pesado, nada pode movê-lo.
Então se tem um suficiente poder do samadhi. Deitar-se como um arco. Isto é chamado
“repouso afortunado”. Coloque sua mão direita sob a face direita, e sua mão esquerda sobre a
sua coxa esquerda. O Buda Shakyamuni entrou no Nirvana na postura de “repouso
afortunado”.
Em resposta ao soberbo cultivo dos Três Mil Modos de Conduta e das Oitenta Mil Práticas de
Excelência do Mestre do Vinaya Dau Sywan, os deuses trouxeram-lhe oferecimentos.
Aqueles de vocês que desejam tornar-se mestres superiores devem proteger e manter em
observância os preceitos e regras monásticas, e então os espíritos dos protetores do dharma e
dos deuses lhe protegerão. Se você viola os preceitos, eles não o farão. O Mestre do Vinaya
Dau Sywan era “honrado e puro no Vinaya, um grande exemplo para o mundo tríplice”. Ele
era um exemplo para aqueles nos domínios do desejo, da forma, e do espírito; e em resposta
os deuses trouxeram-lhe alimento para comer.
Certo dia, quando um deus apareceu com comida, o Mestre do Vinaya Dau Sywan indagoulhe: “Por que todos gostam das traduções de Kumarajiva?”
O deus, chamado Lu Sywan Chang, respondeu: “Porque Kumarajiva foi o mestre tradutor
para os sete Budas pretéritos. Os sutras que ele traduziu são idênticos ao coração do Buda,
portanto, todos gostam de ler e recitá-los.”
Além disso, quando Kumarajiva estava para morrer, ele disse: “Eu pessoalmente não sei se há
erros nos sutras que traduzi, mas se não houver, quando eu for cremado, minha língua não
queimará. Se eu tiver cometido erros, e as traduções não estiverem de acordo com o coração
do Buda, então minha língua queimará.” Após Kumarajiva calar-se, seu corpo foi cremado
mas sua língua permaneceu intocada pelo fogo, certificando-se totalmente que os sutras que o
Mestre do Dharma Kumarajiva traduziu estavam completamente corretos.
A Dinastia Yua Chin (344-413 D.C.) é o nome dado ao período de reinado do Imperador Yau
Sying. Não é o mesmo que Ying Chin, período de reinado de Chin Shih Hwang, ou Fu Ching,
período de reinado do Imperador Fu Jyan. Quando Fu Jyan foi assassinado por Yau Chang, a
dinastia passou a ser chamada Yau Chin em homenagem ao novo imperador. Em sequência,
Yau Chang foi sucedido pelo seu sobrinho Yau Sying, e o nome da dinastia Yau Chin foi
mantido. Foi durante o reinado de Yau Sying, um forte defensor do Budismo, que
Kumarajiva traduziu o sutra.
Kumarajiva, o Mestre do Dharma
Tripitaka. Tripitaka refere-se às divisões dos cânones Budistas:
1. A divisão do sutra, falada para o estudo do samadhi;
2. A divisão do vinaya, falada para o estudo da moralidade; e
3. A divisão do sastra1, falada para o estudo da sabedoria.
Mestre do Dharma. Mestre do Dharma tem dois significados:

1

Śāstra é uma palavra do Sânscrito usada para denotar regras no sentido geral – Fonte: Wikipedia, a
encyclopedia livre.
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1. Ele domina o dharma e o concede (preleciona) aos outros; e
2. Ele assume o dharma como seu mestre.
Há quatro tipos de Mestres do Dharma:
1. Aqueles que explicam o dharma para outros por meio da leitura dos sutras e da
discussão dos princípios do dharma;
2. Aqueles que lêm e recitam os sutras para outros;
3. Aqueles que escrevem os sutras para outros; e
4. Aqueles que aceitam e mantém os sutras em si.
O último tipo de Mestre do Dharma acolhe os princípios de um sutra em seu coração, e
através do seu corpo coloca os princípios em prática. O seu cultivo é a incorporação do
significado de um sutra. Nem todo o Mestre do Dharma é um Mestre Tripitaka. Alguns
podem ter lido somente os sutras, ou somente o vinaya, ou somente a divisão sastra. Como
um Mestre Tripitaka do Dharma, Kumarajiva havia penetrado todas as três divisões dos
cânones: os sutras, o sastra e o vinaya.
Quem foi Kumarajiva
Kumarajiva foi o filho de Kumarayana, o qual recusou-se a herdar a alta posição do seu pai
no sentido de deixar a vida familiar e cultivar a Via. Durante suas viagens como um
mendicante, Kumarayana foi recebido pelo Rei de Kucha, um pequeno reinado da India
central, que o convidou a ser Mestre Nacional em seu reino. Mais tarde, através de um
decreto imperial, Kumarayana foi forçado a se casar com a filha do Rei, chamada Jiva.
Enquanto ela carregava seu filho Kumarajiva, a sua sabedoria e poder de aprendizado
cresceram notavelmente, um fenômeno que também ocorrera enquanto Shariputra estava no
útero de sua mãe.
Mais tarde, a mãe de Kumarajiva quis deixar a vida familiar. Finalmente, após um período de
jejum, ela obteve a permissão de seu relutante marido que, embora anteriormente um monge,
havia então adquirido um forte apego à sua bela esposa. Após Jiva tornar-se uma monja, ela
rapidamente se certificou para a primeira fruição do Arhatship.
O nome do Sânscrito Kumarajiva significa “jovem maduro”, porque mesmo ainda jovem ele
possuía a conduta virtuosa de um idoso. Em um dia ele era capaz de memorizar mais de trinta
e seis mil palavras. Em dois dias ele era capaz de recitar o Sutra Flor do Dharma inteiro de
memória. Aos sete anos Kumarajiva deixou o lar. Um dia, enquanto visitava um templo em
Kashgar na companhia de sua mãe, ele pegou um incensário enorme que estava sobre um dos
altares e o colocou sobre sua cabeça como um oferecimento aos Budas. Após assim proceder,
ele pensou: “Isto é muito pesado para eu sustentar”, e essa conscientização, ou discriminação,
o tornou incapaz de segurar o incensário, de tal forma que ele teve que apelar para sua mãe
para ajudá-lo. A partir dessa experiência, ele chegou à súbita e completa compreensão de que
todas as coisas são unicamente produtos da mente.
Durante a Dinastia Fu Chin na China, um astrólogo previu que um grande sábio adviria. O
Imperador Fu Jyan reconheceu que o sábio era Kumarajiva, e enviou um numeroso exército
comandado pelo General Lyu Gwang para escoltar o Mestre do Dharma para a China. O Rei
de Kucha, ignorando o conselho de Kumarajiva de que as tropas em avanço não eram
beligerantes, combateu a “invasão”. Na batalha que se seguiu, o Rei de Kucha foi morto e seu
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exército derrotado. Muitas mudanças políticas se sucederam, as quais retardaram a chegada
de Kumarajiva à China até a Dinastia Yau Chin. Kumarajiva estabeleceu um centro de
tradução em Chang An, a cidade capital, onde ele traduziu mais de trezentos volumes dos
textos dos sutras, em meio aos quais o Sutra Vajra Prajna Paramita, volume 577 do
Grande Sutra Prajna.
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Capítulo 1
As Razões para a Assembleia do Dharma
O Prefácio do Sutra Diamante:
Assim eu ouvi.
Certo dia, o Buda estava hospedado no Parque de Jeta, no Jardim do Benfeitor dos
Órfãos e Solitários, juntamente com uma congregação de grandes monges, mil duzentos
e cinquenta ao todo.
Naquela ocasião, na hora do desjejum, o Honrado pelo Mundo vestiu o seu robe, pegou
sua tigela de donativos, e adentrou a grande cidade de Sravasti para esmolar por
comida. Após encerrar a sua mendicância rotineira dentro da cidade, ele retornou,
alimentou-se, retirou o seu robe e a sua tigela, lavou seus pés, arrumou seu assento, e
sentou-se.

Comentário:
Assim eu ouvi. Essas palavras constituem o primeiro dos Seis Requisitos. É essencial que
todos que prelecionam ou lêm sutras estejam familiarizados com os Seis Requisitos, os quais
são: fé, a audição, o tempo, o hospedeiro (o anfitrião), o lugar e a audiência.
1.
2.
3.
4.
5.

Assim é o requisito da fé,
Eu ouvi é o requisito da audição,
Naquela ocasião é o requisito do tempo,
O Buda é o requisito do hospedeiro,
Em Sravasti, no Parque de Jeta no Jardim do Benfeitor dos Órfãos e Solitários é o
requisito do lugar,
6. Juntamente com uma congregação de grandes monges, mil duzentos e cinquenta
ao todo é o requisito da audiência.
Os seis requisitos provam que um sutra foi pregado pelo Buda. Uma vez que esses requisitos
iniciam cada sutra, eles são chamados “Prefácio Comum”. O texto que imediatamente seguelhes varia de acordo com o sutra, e assim é chamado “Prefácio Específico”. Neste sutra, o
Prefácio Específico é:
“Naquela ocasião, na hora do desjejum, o Honrado pelo Mundo vestiu o seu robe, pegou
sua tigela de donativos, e adentrou a grande cidade de Sravasti para esmolar por
comida. Após encerrar a sua mendicância rotineira dentro da cidade, ele retornou,
alimentou-se, retirou o seu robe e a sua tigela, lavou seus pés, arrumou seu assento, e
sentou-se.”
O Prefácio Comum também é chamado tanto de “Prólogo” como de “Pós-Escrito”. Ao se
prelecionar sutras, pode-se discutir essa seção tanto como uma introdução ao sutra, mas
também como um pós-escrito apendido numa data posterior.
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“Pode um prefácio realmente ser chamado de um Prólogo ou um Pós-Escrito?”, você poderia
indagar.
Não há nada fixo sobre isso. O que quer que seja fixo (imutável) não é Budadharma. O Sutra
Diamante torna claro o princípío dos dharmas não imutáveis. Quando algo é fixado, o apego
resultante causa uma obstrução que, por sua vez, conduz à aflição. Quando não há apego, o
vazio é sem aflição. Quando tudo é vazio, a quê se poderia estar apegado? O que, então, não
pode ser descartado? Quando se está completamente vazio de si, que aflição poderia haver? A
aflição surge quando o ponto de vista de alguém não está vazio de si. As coisas não são
assumidas como completamente destroçadas e descartadas. Por conseguinte...
Onde quer que você vá, você está preso por espinhos.
Onde quer que você vá, você colide com paredes.
Em todo o lugar que você vá, você caminha entre paredes ou está armadilhado num
espinheiro, e é doloroso. Você sente dor porque você não descartou o seu corpo. Se você
absolutamente não possui um eu, nem outros, nem seres viventes, nem vida – nada afinal –
que dor pode haver? Quem tem dor? Quando não há sequer uma pessoa que sinta dor, que
aflição pode haver? De onde a aflição viria? Isto é fácil de falar, mas difícil de fazer.
Os seis requisitos são chamados de Pós-Escrito porque eles não eram parte do sutra original.
O Buda não disse “Assim eu ouvi...”. Aquele texto foi adicionado posteriormente pelo
Venerável Ananda quando a divisão dos sutras foi compilada. O Pós-Escrito também é
chamado Prólogo. Portanto, os seis requisitos podem ser chamados de Prefácio, Prólogo e
Pós-Escrito.
O Buda instruiu que todos os sutras que ele pregou deveriam começar com as quatro palavras
“Assim eu ouvi...”. Aqueles que estudam os sutras Budistas devem saber a história dessas
quatro palavras.
As Questões de Aniruddha
Após o Buda ter encerrado a pregação do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, do
Sutra do Nirvana, do Sutra do Legado dos Ensinamentos do Buda, do Sutra do
Bodhisattva Ksitigarbha e outros, ele anunciou que estava a entrar no Nirvana. Todos os
seus discípulos caíram em prantos. Bodhisattvas choraram, Arhats choraram, e todos os
monges e leigos choraram ainda mais.
“Por que eles choraram? Bodhisattvas e Arhats ainda tinham emoção?”, poder-se-ia indagar.
O profundo e compassivo dharma que o Buda pregara tinha sido como o leite que nutria-lhes.
Eles haviam tomado o leite do dharma durante muitos anos, e agora a sua fonte estava
secando, por isso choraram.
Ananda chorou copiosamente. As lágrimas derramavam dos seus olhos, seu nariz escorria, e
ele não compreendia nada, apenas tristeza. Ele chorou tão profundamente que esqueceu tudo.
O Venerável Aniruddha, embora cego, possuía o olho celestial e o ouvido celestial. Quando
ele ouviu todos chorarem como se tivessem enlouquecido, ele puxou Ananda de lado e
perguntou: “Por que vocês estão chorando?”.
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“Ah”, suspirou Ananda, “o Buda está para entrar no Nirvana e nós nunca mais o veremos
novamente. O que você quer dizer com ‘Por que eu estou chorando?’!”
O Venerável Aniruddha disse: “Não chore. Você ainda tem importantes coisas a fazer. Tente
se recompor um pouco.”
Ananda disse: “Que coisas importantes? O Buda está para entrar no Nirvana, o que resta a
mim fazer? Quero ir com o Buda”. Ele queria morrer com o Buda.
“Isto você não vai fazer. É um erro pensar assim.”
“Está bem, o que você quer que eu faça?”
O Venerável Aniruddha disse: “Há quatro questões que você deve colocar ao Buda.”
“Quatro questões! Agora que o Buda está para entrar no Nirvana, como ainda pode haver
questões a colocar? Não posso dizer ao Buda para não entrar no Nirvana, posso?”
“Não.”
“Quais são as quatro questões?”
O Venerável Aniruddha disse: “A primeira questão é: Após a entrada do Buda no Nirvana, os
sutras devem ser compilados. Quais palavras devemos usar para abrir os sutras? Que
orientação deve haver?”
Ananda ouviu aquilo e disse: “Isto é realmente importante. Tão logo ouvi você dizê-lo,
compreendi que devo indagar a respeito. Que outra questão há?”
“A segunda questão é: Quando o Buda se encontrava no mundo, vivíamos com o Buda. Após
o Buda passar à extinção, após ele entrar no Nirvana, onde devemos viver?”
Ananda enxugou seus olhos e nariz. Ele disse: “Isto também é muito importante. Certo!
Quando o Buda estava no mundo todo o grupo de mil duzentos e cinquenta monges vivia
junto com ele. Agora que ele está para entrar no Nirvana, onde viveremos? Devo indagar
sobre isso. Qual é a próxima questão?”. Ele foi ficando ansioso porque via que as questões
eram importantes.
“A terceira questão é: Quando o Buda estava no mundo, o Buda era o nosso Mestre. Agora
que ele está para entrar no Nirvana, a quem devemos tomar como nosso Mestre? Devemos
escolher uma pessoa dentre nós. Não podemos nos guiar sem um Mestre!”
“Certo. Isto também deve ser indagado. Qual é a quarta questão?”
“A quarta questão é extremamente importante: Quando o Buda estava no mundo, ele podia
disciplinar os monges de má-índole”. Monges de má-índole são aqueles que abandonam o lar
e não seguem as regras monásticas. “Após a entrada do Buda no Nirvana, quem os
disciplinará?”
Ananda disse: “Certo novamente. Agora os monges de má-índole nos considerarão como
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seus iguais e não seremos capazes de discipliná-los. Isso é uma verdadeira dor de cabeça.
Certo, buscarei o conselho do Buda sobre essas questões.”
As Respostas do Buda para as questões de Aniruddha
Ananda foi direto aos aposentos do Buda. Embora ele não tivesse lavado o seu rosto, seus
olhos estavam enxutos e seu nariz limpo, e ele não estava tão decomposto quanto quando
estava a chorar. O Buda estava prestes a entrar em samadhi, e Ananda não tinha tempo a
perder. “Buda?”, disse ele: “Honrado pelo Mundo? Tenho algumas questões muito
importantes a respeito das quais necessito do seu conselho. Poderia responder-me agora?”
O Buda já sabia que seu primo e mais jovem discípulo estava a caminho para indagar sobre
as questões, e disse: “Certamente posso lhe responder. Quais são os seus problemas?”
“Estes não são problemas propriamente meus, mas são problemas do Buda, problemas do
Budadharma, problemas de todos os Mestres Superiores! Não posso resolvê-los, e dessa
forma vim à busca da instrução compassiva do Buda. Tenho ouvido muitos sutras e
descortinado muita sabedoria, mas agora, face a este momento solene, não posso lidar com
isto. Preciso do seu conselho, Buda.”
“Muito bem, fale!”, disse o Buda.
“A primeira questão é: após a entrada do Buda no Nirvana, desejamos compilar os sutras.
Com quais palavras devemos iniciá-los para mostrar que os sutras são do Buda?”
O Buda disse: “Use as palavras ‘Assim eu ouvi’.”
“ ‘Assim eu ouvi’. Certo, eu lembrarei”, disse Anada: “qual é a resposta para a segunda
questão?”
“Qual é a segunda questão? Você não a formulou ainda, Ananda.”
“Não o fiz? Oh! A próxima questão é onde deveremos viver? Há tantos de nós. Como vamos
conviver? Onde residiremos?”
“Este é um problema pequeno.”, disse o Buda: “Vocês devem residir nas Quatro Moradas da
Mente Desperta.”
São estas:
1.
2.
3.
4.

Contemplação do corpo como impuro,
Contemplação dos sentimentos como sofrimento,
Contemplação dos pensamentos como impermanentes, e
Contemplação dos dharmas como destituídos do eu.

“A Terceira questão: Você tem sido nosso Mestre, mas quando você entrar no Nirvana, quem
sera nosso Mestre? Será o mais velho? O Grande Kashyapa é o mais velho. Será alguém de
meia-idade? No caso seria Ajnatakaundinya. Se deve estar entre os mais jovens, eu sou o
mais jovem, mas não posso ser o Mestre. Não posso sê-lo, Buda.”
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O Buda disse: “Você não precisa ser o Mestre, e nem Ajnatakaundinya ou o Grande
Kashyapa.”
“Quem será, então?”
O Buda disse: “Tome o Pratimoksa como seu Mestre”. O Pratimoksa é o Vinaya – os
preceitos e regras monásticas. “Tome os preceitos como Mestre.”
O Buda disse que todas as pessoas que deixaram seus lares devem tomar o Pratimoksa como
Mestre. Portanto, se você pretende deixar a vida familiar, certamente deve receber os
preceitos. Se você não recebe os preceitos, então você não tem um mestre. Quando alguém
deixa a vida familiar, essa pessoa deve receber os preceitos do Shramanera, os preceitos do
Bodhisattva, e os preceitos monásticos. Alguém que tenha apenas os preceitos do Shramanera
e os preceitos do Bodhisattva, mas não tenha os preceitos monásticos, deixou seu lar apenas
parcialmente. Para deixar o lar por completo, deve-se tomar todos os preceitos como Mestre.
“Agora temos um Mestre”, disse Ananda, “mas em meio a nós há monges de má índole.
Enquanto você esteve no mundo, você lhes conduziu, Buda. O que deveremos fazer com eles
quando você tiver partido?”
Durante o tempo do Buda houve seis monges que eram muito indisciplinados. Eles
constantemente interferiam no desenvolvimento dos outros. Se as pessoas vinham mantendo
os preceitos e regras, aqueles monges tentavam impedi-los. Embora aqueles seis monges não
seguissem as regras, nenhum deles era tão desobediente quanto um monge mediano dos dias
de hoje.
“O que devemos fazer com relação aos monges de má índole?”, indagou Ananda.
“Oh, isso”, disse o Buda, “é muito fácil. Você deve permanecer em silêncio, e eles irão
embora. Não converse com eles. Afinal de contas, eles não são maus? Eles não são falastrões
e desobedientes? Ignore-os. Não lhes dirija a palavra. Eles vão se aborrecer e partirão por
vontade própria.”
Essas são as respostas do Buda para as quatro questões de Aniruddha.
A História do Parque de Jeta
O Tempo e o Lugar
Naquela ocasião refere-se ao tempo quando o Buda encontrava-se hospedado em Sravasti.
Sravasti, o nome da cidade capital que abrigava o Rei Prasenajit, traduz-se como “Virtude
Florescente”. “Florescente” refere-se aos Cinco Desejos: formas, sons, fragrâncias, sabores e
objetos tangíveis; e também à riqueza que abundava no país. “Virtude” refere-se à conduta
dos cidadãos, os quais eram bem educados e livres de vergonhas.
O Parque de Jeta pertencia ao filho do Rei Prasenajit, o Príncipe Jeta, cujo nome, “vencedor
(Victor) da guerra”, foi-lhe dado em comemoração à vitória do Rei Prasenajit numa guerra
com um país vizinho que transcorreu no dia do nascimento do seu filho.
O Benfeitor dos Órfãos e Solitários refere-se a um filantropo Indiano da época que era
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muito parecido com o Rei Wen da Dinastia Chou na China. O principal objetivo do Rei Wen
era beneficiar viúvos, viúvas, órfãos e solitários, significando idosos, casais sem filhos, etc. O
seu reinado foi benevolente e humano, e objetivava unicamente o bem do país. O benfeitor
mencionado aqui no sutra foi um idoso chamado Sudatta, “bom benfeitor”, um dos grandes
ministros do Rei Prasenajit.
O Jardim de flores pertencia ao Príncipe Jeta até que Sudatta o adquiriu pelo preço
exorbitante de uma polegada quadrada de ouro para cada polegada quadrada de chão. O
Velho Sudatta fez a compra após o seu convite ao Buda para vir a Sravasti pregar o dharma.
A seguir, os eventos que resultaram nessa compra do jardim.
A Luz do Buda
Tudo começou quando Sudatta foi à Rajagriha a negócios e hospedou-se com um amigo
chamado Shan Tan Nwo. Certa noite, durante a sua visita à casa de Shan Tan Nwo, seu
amigo levantou-se no meio da noite e começou a enfeitar a sua casa. Ele trouxe arranjos de
enfeites e os arrumou com perfeição, trabalhando noite a dentro até que sua casa ficasse
formosa. O Velho Sudata ouviu o barullho e levantou-se para ver o que estava acontecendo.
“Amigo, qual é a grande ocasião para tornar a sua casa tão esplêndida? Você convidou o Rei?
Alguém em sua família está para casar? Por que todos esses preparativos?”
“Não é o Rei que espero, ou um casamento. Eu convidei o Buda para vir à minha casa para
receber um oferecimento vegetariano”, respondeu seu amigo.
Sudatta nunca ouvira sobre o Buda antes, e quando o seu amigo falou o nome, todos os pelos
em seu corpo ficaram de pé. “Estranho”, ele pensou, “Quem é o Buda?”, ele se perguntou.
O Velho Shan Tan Nwo disse: “O Buda é o filho do Rei Suddhodana. Ele abdicou à sua
herança do trono com o objetivo de deixar a vida familiar e praticar a Via. Ele perseverou por
seis anos nos Himalayas, e depois, sob a árvore Bodhi, ele viu uma estrela certa noite,
iluminou-se para a Via, e tornou-se um Buda”.
O fundamento das raízes do bem do Velho Sudatta o levou a imediatamente manifestar sua
vontade de ver o Buda. Sua profunda sinceridade comoveu tanto o Buda Shakyamuni, que
estava hospedado no Bosque dos Bambús (a cerca de sessenta ou setenta milhas a sudeste de
Rajagriha), que ele emitiu uma luz para guiar Sudatta. Ao ver a luz, Sudatta pensou que fosse
o alvorecer, e apressadamente vestiu-se e saiu. Na verdade, era meio da noite e os portões da
cidade ainda não haviam sido abertos, mas quando o velho chegou às muralhas da cidade, os
portões, devido à penetração espiritual do Buda, abriram-se e ele passou através deles,
prosseguindo em seu caminho para ver o Buda. Sudatta seguiu as indicações que lhes foram
dadas pelo seu amigo, e foi guiado pela Luz do Buda.
O Encontro de Sudatta com o Buda
Quando ele chegou ao Vihara (Monastério), ele não sabia o procedimento correto para saudar
o Buda. Novamente, a sua profunda sinceridade evocou uma resposta, e quatro deuses
transformaram-se em monges, circundaram o Buda três vezes pelo lado direito, postaram-se
diante do Honrado pelo Mundo, curvaram-se três vezes, ajoelharam-se, juntaram as palmas
das mãos, e fizeram suas perguntas. O Velho Sudatta seguiu o seu exemplo, e então ajoelhou
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diante do Buda que afagou a sua cabeça e perguntou:
“Por que você veio?”
Sudata simplesmente disse: “Buda, você é tão generoso. Jamais havia visto um Buda antes, e
agora não quero deixá-lo. Você virá e viverá próximo à minha casa?”
O Buda assentiu dizendo: “Certo, mas você tem um lugar? Os mil, duzentos e cinquenta
discípulos que constantemente me acompanham necessitarão ser alimentados e abrigados.
Você tem acomodações amplas o suficiente para todos nós?”
“Encontrarei um lugar”, prometeu o Velho.
O Encontro de Sudatta com o Lugar Sagrado
E ele retornou à sua casa para iniciar uma extensa procura por uma área adequada, que
terminou quando ele viu o jardim de flores do Príncipe Jeta. Era perfeito em cada aspecto,
proporcionando uma boa vista, e ainda conveniente para a própria cidade. O terreno em si era
carregado de uma energia eficaz. Tudo que se encontrava sobre ele era primaz, exceto que ele
pertencia ao Príncipe. Imaginando que ele jamais poderia ser capaz de comprá-lo, Sudatta
enviou um mensageiro para fazer uma oferta. “Ele tem tanto dinheiro que pensa que pode
comprar meu jardim de flores!”, riu o príncipe de espanto. “Muito bem”, disse em tom de
brincadeira, “se ele cobri-lo completamente com moedas de ouro, o venderei para ele! Esse é
o meu preço”. O Príncipe Jeta considerou que o Velho Sudatta possivelmente não pudesse
dispor de um terreno que custasse a sua área em ouro. Ele jamais imaginara que o dinheiro de
Sudatta e o seu desejo de ouvir o dharma fossem o bastante. O Velho pegou as moedas de
ouro dos depósitos da família e cobriu o Jardim do Príncipe Jeta.
O Príncipe Jeta sentiu-se ultrajado. “Pegue de volta as suas moedas! Não tenho intenção de
vendê-lo. Foi apenas uma brincadeira. Nunca me ocorreu que você realmente estaria disposto
a pagar tal preço. Meu jardim não pode ser comprado por quantia alguma.”
O Velho calmamente respondeu: “Agora você diz que não quer vender? Você é herdeiro do
trono, e a palavra de um Imperador deve ser confiável. Um Rei não mente ou fala
imprudentemente. É melhor você vender, porque se as pessoas não puderem confiar em suas
palavras agora, por que acreditariam em você após a sua subida ao trono?”
O Príncipe reconheceu o seu predicamento. “Muito bem”, disse ele:
Uma vez que você usou moedas de ouro para cobri-lo, você comprou o terreno. Mas você não
cobriu as árvores. Assim, o jardim é o seu oferecimento ao Buda, e as árvores são meu
oferecimento. Você tem algo mais a dizer?”
O Velho considerou isto e percebeu que havia um princípio. Era verdade que as copas das
árvores não haviam sido cobertas com ouro, e se ele se recusasse a consentir , o Príncipe
poderia cortá-las e então o jardim ficaria muito menos belo. “Certo, nós o dividiremos”.
Por isso ele é chamado “Parque de Jeta no Jardim do Benfeitor dos Órfãos e Solitários”. O
nome do Príncipe é mencionado primeiro, uma vez que representava a realeza, e o Velho
Sudatta, conhecido como Anathapindika, “O Benfeitor dos Órfãos e Solitários”, que
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ostentava uma posição ministerial na corte, é mencionado em segundo lugar.
A Congregação
Juntamente com uma congregação de grandes monges. Após o Buda Shakyamuni ter
atingido o Estado de Buda, ele foi primeiro ao Parque do Gamo ao encontro dos Cinco
monges, dentre os quais Ajnatakaundinya. Então ele contemplou e viu que Uruvilva
Kashyapa, que tinha um grande séquito de discípulos, poderia ser convertido. O Buda
Shakyamuni era um Veterano Praticante (Sanghan) e tinha os modos de um Monge Superior,
mas quando ele chegou para fazer-lhe uma visita, Uruvilva Kashyapa não lhe tratou com
respeito porque pensou: “Eu sou o líder de muitos seguidores. Todos se referem a mim como
o Digno...”. Desconhecendo o conhecimento do Buda, sem qualquer cerimônia, Uruvilva
Kashyapa se lançou numa investigação do dharma com ele. Logo, porém, ele percebeu o que
tinha confrontado, pois o que quer que ele disesse, ele nunca ficava com a última palavra. Ele
não podia derrotar o Buda no debate! Ao falhar com as palavras, ele recorreu ao seu poder
espiritual como um adorador do fogo. Com a intenção de queimar o Buda, ele conjurou um
grande incêndio. Sua força era impressionante, mas o fogo não conseguiu tocar o Buda e, de
fato, voltou-se para o próprio Kashyapa que, na iminência de ser queimado vivo, sentiu-se
impotente e imediatamente entregou-se ao Buda.
Uruvilva tinha quinhentos discípulos e seus irmãos tinham duzentos e cinquenta discípulos
cada um, todos os quais buscaram refúgio com o Buda, elevando o número de discípulos para
mil e cinco.
Mais tarde o Buda converteu Shariputra e Mahamaudgalyayana que tinham cerca de cem
discípulos cada um. Quando eles tomaram refúgio, os discípulos do Buda somaram mil
duzentos e cinco. Yasas, o filho de um ancião, e seus discípulos também tomaram refúgio
com o Buda. Isto perfez um total de mil duzentos e cinquenta e cinco discípulos que foram
os constantes seguidores do Buda. Os textos dos sutras arredondam esse número para mil
duzentos e cinquenta.
Os Significados de “Naquela Ocasião”
Naquela ocasião possui cinco significados:
1. Foi o momento em que o Buda quis falar, começou a falar, e estava a falar.
2. Foi o momento no qual rompe com as visões heréticas (outside ways). Algumas
(visões) heréticas negam a existência de passado, presente, e futuro. Naquela ocasião
significa que a explanação ocorreu no passado, está ocorrendo no presente, e ocorrerá
no futuro. Essas palavras, portanto, separam o Budadharma dos dharmas heréticos.
3. Foi o momento da semeadura. Sementes que são plantadas e nutridas crescerão.
Sementes não cultivadas perecerão. Se foram desenvolvidas boas causas nas vidas
passadas, mas não se cultiva mais aquele fruto nesta vida, essas raízes murcharão e
morrerão. Se essas boas raízes forem continuamente bem cuidadas, elas produzirão
mais frutos. Assim, se você possui raízes que sejam suficientemente boas para
permitir a você ouvir preleções dos sutras, não venha apenas ocasionalmente; mas
venha tão frequentemente quanto possível. Quanto mais vier, mais profundamente
suas raízes crescerão.
4. Foi o momento de dar audição aos sutras. Isto não significa apenas ouvir uma ou duas
vezes. Significa ouvir regularmente, quanto mais se ouve mais se compreende. Ao
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ouvir os sutras, três condições devem ser satisfeitas:
i) um mestre verdadeiro,
ii) um ensino verdadeiro, e
iii) um estudo verdadeiro.
Com somente uma ou duas dessas condições satisfeitas, o estudo é inútil. Por
exemplo, se você tem um ensino verdadeiro e o estuda verdadeiramente, mas carece
de um mestre verdadeiro, então você não pode compreender aquele ensino. Todas as
três condições devem ser reunidas para o cultivo ser bem sucedido.
5. Foi o momento quando o Buda queria pregar o dharma e os seres queriam ouvi-lo. O
Buda desejava falar de uma forma que os seres viventes queriam ouvir. O Buda e os
seres viventes não são dois, um superior e o outro inferior. Eles são iguais.
O Honrado pelo Mundo
Honrado pelo Mundo é um dos Dez Nomes Honoríficos do Buda. Quando o Buda desceu
do palácio no Céu Tushita para o reino humano e nasceu do lado direito através das costelas
da sua mãe Maya, ele imediatamente deu sete passos, e então com uma mão apontando para
o céu e a outra apontando para a terra, ele disse: “Acima e abaixo do céu, somente Eu sou
honrado”. Quando ele terminou de falar, nove dragões jorraram água para banhar seu corpo.
Esse Buda é conhecido como o Honrado pelo Mundo. Mundo refere-se não somente ao
mundo mundano, mas também ao mundo transcendente, e deve-se em todos os reinos, tanto
mundanos como transcendentais, honrar, reverenciar, e curvar para o Honrado pelo Mundo.
As Vestes da Sangha
A menção do desjejum mostra claramente que o Buda, como uma pessoa comum, ainda
come e bebe. Quando era o momento de comer, o Honrado pelo Mundo vestia seu robe. Há
três vestes usadas pelos membros sangha:
1. O antarvasas, o robe de cinco peças, é um robe de trabalho. É feito num padrão de
cinco tiras, cada uma das quais contém duas peças, uma longa e outra curta;
2. O uttarasanga, o robe de sete peças, que é usado para cerimônias e por ocasião da
audição do dharma; e
3. O samghati, também chamado de “robe completo”, ou “grande robe”, que é
composto de cerca de 108 peças em vinte e cinco tiras. Cada peça nos robes
representa um campo, e assim eles são chamados de robes dos “campos de
prosperidade”. Os membros da sangha vestem o samghati ao receber oferecimentos
dos leigos que, dessa forma, plantam “campos de prosperidade”. Ao vestir-se o robe
um verso é recitado, o qual diz:
Realmente boa é a veste da libertação!
Insuperável robe dos “campos de prosperidade”
Esse robe é usado quando se preleciona sutras e se prega o dharma de um assento superior, ao
aceitar oferecimentos de comida pura do rei ou governante de um país, e quando se esmola
por comida.
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O Desjejum
O desjejum não era um afazer ocasional para o Buda como o é para as pessoas indolentes que
dormem até a hora de comer, e então levantam-se e esperam por alguém que prepare a
refeição e lhes sirva. Muito embora o Buda tenha alcançado o Estado de Buda com suas
penetrações espirituais e funções maravilhosas, no desjejum ele ainda vestia seu robe e
pegava sua tigela de donativos. A tigela refere-se à palavra do Sânscrito patra, a qual
traduz-se como “vaso de tamanho apropriado”, implicando que essa tigela comportará o
suficiente para satisfazer as nercessidades de alguém. Ao Buda Shakyamuni foi dada a
tigela pelos Quatro Reis Celestes que manifestaram-se em pessoa para presenteá-lo.
Ele pegava a sua tigela e entrava na grande cidade de Sravasti para mendigar por
comida. Os membros da sangha mendigavam por comida no sentido de conceder aos seres
viventes uma oportunidade para plantar sementes nos campos de prosperidade. Em razão de
os seres viventes nada saberem sobre ir para diante dos Três Tesouros para plantar bênçãos,
os membros da sangha iam até os seres viventes entrando nas cidades e mendigando de porta
em porta, nem desprezando os pobres para mendigar com os ricos, e nem desprezando os
ricos para mendigar com os pobres, ao contrário de Subhuti que mendigava exclusivamente
com os ricos.
A Mendicância de Subhuti e Kashyapa
O Buda repreendeu seus dois discípulos Subhuti e o Grande Kashyapa pela sua maneira de
mendigar. Primeiro, ele repreendeu Subhuti por pensar: “Pessoas ricas possuem fortuna
porque nas vidas passadas elas acumularam méritos e virtudes. Se eu não mendigar com eles
e lhes dar a oportunidade de plantar futuras bênçãos, então na próxima vida eles serão pobres.
Eles não continuarão a possuir fortuna e serem honrados”. Assim, Subhuti mendigava
somente com os ricos. Entretanto, pessoas ricas comem boa comida. Embora ele disesse que
era para ajudá-los a plantar bênçãos tal que pudessem continuar a possuir riquezas nas vidas
futuras, eu acredito que na verdade Subhuti apreciava comer boas comidas e este é o porquê
ele esmolava com os ricos. Isto é o que eu digo, mas talvez Subhuti não fosse como o restante
de nós, que constantemente pensa em comer bem. É verdade que ele queria ajudá-los a
continuar suas bênçãos.
Em segundo lugar, o Buda repreendeu o Grande Kashyapa porque, em sua árdua prática de
ascetismo, ele não apenas tomava uma única refeição por dia, como mendigava somente com
os pobres. Seu pensamento era: “Essas pessoas são pobres porque nas existências passadas
elas não acumularam méritos e virtudes. Eles não praticaram boas ações quando tiveram
dinheiro, e assim, nesta existência, são pobres. Vou ajudá-los a sair dessa situação
permitindo-lhes plantar bênçãos diante dos Três Tesouros, e assim, na próxima existência,
serão ricos e honrados”. Quanto mais pobre a casa, mais ele mendigava lá, mesmo ao ponto
da pobre pessoa pegar a comida das suas próprias panelas no sentido de obter um
oferecimento para ele. Eu acredito que em virtude do Patriarca Kashyapa praticar o
ascetismo, ele queria submeter-se ao sofrimento, e não queria comer boas coisas. Ele sabia
como as pessoas ricas comiam, e não queria ele mesmo comer bem. Há um provérbio Chinês
que diz:
Ser econômico com roupas aumenta a vida.
Ser econômico com comida aumenta as bênçãos.
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O Grande Kashyapa tinha cento e vinte anos quando tomou refúgio com o Buda. Vida após
vida ele havia sido frugal, e nesta vida, em razão de ele não gostar de comer comida de rico,
ele mendigava somente com os pobres, exatamente o oposto de Subhuti. Ambos os métodos
são extremos, e não estão de acordo com o Caminho Médio, e é por essa razão que o Sutra
Surangama diz que o Buda repreendeu-lhes e chamou-lhes de Arhats.
A Mendicância do Buda
O Buda era equitativo em sua mendicância e não favorecia ricos ou pobres. Seu discípulo
Ananda seguia o seu exemplo e praticava a compaixão igualitária. “Ananda já sabia que o
Tathagata, o Honrado pelo Mundo, havia admoestado Subhuti e o Grande Kashyapa
chamando-lhes de Arhats, cujos corações não eram equáveis.”
Ele (Ananda) decidiu que ao longo de sua ronda de mendicância ele não prestaria
atenção se seus doadores eram limpos ou sujos, ‘ksatriyas’ de reputação ou humildes
‘Tangcandalas’. Ele praticaria compaixão igualitária, ao invés de procurar remediados
e humildes, e daquela forma permitir que todos os seres viventes pudessem obter
méritos imensuráveis.
A imparcialidade do Buda na mendicância é indicada pela rigorosa sequencia de porta-aporta que ele seguia. Quando ele terminava a mendicância em uma casa, ele ia mendigar em
outra ao lado daquela, e assim por diante para a próxima.
Após terminar a sua mendicância sequencial, ele retornava para o Parque de Jeta no Jardim
do Benfeitor de Órfãos e Solitários, onde ele se alimentava, retirava o seu robe e a tigela, e
lavava os seus pés. O Buda percorria os caminhos com os pés descalços, e assim, após
retornar e alimentar-se, ele lavava seus pés.
O Buda em seu Assento
Então, ele arrumava seu assento e sentava. Encerrada a mendicância, a refeição, depois de
guardar o seu robe e a tigela, e limpar os pés – após essa rotina básica ter sido atendida – o
Buda então arrumava o seu assento e sentava. Isto não significa que ele empilhou almofadas
ao chão e nos encostos ao redor e então relaxou-se sobre um almofadado macio como
algumas pessoas fazem. Significa que ele fez um gesto ou dois – endireitou um tapete,
arrumou o assento um pouco, e então sentou-se.
O Prajna da Marca Real estava expresso no cumprimento da rotina diária do Buda. Isto não
quer dizer que a ênfase era colocada no cumprimento (da rotina) em si, para anunciar: “Eu
cultivo!” Ao invés, se alguém compreende o dharma, tudo é cultivação. Não se trata de
alguém que simula os modos de um cultivador experiente declarando: “Olhem para mim, eu
sento aqui assim!”, ao passo que no próximo minuto encontra-se inquieto, contorcendo-se, e
falando a mil por hora. Pessoas que cultivam a Via raramente falam. Não falam muito. Se
você fizer isso, irá prejudicar o cultivo das outras pessoas tanto quanto o seu próprio cultivo.
Num lugar onde a Sangha vive não se pode ouvir o som de uma simples voz. Se a conversa é
necessária, esta é feita em muito baixos tons, de modo a não perturbar os outros. Pessoas que
desejam empreender esforços no cultivo da Via devem estudar (a conduta de) o Buda e em
cada movimento, cada gesto, evitar a obstrução dos outros.
27

CAPÍTULO 2
O Pedido de Subhuti
Os Velhos e Longevos
O Sutra:
Naquela ocasião o Longevo Subhuti levantou-se do seu assento na assembleia, descobriu
seu ombro direito, colocou seu joelho direito no chão, juntou as palmas das mãos
reverentemente e disse ao Buda:
Comentário:
Após o Buda Shakyamuni ter retirado o seu robe e sua tigela, lavado sua face, arrumado seu
assento e sentado, um Longevo chamado Subhuti levantou-se na assembleia. Há Três Tipos
de Longevos: longevo na idade, longevo na natureza-do-dharma, e longevo nas bênçãos e
virtudes.
1. O longevo na idade deve ser velho e ter observado os preceitos por longo tempo,
como no caso de Mahakashyapa, que era o mais velho e o mais longinquamente
preceituado dentre aqueles na assembleia do dharma do Buda Shakyamuni. Há três
graus de longevos nos anos:
a) baixo grau: aqueles que têm observado os preceitos por pelo menos dez anos;
b) médio grau: aqueles que têm observado os preceitos por mais de vinte anos; e
c) alto grau: aqueles que têm observado os preceitos por mais que trinta anos.
2. O longevo na natureza-do-dharma pode ser jovem, mas deve possuir grande sabedoria
e ser capaz de prelecionar sutras e pregar o dharma com poder suficiente para ensinar
e transformar seres viventes. Sua estatura vem da sua profunda compreensão do
dharma, da sua penetração dos princípios maravilhosos, e da sua eloquência sem
obstruções. Por exemplo, o discípulo do Buda chamado Shariputra dominou todo o
Budadharma em apenas sete dias, e tornou-se um longevo com a idade de oito anos.
Naquela ocasião, ele tomou um assento elevado e pregou o dharma, confundindo
totalmente os melhores debatedores das cinco regiões da India. Tudo o que puderam
fazer foi prostrarem-se diante da longeva criança de oito anos e confessarem-se
derrotados. De todos os discípulos do Buda Shakyamuni, Shariputra foi supremo em
sabedoria e possuía eloquência sem obstruções.
Há Quatro Tipos de Eloquencia sem Obstruções: na oratória, no principío, no dharma
(lei), e no deleite na pregação.
a) A eloquência sem obstruções na oratória possibilita a alguém responder
quaisquer questões, embora difíceis, sem preplexidade.
b) A eloquência sem obstruções no princípio é um complemento indispensável da
eloquência na oratória, porque juntamente com o poder ilimitado de debate,
deve-se sempre falar em concordância com o princípio.
c) A eloquência sem obstruções no dharma significa que não importando o que
28

seja dito, pode-se combater com um princípio superior.
d) A eloquência sem obstruções no deleite na pregação possibilita a alguém obter
o Samadhi do Deleite na Pregação. Então, mesmo que uma audiência esteja
indisposta a ouvir, suas palavras fluem como água e ninguém pode resistir à
correnteza.
3. O longevo nas bênçãos e virtudes deve ter a recompensa de ter plantado as bênçãos e
agido com modos de conduta virtuosos.
Longevo é uma designação de respeito e definitivamente não é um título que alguém se
atribua, dizendo: “Eu sou um Longevo. Todos devem chamar-me ‘Longevo’.” Subhuti, o
longevo na Assembleia do Vajra Prajna Dharma, era um longevo nos anos, na natureza-dodharma, e nas bênçãos e virtudes.
Subhuti
Subhuti tinha três significados: “vazio-nato”, “bem-manifesto” e “boa sorte”. Na casa de
Subhuti havia cento e oito depósitos repletos das Sete Gemas Preciosas: ouro, prata, lápislazuli, cristal, madrepérola, pérolas vermelhas, e carnelian.
Quando Subhuti nasceu, verificou-se que os depósitos estavam completamente vazios. De um
após o outro, as portas arqueadas foram abertas para revelar absolutamente nada dentro deles.
“Quem roubou minhas jóias?”, gritou o pai de Subhuti alarmado. “Nós tínhamos tanta
riqueza e agora estamos sem um tostão. Qual é o significado disto filho?” Ele foi a um
adivinho que calculou que o desaparecimento das joias e o nascimento da criança tinham sido
simultâneos, e assim seu pai chamou a criança de “vazio-nato”. Analisando o mapa-donascimento da criança, o adivinho declarou-o de muito boa sorte, em virtude de que a criança
também foi chamada “boa sorte”. Sete dias após o nascimento de Subhuti, toda a riqueza da
família reapareceu nos cento e oito depósitos. Aquilo fez o seu pai rebatizar seu filho como
“bem-manifesto”. Subhuti cresceu enquanto o Buda Shakyamuni estava no mundo
ensinando e transformando seres viventes, e deixou o lar sob (os cuidados do) Buda.
Subhuti levantou-se de seu assento na assembleia. Em meio aos milhares de milhões de
bilhões de humanos e deuses na assembleia, Subhuti levantou-se do seu assento. Ele viu o
Buda Shakyamuni lá sentado, num estado que somente poderia ser descrito como
“notoriamente imóvel, completamente e eternamente brilhante”, e ele sabia que o Buda
estava apresentando o dharma da sabedoria prajna. Pois em sua rotina diária – caminhar,
parar, sentar e reclinar – o Buda Shakyamuni sempre ensinava a prajna da marca real, a
prajna contemplativa, e a prajna literária.
O portal maravilhoso da prajna somente pode ser adentrado através da sabedoria. A
sabedoria, as bênçãos e a virtude de Subhuti eram plenas, e assim ele compreendia que o
Buda estava ensinando o portal do dharma da prajna da marca real. Por aquela razão ele
levantou-se do seu assento na assembleia e descobriu o seu ombro direito. De acordo com o
costume Indiano, descobrir o ombro direito era um gesto de supremo respeito, e os monges
Chineses, honrando o costume, deixam o ombro direito desnudo em sua adaptação do robe
Indiano.
Os Chineses modificaram o robe ligeiramente em outros aspectos, porém, usando tons de
marrom escuro para os robes de cinco e sete peças ao invés da cor de açafrão usada pela
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sangha da India, Tailândia, Burma e Ceilão. Também, uma vez que o clima da China é mais
frio que o da India, o monges necessitaram de vestes adicionais sob os seus robes para
aquecimento. Mas sem o robe diretamente sobre a pele, eles não percebiam se o mesmo se
soltara. O Patriarca do Bodhidharma projetou um fecho sobtre o ombro esquerdo para
prender o robe, e o fecho tornou-se uma peça padrão do modelo do robe Chinês.
Subhuti descobriu o seu ombro direito, colocou seu joelho direito no chão, juntou as
palmas das mãos reverentemente e disse ao Buda. O ritual realizado na solicitação do
dharma simboliza a pureza dos Três Carmas:
1. Descobrir o ombro direito e colocar o joelho direito no chão representa a pureza do
carma do corpo.
2. Juntar as palmas das mãos reverentemente representa a pureza do carma da mente.
3. Verbalizar a solicitação indica que o carma da boca é puro.

A Prajna da Marca Real
O Sutra:
“Quão raro, Honrado pelo Mundo, é o Tathagata que lembra (faz lembrar) e protege
todos os Bodhisattvas e faz com que sejam bem-dotados.”
Comentário:
A rara ocorrência à qual Subhuti se refere é a aparência de um Buda, um Honrado pelo
Mundo. O Buda Shakyamuni arrumou o seu assento e sentou-se sem dizer uma única
palavra. Foi Subhuti ao fazer algo do nada, ao fazer ondas onde não havia vento, ao expor o
errado onde nem mesmo havia o correto, ao colocar uma cabeça sobre o topo de uma cabeça,
ao colocar uma marca na marca; ele estava apenas olhando para o problema? Se o Buda
tivesse falado um princípio ou feito um sinal para o qual fizesse sentido responder: “Quão
raro, Honrado pelo Mundo”! Mas, tudo o que o Buda Shakyamuni fez foi arrumar o seu
assento e sentar-se.
Essa passagem merece atenção muito especial, pois o ponto central (principal) do Sutra
Vajra está exatamente aqui. Quando o Buda Shakyamuni arrumou o seu assento e sentou-se,
ele já tinha terminado o ensinamento do dharma. Esse é o porquê Subhuti proferiu suas
palavras de louvor. Em razão de o Buda Shakyamuni ter ensinado a prajna da marca real
que está para além da marca da palavra pregada, para além da marca da palavra escrita, para
além da marca do coração condicionado, para além de cada uma e de todas as marcas.
Somente os sábios já certificados para a fruição compreenderam; pessoas comuns não o
alcançaram. Percebendo aquilo, Subhuti esperava que o Buda Shakyamuni pregasse um
ensino provisório, um dharma expediente da prajna literária, em prol dos seres viventes. Este
é o porquê ele prefaciou a sua solicitação pelo dharma dizendo: “Quão raro é o Honrado pelo
Mundo”. Realmente raro é o Tathagata. Raramente há um Honrado pelo Mundo. A prajna da
marca real é uma proteção e um dom para todos os Bodhisattvas. O dharma é extremamente
maravilhoso.
Anuttara-Samyak-Sambodhi
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Sutra:
“Honrado pelo Mundo, se um bom homem, ou boa mulher, decide devotar-se ao
Anuttara-Samyak-Sambodhi, como ele deve viver, como ele deve subjugar o seu
coração?”
Comentário:
Uma vez que Subhuti estava solicitando pelo dharma em nome dos seres viventes, ele repetiu
a sua petição ao Honrado pelo Mundo: “Buda Shakyamuni, Honrado pelo Mundo”, disse ele,
“você já ensinou a prajna da marca real, mas a maioria dos seres viventes não a
compreenderam ou a reconheceram claramente. Por favor, Honrado pelo Mundo, ensine-a
novamente para os seres viventes da futura Era dos Últimos Dias da Lei. Se homens e
mulheres de boa conduta decidirem devotar-se ao Anuttara-Samyak-Sambodhi...”.
Anuttara-Samyak-Sambodhi é uma palavra do Sânscrito que significa “Insuperável,
Própria e Plena Iluminação Correta”. O termo não é traduzido porque é uma designação
honorífica para a fruição ultimada, aquela do Estado de Buda. Anuttara significa
“insuperável”. Samyak é traduzida como “própria e plena”, e Sambodhi significa
“Iluminação Correta”. Iluminação correta é testificada por aqueles dos dois veículos, e é o
que os diferencia das pessoas comuns não iluminadas. A iluminação própria e plena dos
Bodhisattvas difere da iluminação correta dos dois veículos em que aqueles que a possuem
testificam uma iluminação igual a do Buda. Não é ainda, todavia, a Iluminação Insuperável.
Uma vez que eles têm testificado a iluminação própria e plena, os Bodhisattvas são chamados
“senhores superáveis”.
O Buda é conhecido como “Senhor Insuperável”, porque não há nada acima dele. Os Mestres
do Dharma de grande virtude que traduziram sutras no passado mantiveram o nome original
do Sânscrito para a posição do Buda, e os Mestres do Dharma que lhes seguiram honraram a
decisão (de assim fazê-lo) em suas próprias traduções.
Como Devotar-se ao Anuttara-Samyak-Sambodhi
Subhuti indagou ao Buda: “Se alguém decide devotar-se ao Anuttara-Samyak-Sambodhi,
como ele deve viver?” O que significa, como ele pode eternamente viver em sua verdadeira
devoção? “Como ele deve subjugar o seu coração?” Como ele pode domar todos os
pensamentos falsos, e vãos? Como ele pode subjugar a sua cobiça? Como ele pode domar a
sua inimizade? Como ele pode conquistar a sua estupidez? Isto é o que se entende por
subjugar seu coração. O mau sentimento deve ser conquistado, como se fossemos à batalha
para vencer uma guerra.
“Como se conquista a cobiça, a ira e a estupidez?” Confronta-se-lhes com moralidade,
concentração e sabedoria.
Cobiça, ira e estupidez são moralidade, concentração e sabedoria, e vice-versa. É uma
questão de como se lhes usa. Por exemplo, pode-se usar dinheiro para comprar marijuana e
ficar muito doido, ou usá-lo para ajudar alguém. Dar alívio ao sofrimento de alguém é um uso
longinquamente melhor do dinheiro do que fumar marijuana egoisticamente. É o mesmo
dinheiro, somente o uso difere.
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Assim é com a cobiça, a ira e a estupidez; moralidade, concentração e sabedoria. Quando se
compreende como usá-las, elas são moralidade, concentração e sabedoria; quando se está tão
deludido a ponto de não poder fazê-las funcionar, elas são cobiça, ira e estupidez. O gelo não
difere da água, e a água não difere do gelo. Assim como água é gelo e gelo é água, assim
também as aflições são Bodhi e Bodhi são aflições. Bodhi e aflições não são dois. Se não se
pode usá-lo, o Bodhi torna-se aflição; se pode-se usá-lo, aflições tornam-se Bodhi. Todavia,
O que é pregado é Dharma.
O que é praticado é a Via;
Ainda que você fale extremamente bem,
sem prática real, não há Via real.
Deve-se realmente ir e fazê-la. Deve-se honestamente, verdadeiramente, apoiar-se no
Budadharma e cultivar.
Cultivar incansavelmente a moralidade, a concentração e a sabedoria, e deixar de lado a
cobiça, a ira e a estupidez; (esses) são os meios para subjugar o coração. Quando subjuga-se o
falso coração, o verdadeiro coração perdura eternamente como uma questão de disciplina. O
“verdadeiro coração eternamente permanente, de natureza límpida, e substância brilhante”
resulta de colocar de lado o falso coração, e que permite o verdadeiro coração manifestar-se.
Assim Deve Ser
O Sutra:
O Buda disse: “Bom de fato, bom mesmo, Subhuti. É como você diz. O Tathagata lembra e
protege todos os Bodhisattvas e faz com que sejam bem-dotados. Agora, ouça atentamente;
falarei a você. Um bom homem, ou uma boa mulher, que devote seu coração ao AnuttaraSamyak-Sambodhi, assim deve levar a vida, assim deve subjugar seu coração.”
“Sim, certamente, Honrado pelo Mundo. Eu quero ouvir. Sentirei prazer em ouvir.”
Comentário:
O Buda Shakyamuni, satisfeito com o fato de que Subhuti tivesse vindo solicitar o dharma
para o benefício dos seres viventes, elogiou-lhe dizendo: “Bom de fato, bom mesmo. Oh,
você, Subhuti, você é realmente bom. Gosto de fato de você. Você é meu bom discípulo. É
como você diz: Eu, o Tathagata, lembro e protejo todos os Bodhisattvas e faço com que
sejam bem-dotados ao ensinar o portal do dharma da prajna. Você deve prestar atenção
especial. Ouça bem o que lhe ensino agora. Não o deixe ser como vento em seus ouvidos. Se
eu pregar o maravilhoso portal do dharma da prajna para você, e você deixá-lo entrar por um
ouvido e sair pelo outro, isto será meramente um desperdício do coração e do sangue do
Tathagata. Ouça bem! Um bom homem ou uma boa mulher que decida devotar seu coração
ao Anuttara-Samyak-Sambodhi deve Assim residir em seu verdadeiro coração, e Assim
subjugar o seu falso coração”. A passagem essencial no Sutra Diamante (Vajra
Prajna Paramita) encontra-se na palavra Assim. Naquele ponto, o Buda Shakyamuni deu
uma indicação que não está aparente na literatura.
O que foi que ele gostou?
Foi Assim. Naquele ponto,
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a via das palavras e da linguagem é interrompida.
O lugar de trabalho do coração é extinto.
A presença de palavras na boca acaba. A deliberação condicionada da mente desaparece.
Assim é “como isto”. O ensinamento sem palavras instrui-nos a sondar o dhyana e sentar em
meditação. Deve-se viver Assim. Residir no lugar que é Assim. O verdadeiro coração de
alguém reside naquele lugar. Deve-se subjugar os pensamentos próprios Assim. Pode-se
sondar o dhyana e, usando a habilidade meditação tranquila, subjugar naturalmente o falso
coração. Portanto, Assim não representa um sinal óbvio (evidente) que emerge, mas sim
indica uma maneira.
“Que maneira é essa?”
É a ausência da maneira inerente na prajna sem marca, e constitui a prajna da marca real.
Subhuti compreendeu. Não somente ele compreendeu como pensou que os seres viventes do
futuro também poderiam compreender, e assim ele respondeu: “Sim”.
Sua declaração afirmativa foi semelhante àquela usada certa vez por Dzeng, discípulo de
Confúcio.
O Mestre disse: “Shen, meu caminho é transpassado por um.”
Dzeng respondeu: “Sim”.
O Mestre consentiu e os discípulos questionaram: “O que o Mestre disse?”
Dzeng disse: “O Caminho do Sábio é aquele da lealdade e da reciprocidade.”
Confúcio disse: “Existe um verdadeiro princípio que atravessa o meu Caminho. Esse é o meu
Caminho.”
Ao que seu discípulo exclamou: “Sim!” Quando indagado sobre o que o Mestre quis dizer,
Dzeng meramente respondeu: “O Caminho dos Sábios é aquele da lealdade e reciprocidade.”
Quando o Buda Shakyamuni instruiu que os seres viventes deveriam viver Assim, e deveriam
subjugar seus corações Assim, Subhuti também exclamou: “Sim!”, e acrescentou,
“Certamente!” por uma questão de ênfase. Então, ele reafirmou o seu desejo de ouvir o
ensinamento do Buda Shakyamuni.
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CAPÍTULO 3
A Doutrina Ortodoxa do Grande Veículo
O Voto dos Bodhisattvas
O Sutra:
O Buda disse a Subhuti: “Todos os Bodhisattvas Mahasattvas devem assim subjugar seus
corações com o voto: ‘Devo fazer com que todos os seres viventes – aqueles nascidos de
ovos, nascidos do útero, nascidos da umidade, e nascidos pela transformação; aqueles
com forma, aqueles sem forma, aqueles racionais, aqueles irracionais, aqueles não
totalmente dotados de raciocínio, aqueles não totalmente desprovidos de raciocínio –
entrem no Nirvana não-residual e sejam conduzidos à extinção’. Todavia, dentre os
inumeráveis e ilimitados seres viventes que assim forem conduzidos à extinção, não há de
fato um (único) ser vivente que tenha sido conduzido à extinção. Por quê? Subhuti, se um
Bodhisattva possui a ideia do eu, a ideia de outros, a ideia de seres viventes, ou a ideia de
uma vida, ele não é um Bodhisattva.”
Comentário:
O Buda disse a Subhuti como todos os Bodhisattvas devem subjugar os seus corações
(mentes). Todos pode significar “muitos”, todo o séquito de Bodhisattvas, ou pode referir-se
a cada Bodhisattva individual; ou pode referir-se a um Bodhisattva em particular. Muitos é
apenas um, e um é como muitos.
Dois vêm a ser com base na existência de um. Somando um, dois, três ... oito, nove, dez, e
assim por diante, surgem muitos. Assim, diz-se que Todos significa um.
“Qual um?”
O Bodhisattva que subjuga seu coração. E se você realmente quer saber quem é aquele
Bodhisattva, você é aquele Bodhisattva.
Embora isso possa parecer sem princípio, na verdade, não há um princípio que possa ser
expresso. Se você realmente deseja saber quem o Bodhisattva é, você mesmo deve tornar-se
aquele Bodhisattva. Se você, como uma pessoa comum, acredita que você pode tornar-se um
Buda, quão mais facilmente você poderia tornar-se um Bodhisattva!
O Mahasattva
A palavra Mahasattva do Sânscrito significa “Grande Ser”, e refere-se aos Grandes
Bodhisattvas.
“Quão grande é um Grande Bodhisattva?”
Como você pode indagar sobre o tamanho de um Grande Bodhisattva? Ele é exatamente tão
grande quanto um Grande Bodhisattva. Os Sete Significados do Mahasattva darão uma ideia
da sua grandeza:
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1. O Mahasattva aperfeiçoou grandes raízes. Durante ilimitados kalpas o
Bodhisattva fez oferecimentos aos Três Tesouros diante do Buda, curvando-se e
reverenciando o Buda, o Dharma e a Sangha, e realizando muitas ações meritórias e
virtuosas. Dessas ações se desenvolveram grandes raízes. Em uma passagem posterior
do Sutra Diamante é dito:
“Você deve saber que tais pessoas não plantaram boas raízes com apenas um
Buda, dois Budas, três, quatro ou cinco Budas, mas têm plantado boas raízes
com imensuráveis milhões de Budas.”
2. O Mahasattva possui Grande Sabedoria. Sua grande sabedoria é evidente em
sua resolução de alcançar o Bodhi. Sem sabedoria, tal decisão não poderia ser tomada.
As boas raízes e a sabedoria adquiridas do cultivo nas vidas passadas habilitam as
pessoas a ler os sutras e participar nas sessões do dhyana. Uma pessoa carente de boas
raízes, desde o momento em que ela adentrou a porta do monastério, sentiria o seu
coração palpitando como se fosse habitado por um macaco, e batendo com tanta força
que permanecer de pé seria desconfortável e sentar seria insuportável. Ela pareceria
um deus manifestando as Cinco Marcas do Decaimento, contorcendo-se e agitando-se
em seu assento e, finalmente, fugindo.
Do contrário, muito embora eu ameace bater em meus discípulos, e repreenda-os
diariamente, eles não fogem. Por que eles não fogem? Porque eles possuem boas
raízes. Não pense que um golpe de um bastão de incenso seja fácil de suportar. Não é
brincadeira. Todos vocês que ainda não se tornaram iluminados são candidatos a
apanhar. Até agora eu devo ter batido em todos vocês em desenvolvimento. Minha
intenção é conduzir todos vocês à iluminação.
Não somente se deve ter grande sabedoria e a resolução de realizar o Bodhi, mas
deve-se também resgatar extensivamente os seres viventes. O Portal Universal do
Bodhisattva Avalokitesvara exemplifica essa resolução. Todavia, ao conduzir os
seres viventes, não se deve tornar-se apegado aos feitos (metas) para conduzi-los
como fez o Imperador Wu da Dinastia Lyang. Quando ele conheceu o Primeiro
Patriarca, Bodhidharma, ele disse: “Olhe para mim. Eu tenho ajudado muitos monges
a deixar a vida familiar. Tenho construído muitos templos, construído tantas pontes –
quantos méritos você diria que adquiri?” Ele demonstrou um apego arrogante aos
feitos (marcas), e continuou enfatizando o ponto: “Olhe quão grande é o meu mérito.
Embora você seja um Mestre do Dharma da India, duvido que você possua mais
méritos do que eu”. O Imperador esperava que o Patriarca Bodhidharma elogiasse o
seu mérito como vasto e ilimitado. Mas, “a mente correta é o campo da iluminação”, e
o Bodhidharma simplesmente disse: “Você não tem mérito algum”.
O Imperador Wu ouviu essas palavras como se tivesse sido atingido por um duro
golpe, e respondeu: “Por que (logo) você monge da cara preta. Como pode dizer tal
coisa para mim?” Ele então se recusou a reconhecer o Patriarca, e uma vez que o
Imperador não mais receberia o seu ensinamento, o Bodhidharma partiu.
O Imperador realmente vinha conduzindo os seres viventes, mas havia se apegado ao
objetivo de conduzi-los, e buscou a certificação do patriarca. Quem poderia imaginar
que o Bodhidharma lhe olharia diretamente nos olhos como se disesse: “Não me
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importo se você é o Imperador, recuso submeter-me ao seu decoro Imperial”. O
Imperador carecia de sabedoria genuína, e assim tornou-se apegado aos feitos
(marcas).
3. O Mahasattva acredita no Grande Dharma. O Budadharma é mais profundo
que o grande oceano, mais elevado que o Monte Sumeru. É difícil de sondar e difícil
de penetrar, mas com fé pode-se provar o seu sabor. Entrar no grande oceano do
Budadharma é impossível para a pessoa que carece de fé. Assim como uma pessoa
pode contemplar o oceano e soltar um grande suspiro, dizendo: “é tão grande que eu
não poderia bebê-lo em toda a minha vida”; assim também uma pessoa pode reagir ao
confrontar-se com o precioso repositório do Budadharma, dizendo: “como eu poderia
estudar todos os sutras?” Todavia, se uma pessoa tem fé, se realmente acredita, então
do raso pode-se entrar no profundo; do próximo pode-se alcançar o distante; do pouco
pode-se ganhar um bocado. Com constante investigação, pouco a pouco pode-se
penetrar o precioso repositório do Budadharma. Profunda fé, sinceros votos, e
verdadeira prática são os ingredientes. Não importa quão maravilhoso é o grande
dharma, sem fé resoluta o maravilhoso não pode ser obtido.
Grande dharma refere-se à sabedoria prajna. Necessita-se simplesmente acreditar em
sua própria sabedoria originalmente existente. Uma passagem do Sutra Diamante
diz: “Quem quer que produza um simples pensamento de pura fé é completamente
conhecido e completamente visto pelo Tathagata”. O Buda sabe se você leva adiante
um simples pensamento de pura fé. Recebendo o telegrama, ele envia a resposta:
Cultive incansavelmente Moralidade Concentração Sabedoria
Ponto Coloque Avareza Ira Estupidez para Descansar Ponto
A pessoa que recebe a resposta deve responder imediatamente cultivando
incansavelmente moralidade, concentração e sabedoria; e colocando a avareza, a ira e
a estupidez para descansar. Todavia, o dharma é tão sutil e maravilhoso que a pessoa
que recebe o telegrama do Buda pode nem sequer percebê-lo.
4. O Mahasattva compreende o Grande Princí pio. Isto é a compreensão de que
uma pessoa é, em si, originalmente um Buda. O principio é Buda; Buda é o principio.
O Buda é alguém que já alcançou o Estado de Buda. O Mahasattva compreende que
ele próprio ainda não alcançou o Estado de Buda, mas que basicamente o Buda e ele
são um, não dois e não diferentes. O cultivo da virtude do Buda é aprefeiçoado, o
(cultivo) dos seres viventes não é. Os seres viventes são Budas ainda não-realizados;
Budas são seres viventes já realizados. Uma pessoa não deve se tornar confusa sobre
isto e professar ser um Buda, dizendo: “Eu sou Buda e o Buda sou eu”. O Buda é um
ser vivente que realizou o Estado de Buda; os seres viventes são Budas ainda não
realizados.
“Como nós somos originalmente Budas?”
A prajna da marca real não é separada dos corações dos seres viventes. O Buda é o
coração (âmago) dos seres viventes. Nosso verdadeiro coração é o Buda. No presente,
todavia, não escavamos e descobrimos a nossa própria verdadeira natureza, e usamos
um coração de pensamentos falsos para administrar nossos interesses. Por analogia, o
coração de pensamentos falsos é como um homem cego, e o verdadeiro coração é
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como um homem que pode ver.
“Por que nos conduzimos exclusivamente baseados nos falsos pensamentos?
Perdemos nosso verdadeiro coração?”
Não, o verdadeiro coração não foi perdido. O Sutra Surangama explica que usamos
falsos pensamentos porque “um pensamento não iluminado produz as três marcas
penais”. Essas três - a marca do karma, a marca da retribuição e a marca da
manifestação – ocluem a verdadeira natureza de tal forma que o precioso repositório
do Tathagata não pode ser visto. Quando realmente acreditarmos que somos o Buda e
tivermos realmente aperfeiçoadas as marcas da sabedoria e virtude do Tathagata,
compreenderemos o Grande Princípio.
5. O Mahasattva cultivou a Grande Conduta. No cultivo, não se deve ao obter um
pequeno sucesso, dar-se por satisfeito, confundindo a cidade transformada (metáfora
da cidade fantasma) com a realidade última. Pessoas dos dois veículos obtêm
pequenas vantagens e dão-se por satisfeitas. Sua satisfação com a certificação para a
primeira, segunda, terceira ou quarta fruição do Arhatship, impede-lhes de transitar do
pequeno para o grande.
Alguns chegam à metade do caminho e pensam que alcançaram o objetivo. Há o caso
do monge ignorante que obteve o estágio do quarto dhyana e pensou que ele havia se
certificado para a quarta fruição do Arhatship, dizendo: “Eu já atingi minha meta”. De
fato, ele estava apenas a meio caminho dela.
Pessoas comuns vão até metade do caminho, e então voltam. Sem sequer alcançar os
céus do quarto dhyana, começam a se arrepender: “É tão distante, tão difícil, para os
nossos semelhantes”, eles dizem.
Alguns são emboscados numa cidade transformada (fantasma), como aquela descrita
no Capítulo 7 do Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Por que essa cidade
insurgiu? Seguidores dos dois veículos cultivaram um ou dois dias à busca da Via do
Bodhisattva sem atingi-la. Então eles cultivaram um outro dia, e ainda não se
tornaram Bodhisattvas. No dia seguinte, embora tenham encontrado a Via do
Bodhisattva, eles não encontraram o seu fim, e decidiram que o processo era muito
longo. Esses “dias” representam anos, décadas, kalpas de dedicação. Quanto mais os
cultivadores procuravam atingir sua meta, mais amargos se tornavam seus
sofrimentos. Quanto mais cansados se tornavam, menos capazes de continuar se
sentiam: “Não posso seguir. É muito longe. Não sabia que esse caminho era tão
longo. Estou muito cansado”, eles lamentavam.
Vendo a sua situação, o Buda conjurou uma cidade por transformação e lhes chamou:
“Olhem! Existe uma cidade adiante onde podemos descansar por alguns dias. Nosso
objetivo está a uma curta distância além da cidade”. Quando eles entraram na cidade,
as pessoas dos dois veículos ficaram extasiadas com a abundância em ouro, prata e
gemas preciosas, e decidiram se estabelecer lá. “Este lugar é uma verdadeira casa do
tesouro”, eles pensaram.
No cultivo, deve-se ser paciente com o sofrimento e a fadiga. Ao se praticar a grande
conduta, deve-se ser paciente, complacente, e generoso. Deve-se praticar as Seis
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Perfeições, a primeira das quais é a doação para o benefício dos outros e não buscar
apenas ajudar-se.
“Eu vi membros da Sangha esmolando”, alguém diz: “Seu cultivo da Via está
envolvido unicamente com o pedido por dinheiro, e não com a sua doação”.
Ah, mas quando os monges dão dinheiro eles não o anunciam. Eu conheci Mestres do
Dharma que eram tão sinceramente empenhados em ajudar as pessoas que, se
solicitados, ofereceriam a sua carne para comer, e o sangue para beber. Para o
benefício dos outros, eles se disporiam a oferecer sua própria carne e ossos para céus
e terra. É justo que você não tenha conhecido uma pessoa que tenha realmente
devotado seu coração ao Bodhi, e que cultive a Grande Conduta. Ou talvez você tenha
conhecido, mas não o reconheceu, pois tal pessoa não pode lhe dizer: “Eu sou alguém
que cultiva a Grande Conduta”. Uma vez que ele não pode dizer-lhe, você não tem
meios de saber que ele é alguém que pode resistir ao vento, chuva, frio, calor, fome e
sede; suportanto o que as pessoas não podem suportar, concedendo o que as pessoas
não podem conceder, comendo o que as pessoas não podem comer, e resistindo ao
que as pessoas não podem resistir.
Por outro lado, aqueles que imitam o estilo de um cultivador experiente visando
impressionar as pessoas são inúteis. “Olhe para mim. Eu posso comer o que outros
não podem comer”. Isso é falsa doação. Fingir ser o grande mártir, abandonar a casa e
o lar, família e riqueza em prol das aparências, é falsa doação. Não importa quão boa
é sua propriedade, ou quão bela é sua esposa; se o auto-sacrifício é feito como uma
exibição pública, a doação não é verdadeira. Se não é feito em prol das aparências,
então o doador está cultivando a Grande Conduta.
6. O Mahasattva passa através de Grandes Kalpas. O cultivo de um Bodhisattva
implica em plantar boas raízes, mas não diante de apenas um Buda. Aquele que
cultiva plenamente passa através de três grandes asamkhyas de kalpas.
7. O Mahasattva busca a Grande Fruição. A Via do Bodhisattva é cultivada por
aqueles que buscam a Grande Fruição. Terras estrangeiras não são procuradas, pois
Bodhisattvas não são pequenos proprietários que começam a conquistar outras terras
visando construir um império. Somente o Anuttara-Samyak-Sambodhi, a mais
elevada fruição do cultivo, é o objetivo de grandes seres.
Um Mahasattva, alguém cuja conduta abrange aqueles sete aspectos, deve Assim subjugar os
seus pensamentos.
“Como?”
De nenhum modo particular, mas antes, Assim. Assim é uma afirmação direta (um comando
direto do Buda). É a substância primordial da marca real, e por isso se diz não haver nenhum
modo particular de execução. A ausência de distinção é referida a como Assim, em vez de
descrita em termos superficiais.
O Mahasattva e Todos os Seres Viventes
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Deve-se subjugar seus pensamentos, pensando: “devo fazer com que todos os seres viventes
entrem no Nirvana não-residual e sejam conduzidos à extinção. Todos os seres viventes
podem ser divididos em Doze Categorias. Das doze, que são discutidas em detalhes no Sutra
Surangama, dez são listadas no texto deste sutra. Aquelas não listadas correspondem a
“aqueles não totalmente com forma” e “aqueles não totalmente sem forma”. Aqueles não
totalmente com forma incluem seres viventes que basicamente possuem forma, mas que a
mantém apenas através de relações parasitárias com outros seres viventes, tais como a
medusa transparente que não tem olhos e usa o camarão para atuar como sua faculdade
visual. Aqueles não totalmente sem forma incluem seres viventes que basicamente não
possuem forma, mas que voluntariamente aparecem quando evocados através de mantras, tais
como espíritos e fantasmas mântricos.
As quatro primeiras das Doze Categorias são:
1.
2.
3.
4.

Nascidos de ovos devido ao pensamento,
Nascidos do útero devido à emoção,
Nascidos da umidade devido a um processo de união, e
Nascidos pela transformação devido a um processo de separação.

Nos processos que envolvem o pensamento, a emoção, união e separação, a dúvida é criada.
Com o surgimento da dúvida, o karma é formado; com a existência do karma, sujeita-se à
retribuição, cada um segundo a sua espécie. Cada um e todos os nascimentos dependem das
condições causais que determinam a retribuição a ser recebida.
Seres que nascem de ovos devido ao pensamento. Um exemplo por analogia é a galinha
chocando seus ovos de manhã à noite, pensando: “Meus pintinhos devem surgir em breve.
Saiam, saiam, pintinhos”. Ela assim pensa por um longo tempo até que finalmente ela os
encontra para fora do suas cascas. Os ovos quebram-se em pintinhos, oriundos do
pensamento.
Seres que nascem do útero devido à emoção. O útero existe em razão do amor e da emoção
que ocorre entre o macho e a fêmea. O intercurso desse amor e emoção resulta, sob certas
condições, na gravidez no útero.
Seres que nascem da umidade devido à união. A união do karma com o calor produz, sob
certas condições, criaturas nascidas da umidade, como bactérias, virus e semelhantes.
Seres que nascem pela transformação devido à separação. Quando uma formação cármica
separa-se de algo velho e torna-se algo novo, existe o nascimento pela transformação, como
por exemplo a metamorphose de uma borboleta.
Seres com forma se refere a seres tais como essências (substâncias) auspiciosas (favoráveis)
e desfavoráveis que resultam de fenômenos astrológicos. Tais seres tomam forma, mas a
forma não é permanente.
Seres sem forma se refere a seres nos Quatro Céus da Amorfia (sem forma): o Céu do Vazio
Ilimitado, o Céu da Consciência Ilimitada, o Céu do Nada Absoluto, e o Céu de Nem
Pensamento e Nem Não-Pensamento.
Seres com pensamento se refere a fantasmas, espíritos e essências, bem como boas
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manifestações como Bodhisattvas, ou as más como aberrações estranhas.
Seres sem pensamento se refere àqueles que se transformaram em terra, árvores, metais ou
rochas. Um exemplo através da analogia é uma montanha em Hong Kong chamada “Olhando
à Procura de Seu Marido”. Tal nome é em virtude de que no passado existiu uma mulher que
escalava a montanha diariamente com sua criança a fim de olhar para o mar à procura de seu
marido que havia partido para a guerra e nunca retornou. Em razão de ter sustentado aquele
pensamento solitário por um longo tempo, a mulher finalmente se transformou em pedra. No
alto da montanha ainda pode ser vista a figura de uma mulher em pedra segurando a sua
criança como se olhasse para o mar.
Seres não totalmente com pensamento se refere a seres viventes que são involuntariamente
nascidos na forma de uma outra criatura devido ao poder do pensamento daquela criatura, tais
como a larva da mariposa de amoreira cujo corpo é transformado no de uma vespa através do
poder do pensamento de uma “única vespa”. A vespa prepara o seu ninho e coloca dentro
dele alguma larva da mariposa de amoreira. Ela então, ao longo de sete dias, recita um mantra
sobre os insetos. O mantra é simples: “Seja como eu! Seja como eu!”. Após sete dias, a larva
da mariposa de amoreira se torna uma vespa.
Seres não totalmente sem pensamento se refere àqueles cujos corpos são originalmente
matéria destituída de pensamento, mas que vem a existir naquela forma devido ao desejo do
pai. Consequentemente esses seres tornam-se possuídos por pensamentos extremamente
bizarros.
O Nirvana não-residual e a Extinção
Eu devo levá-los todos a entrar no Nirvana não-residual e conduzi-los à extinção. O Eu
aqui é o falso “Eu” do Bodhisattva, usado expedientemente para comunicar-se com os seres
viventes que ainda possuem uma visão do eu.
Todas as dez classes de seres viventes nos três reinos (da existência) são levados a entrar no
Nirvana não-residual. Nirvana é uma palavra do Sânscrito que se traduz como “quietude
perfeita”. Atravessar para a extinção significa por um fim aos dois obstáculos – o obstáculo
das aflições e o obstáculo do que é conhecido. Também significa que os seres transcenderam
as Duas Mortes: compartilhar do nascimento e morte, e mudar o nascimento e morte.
Há quatro tipos de Nirvana:
1. Nirvana da natureza-própria pura e limpa. A natureza-própria é inerente a todos. Não
está sujeita ao nascimento e morte, e não é maior nos sábios ou menor nas pessoas
comuns.
2. Nirvana residual. Ao usar a chama da sabedoria sobre o combustível das aflições, os
laços secundários da ilusão são cortados; mas o laço fundamental do corpo
permanece. O corpo que permanece está sujeito a compartilhar no nascimento e
morte; isto se diz ser Nirvana “com resíduos”.
3. Nirvana não-residual. Quando as aflições e o resíduo do compartilhamento no
nascimento e morte são extintos, a multidão de sofrimentos é eternamente aquietada.
Não há mais resíduo.
4. Nirvana da não permanência. Aqui sabedoria e compaixão são mutuamente
interativas. Aqueles que atingiram o Nirvana da não permanência continuam a
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atravessar os seres viventes, mas eles mesmos não estão sujeitos ao nascimento e
morte.
O Nirvana sem resíduo mencionado no texto abrange os últimos dois dos quatro tipos de
Nirvana.
Embora os Bodhisattvas conduzam inumeráveis seres à extinção, na realidade não há seres
viventes a atravessar. Esta é a manifestação da substância perfeita e a grande função do
prajna. A substância do prajna da marca real é sem a menor desigualdade. Conforme é dito
posteriormente no sutra: “Esse Dharma é liso e plano, sem altos ou baixos”. A função do
prajna contemplativo é originalmente sem uma marca; conforme o texto seguinte diz:
“Aqueles que renunciaram a todas as marcas são Budas”.
Se um Bodhisattva atravessa seres viventes e ainda se apega a um eu que lhes atravessa, as
quatro marcas ainda não estão vazias, e o falso coração ainda não foi subjugado. Tal pessoa
vira as costas para o prajna e torna-se envolvida pelas quatro marcas que se unem para formar
um eu. A marca do eu é a raiz de todas as marcas. Se alguém pode transformar a ilusão em
torno de si, então ele pode conduzir (atravessar) os seres viventes ao Nirvana. Ele pode
apartar-se das quatro marcas, subjugar seu coração, e assim tornar-se um verdadeiro
Bodhisattva.
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CAPÍTULO 4
A Conduta Maravilhosa Não Persistente (Dwelling)
A Conduta Maravilhosa Não Persistente
Sutra:
“Além disso, Subhuti, com respeito aos dharmas, um Bodhisattva não deve persistir no
que quer que seja quando os concede. Ele não deve persistir nas formas quando os
concede, nem deve persistir nos sons, odores, sabores, objetos tangíveis ou leis quando
ele os concede. Subhuti, um Bodhisattva deve fazer a doação assim: ele não deve
persistir nas marcas. E por quê? Se um Bodhisattva não persiste nas marcas quando faz
doação, suas bênçãos e virtudes são imensuráveis.”
“Subhuti, o que você pensa, o espaço ao leste é mensurável?”
“Não, Honrado pelo Mundo.”
“Subhuti, o espaço ao sul, oeste, norte, ou nas direções intermediárias, ou acima, ou
abaixo, é mensurável?”
“Não, Honrado pelo Mundo.”
“Subhuti, as bênçãos e virtudes de um Bodhisattva que não persiste nas marcas quando
doa são igualmente imensuráveis. Subhuti, um Bodhisattva deve somente persistir no
que é ensinado assim.”
Comentário:
A Substância das Três Rodas
Não persistir é não apegar-se. Desapego é libertação. Portanto, ao não persistir, uma pessoa
torna-se liberta, independente, não bloqueada ou obstruída por nada.
Além disso, um Bodhisattva não deve permanecer em lugar algum quando ele pratica a
doação. Em outras palavras, ele não deve ser apegado quando doa. Se ele á capaz de livrar-se
do apego, ele compreendeu que a substância das Três Rodas, composta de:
1. aquele que doa,
2. aquele que recebe, e
3. o que é dado, é vazia.
Se a sua ação de doação leva em conta o pensamento: “Eu pratico a doação e assim tenho
feito muitas ações meritórias e virtuosas”, ou se você está ciente de receber, ou tem ciência
dos bens concedidos, então você não abandonou a marca da doação. Você deve dar e tudo se
passar como se você não tivesse dado. Se você se apega às marcas dos seis objetos dos
sentidos: a forma, som, odor, sabor, objetos tangíveis, e formações mentais; quando em
doação, seu mérito e virtude são limitados. Se você cai vítima do pensamento: “Eu contribuí
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com um milhão de dólares para um certo templo”, então tudo o que você tem é um milhão de
dólares de méritos. Quando o dinheiro acabar, assim será com o seu mérito e virtude.
Se você não está apegado às marcas da doação, você acumula ilimitados méritos e virtudes,
mesmo fazendo uma doação tão pequena quanto um único centavo. Se você falha ao praticar
o método de doação apropriado, então embora você possa fazer doações ao longo de kalpas
tão numerosos quanto as partículas de pó, ainda assim você não terá conseguido nada. Ainda
seria como fazer arroz na areia fervente; não importando por quanto tempo se cozinhe, o
arroz nunca ficará pronto.
A Analogia do Espaço Vazio
O Buda Shakyamuni usou a analogia do “espaço vazio nas dez direções” para representar a
extensão dos méritos e virtudes envolvidos no ato de doação que é isento da marca da
doação. Ele disse: “Subhuti, um Bodhisattva deve somente persistir no que é ensinado
assim”. Um Bodhisattva que já decidiu realizar o Bodhi deve pensar sobre o que assim foi
ensinado, e aderir a isto na cultivação.
Se você lembra o que você doou, então eu o esquecerei. Se você pode esquecê-lo, então eu o
manterei em meu pensamento. É o mesmo com o Buda que, conhecendo o coração de todos
os seres viventes, está ciente de que você não se esqueceu dos méritos e virtudes de suas
ações de doação, e então ele acha desnecessário relembrá-lo das mesmas. Quando você
esquecê-las, o Buda as relembrará. Você pensa ser melhor você lembrar ou o Buda?
Você pensa: “Tenho receio de que se eu esquecer, o Buda também esqueça, e então
simplesmente não terei mérito algum”.
Nunca tema. Se você esquecer tudo sobre suas ações de doação, o Buda as relembrará
eternamente. Conforme se diz posteriormente no Vajra Sutra: “Todos os muitos
pensamentos que ocorrem a todos os seres viventes são completamente conhecidos pelo
Tathagata”. Quando você faz coisas boas, você as lembra; mas quando você faz o mal, você
também acalenta as memórias? Não, você tenta esquecer as suas ofensas imediatamente, mas
no entanto pondera carinhosamente o bem que tem feito. Você deve esquecer o bem e
lembrar o mal. Por que lembrar o mal? Porque assim não o cometerá novamente. Por que
esquecer o bem? Porque assim você sentirá necessidade de fazê-lo mais.
Boas Ocasiões para os Oferecimentos
Para aqueles que estudam o Budadharma, qualquer data comemorativa do nascimento de
Budas ou Bodhisattvas, data de abandono do lar, da iluminação ou nirvana, é uma excelente
ocasião para fazer oferecimentos aos Três Tesouros, visto que a consequente virtude
meritória aumenta muitos milhares de vezes. No aniversário de nascimento do Buda
Amitabha uma cerimônia foi realizada para abrir a luz na imagem do Buda. O gatha
composto para a ocasião diz:
Amitabha significa Luz Ilimitada.
Hoje nós abrimos a luz, a luz ilimitada.
Luz ilimitada ilumina ilimitadas terras;
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Todos os seres viventes são ilimitadamente iluminados2.
Quando se faz doação aos Três Tesouros em tais dias especiais, na Terra da Luz Eterna
(Eternamente Brilhante), o Buda Amitabha sabe que um bom e fiel discípulo fez
oferecimentos, e o doador receberá milhões de vezes os méritos e virtudes normais por tais
doações oportunas. Aqueles que possuem dinheiro podem doar dinheiro, aqueles que
possuem força podem doar a força. Mas não se deve pensar a respeito (do que foi doado). Isto
é genuína doação.

2

Esse verso foi composto pelo Venerável Mestre Tripitaka Hsüan Hua. A cerimônia foi realizada a 22 de
Dezembro de 1968.
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CAPÍTULO 5
“Assim”, o Princípio da Visão Genuína
O Princípio da Visão Genuína
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa, pode o Tathagata ser visto pelas suas marcas físicas?”
“Não, Honrado pelo Mundo, o Tathagata não pode ser visto pelas suas marcas físicas. E
por quê? Porque as marcas físicas mencionadas pelo Tathagata são como não marcas
físicas”.
O Buda disse a Subhuti: “Tudo o que possui marcas é vazio e falso. Se você pode ver
todas as marcas como não marcas, então você vê o Tathagata”.
Comentário:
Na passagem anterior do texto, o Buda disse a Subhuti que um Bodhisattva deve somente
persistir no que é ensinado “assim”. Você não deve recusar o dharma que é ensinado, mas
deve respeitar as regras em sua cultivação; é por aderir às regras que você faz avanços. Sem
regras, você andará à deriva, sem rumo, e no futuro você não atingirá quaisquer objetivos.
O Buda Shakyamuni novamente indagou: “Vazio-Nato (Subhuti), em sua opinião, pode-se
dizer que as trinta e duas marcas e as oitenta características menores (de excelência) são o
corpo do dharma do Tathagata?”
Em razão de Subhuti ter compreendido o princípio da vacuidade, e em razão de ter
despertado para a vacuidade das pessoas e para a vacuidade dos dharmas, ele disse: “Não.
Não se deve fiar-se em marcas físicas para ver o Tathagata. E por quê? As trinta e duas
marcas e as oitenta características menores das quais fala o Tathagata são marcas do corpo
físico, e não do verdadeiro, do real corpo do dharma. O Tathagata é certificado pela
substância do princípio, o corpo do dharma, portanto, muito embora ele seja dotado com
marcas físicas, não há apego a elas, e nem pode ele realmente ser visto através dessas
marcas”.
O Buda ouviu a explicação de Subhuti e aquiesceu que ele estava correto, dizendo: “Todas as
coisas que possuem forma e aparência são falsas”. Por que o Tathagata não pode ser visto
pelas suas características corpóreas? Porque a existência das marcas é falsa. Todas as marcas
decaem e se extinguem. Em meio às marcas deve-se estar apartado das marcas. Quando
houver marcas, entenda-as como vazio. Então você vê o corpo do dharma do Tathagata, que é
sem forma ou aparência. Se você baseou-se em marcas para ver o Tathagata, você cometeu
um erro.
Mais adiante no texto um gatha (verso) de quatro linhas diz:
Se alguém me vê na forma,
Se alguém me procura no som,
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Ele pratica uma via tortuosa,
E não pode ver o Tathagata.
A sabedoria originalmente existente do prajna é isenta de todas as marcas. Ao não apegar-se a
qualquer marca, o prajna genuíno é encontrado.
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CAPÍTULO 6
A Crença Apropriada é Rara
Os Fiéis dos Últimos Quinhentos Anos
Sutra:
Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, no futuro haverá seres viventes que, ao
ouvirem tais frases pregadas acreditarão realmente?”
O Buda disse a Subhuti: “Não fale dessa maneira! Após a extinção do Tathagata, nos
últimos quinhentos anos, haverá aqueles que defenderão os preceitos, cultivarão
bênçãos, acreditarão em tais frases e as aceitarão como verdadeiras.”
“Saiba que tais pessoas terão plantado boas raízes com não apenas um Buda, dois
Budas, três, quatro, ou cinco Budas; mas terão plantado boas raízes com inumeráveis
milhões de Budas. Todos aqueles que ouvem tais frases e lhes ocorrem mesmo um único
pensamento de pura fé são completamente conhecidos e completamente vistos pelo
Tathagata. Assim, tais seres viventes adquirem imensuráveis bênçãos e virtudes. E por
quê? Aqueles seres viventes não mais possuem a marca do eu, dos outros, dos seres
viventes, ou de uma vida; nem marca dos dharmas e nem marca dos não dharmas. Se os
corações dos seres viventes apegam-se às marcas, aquilo é apego ao eu, aos outros, aos
seres viventes e a uma vida. Por esta razão, você não deve apegar-se aos dharmas, nem
deve apegar-se aos não dharmas. Quanto a esse princípio, o Tathagata sempre diz:
‘Todos vocês monges devem saber que o dharma que eu prego é como uma balsa.
Mesmo os dharmas devem ser abandonados, quanto mais então os não dharmas’.”
Comentário:
A Era do Fim do Dharma
As palavras que Subhuti disse ao Buda foram adicionadas pelo Venerável Ananda quando
os sutras foram compilados.
Subhuti disse: “É possível que seres viventes ouvirão este sutra que o Buda pregou e
realmente acreditarão nele?” O que ele de fato estava indagando ao Buda Shakyamuni era: “É
o caso que eles não acreditarão nele?”
O Buda imediatamente admoestou Subhuti por sequer sugerir tal possibilidade, e disse que
mesmo nos últimos quinhentos anos os seres acreditariam no sutra.
1. O primeiro período de quinhentos anos é chamado “O Período Forte na Libertação”.
Constitui o tempo em que o Buda se encontra no mundo, e muitas pessoas certificamse para a Via e atingem a libertação.
2. O segundo período de quinhentos anos é chamado “O Período Forte no Samadhi
Dhyana”. Esse período segue-se à extinção do Buda e é o tempo em que muitas
pessoas obtêm a certificação através da cultivação do Samadhi Dhyana.
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3. O terceitro período de quinhentos anos é chamado “O Período Forte no Aprendizado”.
Durante esse período muitas pessoas estudam os sutras.
4. O quarto período de quinhentos anos é “O Período Forte na Luta”. Esse é o período ao
qual o texto se refere, a presente Era do Fim do Dharma.
O Buda Shakyamuni disse: “Haverá pessoas nos últimos quinhentos anos que acreditarão e
manterão em observância os preceitos, e que cultivarão bênçãos. Eles acreditarão do Sutra
Diamante (The Vajra Sutra) e aceitarão seus princípios como verdadeiros, reais, e não falsos.
Essas pessoas terão plantado boas raízes ao longo de ilimitados kalpas fazendo
oferecimentos, demonstando respeito, e acreditando nos Três Tesouros – O Buda, o Dharma
e a Sangha.”
Cultivando Boas Raízes
Você pode plantar boas ou más raízes. Se você não acredita e não faz oferecimentos aos Três
Tesouros, suas más raízes aumentarão. Quando você se afasta dos Três Tesouros, suas boas
raízes diminuem. Quando você está próximo dos Três Tesouros suas boas raízes aumentam.
Tome cuidado! Não cometa más ações. Proponha-se apenas a boa conduta.
Os habitantes do Uttarakuru não podem ver o Buda, ouvir o Dharma, ou ver a Sangha; e
assim suas boas raízes fenecem. No sentido de plantar boas raízes deve-se primeiro refugiarse nos Três Tesouros. Para plantar ainda mais boas raízes pode-se receber os cinco preceitos,
os oito preceitos, ou os dez maiores e os quarenta e oito preceitos menores de um Bodhisattva
disponíveis para leigos; ou os duzentos e cinquenta preceitos para monges, ou trezentos e
quarenta e oito preceitos para monjas disponíveis para aqueles que desejam abandonar a vida
familiar.
Planta-se boas raízes ao aceitar e manter em observância os cinco preceitos e ao cultivar as
dez boas ações que não podem ser vistas, farejadas, degustadas ou tocadas porque elas são
sem uma marca. “Tudo o que possui marcas é vazio e falso”, mas as pessoas não percebem
isto, e apenas sabem nutrir seus corpos, e não suas boas raízes.
O que são Boas Raízes?
“O que são boas raízes?”
Boas raízes são um outro nome para o seu Dharmabody (Corpo de Dharma) e sua sabedoria.
Boas raízes são o alicerce inabalável que vem da cultivação. Um bom alicerce faz com que o
seu Corpo de Dharma se manifeste, faz a sua sabedoria aumentar, e faz a sua prajna da
marca real originalmente existente funcionar.
É essencial, todavia, que você plante boas raízes diante dos Três Tesouros no sentido de
colher o fruto do Bodhi. Se você planta boas raízes com religiões não-Budistas, você não
estará apto a colher qualquer benefício ultimado, não importando quão boas raízes você
plante ou por quanto tempo você lhas nutra.
Seres viventes que produzem o mais puro, o mais sincero sentimento de crença ao ouvir o
Vajra Sutra (Sutra Diamante) são aqueles que têm plantado boas raízes diante de
ilimitados milhões de Budas. Ao dar origem a um tal coração (sentimento) verdadeiro, real,
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um coração que é isento da mínima divergência ou ceticismo, eles obtêm ilimitadas e
irrestritas bênçãos e virtudes.
O Vazio de Todos os Fenômenos
Essas pessoas perceberam o vazio das pessoas e assim não possuem a marca do eu, dos
outros, dos seres viventes ou da vida. Não possuir eu significa ver o eu como vazio. Não
possuir marca dos outros significa ver as pessoas como vazio. Sendo ambos vazios, o eu e as
pessoas, os seres viventes também são vazios. Naturalmente, quando os seres viventes
tornam-se vazios, então não há marca de uma vida, que se refere à busca contínua pela
imortalidade bem como à busca contínua de todas as coisas que se ama e não se pode ver
através delas.
Ao perceber a vacuidade das pessoas deve-se também perceber a vacuidade dos dharmas
(fenômenos), bem como abandonar a marca da não-existência dos dharmas (fenômenos).
Quando não há qualquer dharma correto ou incorreto, chega-se à substância básica dos
dharmas.
Se os corações daqueles seres viventes apegam-se às marcas, se eles se atêm à marca das
pessoas, eles ainda agarram-se às quatro marcas e não obtêm a libertação. Eles não
demoliram todas as coisas genuinamente. Se eles apegam-se à marca dos dharmas
(fenômenos), eles ainda estão atados às quatro marcas; se apegam-se à marca da nãoexistência dos dharmas, eles também estão atados às quatro marcas, porque eles não vêem
através delas e lhes destrói. Eles ainda não perceberam a vacuidade das pessoas, dos dharmas
e a vacuidade de si próprios.
Uma Balsa para Atravessar o Mar do Sofrimento
Quanto a esse princípio, o Buda muitas vezes disse aos monges: “Vocês devem saber que o
dharma que eu prego é como uma balsa”. A balsa é utilizada para atravessar o mar do
sofrimento – do nascimento e da morte. Antes de ter escapado do (ciclo do) nascimento e da
morte, você usa a balsa na cultivação. Uma vez que você tenha acabado com o (ciclo do)
nascimento e da morte, você deve deixar a balsa de lado. Se você não deixa a balsa de lado,
isso é apego. Se você não põe o dharma de lado, você tem um apego.
O apego aos dharmas infecta uma pessoa como uma doença. Usando o dharma que ensina a
vacuidade dos dharmas como remédio, a doença pode ser curada. Uma vez curada, se a
pessoa falha em compreender que ela está bem e continua a tomar o remédio, então ela
desenvolve um apego sem sentido ao remédio, e que corresponde a uma outra doença.
Aqueles que perceberam a vacuidade das pessoas e a vacuidade dos dharmas devem
abandonar também o apego à não-existência dos dharmas.
As marcas dos dharmas devem ser deixadas de lado. Quando se acaba com o nascimento e a
morte, deve-se deixar os dharmas de lado. Pessoas e dharmas são vazios. Deve-se deixar de
lado até mesmo o dharma verdadeiro e apropriado, quanto mais então a não-existência dos
dharmas. Deve-se abandonar todos os apegos remanescentes.
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CAPÍTULO 7
Nada Atingido, Nada Pregado
Nada Atingido, Nada Pregado
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata atingiu o Anuttara-Samyak-Sambodhi? O
Tathagata pregou algum Dharma?”
Subhuti disse: “Como eu compreendo o que o Buda disse, não há um dharma concreto
chamado Anuttara-Samyak-Sambodhi, e não há um dharma concreto que o Tathagata
tenha pregado. E por quê? Os dharmas pregados pelo Tathagata não podem ser
apreendidos e não podem ser falados. Não são dharmas e nem não-dharmas. E por quê?
Dharmas não-condicionados distinguem os sábios dignos.”
Comentário:
Tathagata é uma palavra do Sânscrito que se traduz por “Assim Advindo”. É o primeiro dos
Dez Títulos (Honoríficos) do Buda. Significa que o Buda percebeu o Caminho (Via) que é
“Assim” e ele “Adveio” para realizar a Iluminação Correta.
O Tathagata atingiu o Anuttara-Samyak-Sambodhi? Atingiu se define com relação a
(algo) “Perdido”. Quando algo foi perdido, ele pode ser atingido. Na sentença, deve-se
substituir a palavra “atingiu” pela palavra “perdeu”: O Tathagatha perdeu o AnuttaraSamyak-Sambodhi? Se ele não o perdeu, então é impossível para ele atingi-lo novamente.
Essa explicação deve tornar o significado claro. Ao se olhar ambos os lados da questão,
compreende-se verdadeiramente.
Anuttara-Samyak-Sambodhi é “Insuperável, Própria e Plena Iluminação Correta”.
O Tathagata pregou algum dharma? Pode-se também inverter e perguntar: “O Tathagata
não pregou o dharma?” Se diz-se que ele não pregou o dharma, ele o fez. Se diz-se que ele o
fez, então por que ele próprio indagou se o tinha feito ou não? O que se deve responder neste
caso? O Buda indagou a questão para testar a sabedoria de Subhuti. Se ele tinha a sabedoria
do prajna ele deveria compreender o príncípio.
Quanto a saber se o Tathagata havia atingido o Anuttara-Samyak-Sambodhi, Subhuti não
respondeu. Ele disse: “Minha compreensão daquilo que o Buda tem dito é que não há algo
como o Anuttara-Samyak-Sambodhi”. Não há dharma com esse nome. Nada havendo, o que
poderia ser atingido ou perdido? Por que não há tal dharma? Porque não há dharma concreto
que o Tathagata pudesse pregar. O que o Tathagata fala é que Anuttara-Samyak-Sambodhi é
nada mais que um nome. Na realidade, mesmo o nome é vazio e sem existência
independente. Uma vez que ele basicamente não existe, o que poderia ser atingido? O que
poderia ser perdido?
O ensino é pregado por que há pessoas. O remédio é prescrito por que há doenças. O dharma
que o Tathagata prega não pode ser apreendido. É como varrer o chão quando está
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empoeirado. Quem prega? Quem varre? O dharma pregado é o dharma-poeira que o
Tathagata varre. Ele não pode ser apreendido. Não é dharma e nem não-dharma. Que
dharmas há? Não há nenhum. Não há nada afinal.
Os Sábios Dignos
Portanto, o que distingue os sábios dignos é o dharma não-condicionado. Dharma nãocondicionado é não-ativo e destituído de marcas, caracterizado pela sua carência de marcas.
Basicamente, o Budadharma não necessita ser estudado. Ninguém está apartado dele; todos
são capazes de conhecê-lo. Quando o apego é abandonado, o Budadharma aparece. Se os
apegos não são abandonados, quanto mais se apega menos se tem. Uma vez que todas as
coisas tenham sido demolidas, nada mais pode ser agarrado. É necessário demolir os apegos
com a mão esquerda e, com a mão direita, pegar a prajna da marca real. Mas dizer que se
pega a prajna é apenas uma figura de linguagem. Isto não quer dizer que realmente há algo
que possa ser agarrado com as mãos. Se fosse possível capturar todo o espaço vazio em um
punho, então se poderia capturar e segurar a prajna da marca real. Como se é incapaz de
capturar todo o espaço vazio com um golpe da mão, não se deve fazer qualquer tentativa
inútil de agarrar a prajna da marca real. A prajna da marca real excede o espaço vazio e
permeia o reino do dharma. Todas as coisas estão basicamente dentro da prajna da marca
real. Como poderia haver um aperto maior? É simplesmente em razão dos apegos que a
substância básica do corpo de dharma não é atingida, e a face original de alguém não é
reconhecida. Os seis Patriarcas disseram:
Basicamente, Bodhi não tem árvore,
Nem qualquer espelho brilhante,
Basicamente, não há uma coisa,
Assim, onde pode a poeira assentar-se?
Aqueles que podem realmente demolir todas as coisas e investigar o significado daquilo,
podem atingir a genuína, originalmente existente prajna da marca real. Dizer que ela é
atingida é apenas uma figura de linguagem. Não há nada absolutamente atingido porque nada
foi de fato perdido.
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CAPÍTULO 8
Com Base no Dharma Eles Surgem
Com Base no Dharma Eles Surgem
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Se alguém preenchesse três mil grandes sistemas de mil
mundos com as sete gemas preciosas e desse-lhes como uma doação, ele obteria muitas
bênçãos e virtudes?”
Subhuti disse: “Muitas, Honrado pelo Mundo. E por quê? Tais bênçãos e virtudes não
são da natureza de bênçãos e virtudes. Porquanto o Tathagata fala de muitas bênçãos e
virtudes.”
(O Buda disse): “Se, por outro lado, uma pessoa recebesse e mantivesse mesmo tão
pouco quanto quatro linhas de um verso desse sutra, e falasse delas para os outros, suas
bênçãos superariam aquelas anteriores. E por quê? Subhuti, todos os Budas e todos os
dharmas do Anuttara-Samyak-Sambodhi dos Budas emergem deste sutra. Subhuti, os
Budadharmas pregados não são Budadharmas.”
Comentário:
Nesta seção se estabelece que todos os Budas e todos os Bodhisattvas surgem deste sutra.
A Verdadeira Natureza das Bênçãos
Cada sistema de mundo contém:
1 Monte Sumeru;
1 Conjunto de Quatro Grandes Continentes, a saber: Jambudvipa ao sul, Purva-videha ao
leste, Apara-godaniya ao oeste, e Uttarakuru ao norte;
1 sol, e uma lua.
Um milhar de tais sistemas de mundos é chamado um pequeno sistema de mil mundos. Um
milhar de pequenos sistemas de mil mundos é chamado um médio sistema de mil mundos.
Um milhar de médios sistemas de mil mundos é chamado um grande sistema de mil mundos.
Em virtude de a palavra “mil” ocorrer três vezes, o grande sistema de mil mundos se refere a
Três Mil Grandes Sistemas de Mil Mundos. Esse gigantesco sistema de mundos contém
ilimitadas Terras Búdicas, e a despeito do seu nome, o número de mundos que ele contém
pode variar, uma vez que o dharma não é imutável. Também, não se deve apegar-se a um
número exato.
A pessoa que doa as sete gemas preciosas que são ouro, prata, lápis-lazuli, cristal,
madrepérola, pérola vermelha e carnelian; não doa apenas um pouco delas. Ela dispõe do
suficiente para preencher todos os três mil grandes sistemas de mil mundos. Quanto isto
seria!
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Subhuti disse: “Essa pessoa ganharia muito na forma de bênçãos e virtudes. Todavia, suas
bênçãos e virtudes, sendo tangíveis, não seriam as bênçãos e virtudes essenciais que são sem
marcas. Portanto, embora as bênçãos e virtudes das quais o Buda fala sejam vastas, elas
seriam superficiais e sem a natureza real das bênçãos e virtudes. Dessa forma, quando o Buda
falou das bênçãos e virtudes como sendo muitas, ele estava referindo-se às suas marcas, e não
à sua natureza.”
Sobre Receber e Manter o Sutra
A parte do texto que começa com: “Se, por outro lado, uma pessoa recebesse e mantivesse
mesmo tão pouco quanto quatro linhas de um verso desse sutra,” foi pregada pelo Buda
Shakyamuni. Receber significa que o coração o recebe. Manter significa que o corpo
coloca o ensinamento em prática.
Uma pessoa não necessita receber e manter todo o Vajra Sutra, mas pode aprender a recitar
não mais que um verso de quatro linhas, tal como aquelas que vêm posteriormente no texto:
Se alguém me vê na forma,
Se alguém me procura no som,
Ele pratica uma via tortuosa
e não pode ver o Tathagata.
O verso diz que se uma pessoa reconhece o Buda através de marcas tangíveis, ou procura
pelo Buda no som da sua voz, aquela pessoa pratica dharmas externalistas distorcidos
(desvirtuados) e demoníacos, ao invés do verdadeiro e real Budadharma. Por quê? O
Verdadeiro Budadharma é destituído de forma ou aparência. É verdadeiro vazio e existência
maravilhosa. Não se deve dispender esforços com marcas falsas.
Um outro verso de quatro linhas diz:
Tudo o que possui marcas é falso e vazio.
Se você vê todas as marcas
como não marcas
Então você vê o Tathagata.
Um outro:
Não há marca do eu,
e nem marca dos outros,
nem marca dos seres viventes,
e nem marca de uma vida.
Um outro:
Todos os dharmas condicionados
são como sonhos, ilusões, bolhas, sombras,
como gotas de orvalho e um lampejo.
Contemple-os assim.
Em geral, pode-se memorizar quaisquer quatro linhas que lhes toquem e explicá-las para os
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outros. Não se deve interpretar a passagem do texto do sutra nesta seção (comentário) como
referindo-se somente aos versos deste sutra em particular, porque não há dharmas fixos
(imutáveis). Se alguém persiste em dadas quatro linhas, o dharma torna-se estático. O Vajra
Sutra subjuga o coração (sentimento) de apego rígido e habilita-o a apartar-se de todas as
marcas. Ele varre todos os dharmas e aparta-o de todas as marcas. Separação de todas as
marcas é Estado de Buda. Não se apegue a quatro linhas em particular. Mantenha o dharma
vivo! Que seja como um vigoroso dragão, como um tigre correndo. Recite o sutra até que ele
reverbere e ressoe. Fale até ele ecoar. Não seja tão massante a ponto de por todos a dormir, e
então estupidamente pensar que a sua leitura lhes fez entrar em samadhi.
Receber e manter o sutra é a cultivação do próprio benefício e leva à própria iluminação.
Explicá-lo para outros beneficia e ilumina-lhes.
Se você puder receber e manter um verso de quatro linhas para si, e falar sobre ele para os
outros, as bênçãos e virtudes daquele ato são longinquamente maiores que as bênçãos e
virtudes resultantes para a pessoa que oferece três mil grandes sistemas de mil mundos cheios
das sete gemas preciosas como doação. Por quê? Porque a doação do dharma é a mais
suprema forma de doação, e como tal supera longinquamente a doação de riquezas.
A Prajna sem Marcas
As dez direções são leste, sul, oeste, norte, os pontos intermediários, acima e abaixo. Os três
períodos de tempo são o passado, o presente e o futuro. Todos os Budas das dez direções e
dos três períodos de tempo, e o dharma da Insuperável, Própria e Plena Iluminação Correta à
qual eles se certificaram emanam da prajna da marca real sem marcas.
Se você está apegado ao Buda, então você está apegado à marca da pessoa. Se você está
apegado ao dharma, então você está apegado à marca dos dharmas. Se você está apegado ao
vazio, você está apegado à marca do vazio. Isto não é o que se chama varrer todos os dharmas
e abandonar todas as marcas. Se você abandona todas as marcas, isto é dharma. Se você não
pode abandonar as marcas, você tem apegos e sua face originalmente existente, sua
inteligência nativa, o tesouro do seu repositório, a prajna da sua própria natureza não pode se
revelar. Se ela não pode aparecer, estará perdida? Não, ela não está perdida. Simplesmente
você não pode usá-la (colocá-la em prática). Por exemplo, se num sonho você esquece que
você é rico, sua riqueza é inútil. Se você desperta do sonho, então até mesmo o grande
sistema de mil mundos estará vazio. A que você poderá se apegar?
Alguém poderá dizer: “Uma vez que o Budadharma não é imutável, por que falar das Seis
Perfeições e das Dez Mil Práticas? Por que dizer que as pessoas devem observar os preceitos
e cultivar bênçãos? Por que há qualquer dessas necessidades?”
Este ponto de vista está baseado em conhecimento distorcido e visões distorcidas. Por quê?
Porque pessoas com tais atitudes guardam apegos em seus corações. Antes que apegar-se às
marcas, deve-se contar com o dharma no sentido de cultivar; por exemplo, embora os
preceitos sejam mantidos em observância, não deve haver qualquer apego à marca de mantêlos em observância. Embora se tenha bênçãos e virtudes, não se deve apegar-se às suas
marcas. Se não se tem apegos, os méritos e virtudes daquela pessoa excedem o espaço vazio e
permeiam o reino do dharma.
Mas algumas pessoas dizem que não há necessidade de observar os preceitos, e não
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observarão sequer os cinco preceitos no sentido de refrear a matança, o roubo, a má conduta
sexual, a mentira e o uso de substâncias tóxicas. “O Budadharma não tem leis (dharmas)
imutáveis”, eles argumentam, “então a minha matança não é matança, meu roubo não é
roubo, minha mentira não é mentira”. Alguém que tenha tais ideias e visões altamente
distorcidas certamente cairá nos infernos no futuro. Tenha muito cuidado para não cair numa
espécie de vazio total que nega a causa e efeito professando que “ofensas são vazio, bênçãos
são vazio, todas as coisas são vazio”. Se você não perpetra ações meritórias e virtuosas, você
cria ofensas e um mau carma. A prática correta é fazer boas ações e não ser apegado a elas. É
essencial realizar ações meritórias e virtuosas, e manter (em observância) os preceitos. Se
você não mantém os preceitos você poderá cair nos infernos. Todos devem estar muito
cientes sobre isso.
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CAPÍTULO 9
Uma Marca Que Não é Marca
Os Dezesseis Corações
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa, pode um Srotaapanna ter o segunite pensamento: ‘Obtive o
fruto (a fruição) do Srotaapanna.’ ?”
Subhuti disse: “Não Honrado pelo Mundo. E por quê? O Srotaapanna significa Alguém
que Entrou no Fluxo, e no entanto ele ainda não penetrou nada. Ele não penetrou as
formas, sons, odores, sabores, objetos tangíveis, ou dharmas. Por essa razão ele é
chamado Srotaapanna.”
Comentário:
Sabendo que a maioria das pessoas não teriam compreendido ainda a doutrina da prajna da
marca real, o Buda Shakyamuni apresentou um outro exemplo.
Um Srotaapanna é o primeiro estágio de um Arhat. A certificação para a primeira fruição do
Arhatship, que está dentro do Pequeno Veículo, vem quando as oitenta e oito categorias de
visões errôneas são erradicadas. É chamada a Posição da Via da Visão. Através dos dezesseis
corações pode-se erradicar as oitenta e oito categorias de visões errôneas e certificar-se para
a verdade.
Visões errôneas são o resultado da cobiça e do amor que surge ao ver situações. Antes que se
veja algo, não se tem cobiça ou amor concernente àquilo, mas uma vez que se veja a coisa, a
cobiça e o amor por ela surge. A produção da cobiça e do amor com relação a esses estados é
denominada visão errônea. As oitenta e oito categorias de visões errôneas são erradicadas
através dos dezesseis corações que são aspectos das Quatro Nobres Verdades do
sofrimento, a acumulação (causa do sofrimento), a extinção (do sofrimento), e a Via (para
extinção do sofrimento).
Dentro do domínio do desejo estão oito desses corações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paciência com Relação aos Dharmas Envolvidos no Sofrimento.
Sabedoria com Relação aos Dharmas Envolvidos no Sofrimento.
Paciência com Relação aos Dharmas Envolvidos na Acumulação.
Sabedoria com Relação aos Dharmas Envolvidos na Acumulação.
Paciência com Relação aos Dharmas Envolvidos na Extinção.
Sabedoria com Relação aos Dharmas Envolvidos na Extinção.
Paciência com Relação aos Dharmas Envolvidos na Via.
Sabedoria com Relação aos Dharmas Envolvidos na Via.

Os domínios da forma e da não-forma têm oito corações:
1. Paciência Subsequente com Relação ao Sofrimento.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sabedoria Subsequente com Relação ao Sofrimento.
Paciência Subsequente com Relação à Acumulação.
Sabedoria Subsequente com Relação à Acumulação.
Paciência Subsequente com Relação à Extinção.
Sabedoria Subsequente com Relação à Extinção.
Paciência Subsequente com Relação à Via.
Sabedoria Subsequente com Relação à Via.

Os dezesseis corações estão todos localizados nos domínios onde existe apego às marcas. No
décimo-quinto dos dezesseis corações, ‘Paciência Subsequente com Relação à Via’, as visões
errôneas são erradicadas. Aquele ponto é classificado como Inclinação Para a Primeira
Fruição, e é chamada Via da Não-Interrupção. Quando se atinge completamente o décimosexto coração, ‘Sabedoria Subsequente com Relação à Via’, isto é certificação para a
primeira fruição do Arhatship. É chamada Via da Libertação, pois naquele ponto a delusão é
completamente decepada e a libertação é obtida.
O Srotaapanna
Os primeiros três estágios do Arhatship, chamados posições (estados) de fruição, são
similares aos frutos não amadurecidos em uma árvore. O quarto estágio, a consecução do
Arhatship, é chamado posição da Via, e corresponde à fruta madura e colhida.
O primeiro fruto é chamado Posição da Via da Visão. O segundo e o terceiro frutos são
chamados Posição da Via da Cultivação, e o quarto fruto é chamado Posição da Via de
Nenhum Estudo.
O primeiro fruto é o Srotaapanna, uma palavra do Sânscrito que significa “Aquele que
Entrou no Fluxo”. Ele se opõe ao fluxo das seis poeiras (impurezas) das pessoas comuns e
entra no fluxo da natureza do dharma dos sábios. Entrar no fluxo significa entrar no estado do
sábio realizado do Pequeno Veículo.
O Buda Shakyamuni indagou Subhuti se o Srotaapanna, que certificou-se para o primeiro
fruto da sabedoria do Pequeno Veículo, pode ter o pensamento de que ele obteve a fruição do
Srotaapanna.
Subhuti respondeu que o Srotaapanna não poderia ter tal pensamento. Embora ele seja
chamado “Aquele que Entrou no Fluxo”, ele não penetrou nada. Alguém que tenha se
certificado para o primeiro fruto não é iludido pelas seis poeiras (impurezas). Ele pode ver a
forma e não ser confundido. Ele pode perceber sons, odores, sabores, objetos tangíveis, e
dharmas; e não apegar-se a nenhum deles. Em razão de não apegar-se, a ele se dá o título de
“Aquele da Primeira Fruição”, ou “Aquele que Entrou no Fluxo”. Todavia, isto é meramente
um nome, não uma substância de fato. Portanto, um Srotaapanna não pode pensar que ele
obteve o fruto do Srotaapanna.
O Sakrdagamin
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Pode um Sakrdagamin ter o pensamento: ‘Eu obtive o
fruto do Sakrdagamin.’?”
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Subhuti disse: “Não, Honrado pelo Mundo. E por quê? Um Sakrdagamin significa
“Alguém que Retorna Uma Vez Mais, mas ele, de fato, não tem um retorno. Por essa
razão, ele é chamado Sakrdagamin.”
Comentário:
Após o Buda Shakyamuni ter falado sobre o primeiro fruto, ele sabia que muitas pessoas
perguntariam se o primeiro fruto e o segundo fruto eram diferentes, se o sábio do primeiro
fruto não teria o pensamento de certificação para o primeiro fruto, mas o sábio do segundo
fruto teria tal pensamento.
Alguém que tenha se certificado para o primeiro estágio do Arhatship tem mais sete
nascimentos e mortes para se sujeitar. Ele nasce sete vezes nos céus e sete vezes em meio aos
humanos. Aquele do segundo fruto, o Sakrdagamin, retorna apenas uma vez, nascendo uma
vez nos céus e uma vez em meio aos humanos. Ele pode pensar: “Eu obtive o fruto do
Sakrdagamin?”
Subhuti disse: “Não, porque embora se diga que ele retorna uma vez – uma vez ao céu e uma
vez em meio aos humanos – ele de fato não tem que retornar. Ele pode acabar com o
nascimento e a morte muito subitamente. Ele tem uma escolha: ter mais um nascimento e
morte, ou avançar, certificar-se para o terceiro fruto, e não retornar. O segundo fruto, do
Sakrdagamin, é apenas um nome e não tem substância de fato. Portanto, não se pode dizer
que ele tenha atingido nada. O que ele poderia obter? Sakrdagamin é apenas um nome.”
O Anagamin
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Pode um Anagamin ter o pensamento: ‘Eu obtive o fruto
do Anagamin.’?”
Subhuti disse: “Não, Honrado pelo Mundo. E por quê? Anagamin significa ‘Aquele Que
Não Retorna, mas ele de fato não tem que não retornar. Por essa razão, ele é chamado
Anagamin.”
Comentário:
Novamente o Buda Shakyamuni pensou que talvez as pessoas considerariam o sábio da
terceira fruição diferente daquele da primeira ou da segunda fruição, de tal modo que ele
prosseguiu a discussão com Subhuti.
Um Anagamin é chamado “Aquele Que Não Retorna” porque ele erradicou todos os
pensamentos ilusórios no domínio do desejo e não mais é compelido a renascer naquele
domínio.
A segunda fruição do Sakrdagamin deve retornar uma vez mais aos céus e uma vez mais em
meio aos humanos antes de erradicar as últimas três categorias de seus pensamentos ilusórios
no domínio dos desejos. Tendo realizado aquilo, ele certifica-se para o terceiro fruto, e não
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mais retorna. Na verdade, ele também não tem que não retornar. Não se apegue à marca do
não retorno.
O Arhat
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Pode um Arhat ter o pensamento: ‘Eu obtive o
Arhatship.’?”
Subhuti disse: “Não, Honrado pelo Mundo. E por quê? Na verdade, não há um dharma
denominado Arhat. Honrado pelo Mundo, se um Arhat tem o pensamento: ‘Eu Atingi o
Arhatship’, aquilo seria apego ao eu (a si mesmo), aos outros, aos seres viventes e à uma
vida. Honrado pelo Mundo, o Buda diz que na minha consecução do Samadhi de
Nenhuma Contenda, eu sou o primeiro em meio aos humanos, que eu sou o primeiro
Arhat liberto do desejo. Honrado pelo Mundo, eu não tenho o pensamento: ‘Eu sou um
Arhat livre do desejo’. Se eu tivesse o pensamento: ‘Eu atingi o Arhatship’, então o
Honrado pelo Mundo não poderia dizer: ‘Subhuti é o primeiro dentre aqueles que se
comprazem em praticar Arana’. Uma vez que Subhuti de fato não tem nenhuma
prática, ele é chamado ‘Subhuti, aquele que se compraz em praticar Arana’.”
Comentário:
Arhat, uma palavra do Sânscrito, possui três significados:
1. Merecedor de ofertas,
2. Exterminador de ladrões,
3. Sem nascimento.
Ser um monge é a causa para tornar-se um Arhat, tornar-se um Arhat é o resultado de ter sido
um monge. Na causa, ele é um mendicante. No efeito, ele é merecedor dos oferecimentos de
deuses e humanos. Na causa, ele é alguém que atemoriza Mara. No efeito, ele é alguém que
extermina os ladrões, os ladrões das aflições. Na causa, ele é alguém que destrói a maldade.
No efeito, ele é alguém que é sem nascimento.
O Arhat do Pequeno Veículo extermina os ladrões das aflições. O Bodhisattva não deve
apenas exterminar os ladrões, mas deve também exterminar aquilo que não é um ladrão, quer
dizer, a ignorância. Na realização do Arhatship, a ignorância não é considerada um ladrão,
mas na culminação do Estado do Bodhisattva é, devido à percepção de que todas as aflições
provêm da ignorância.
Embora o Arhat tenha alcançado ‘A Posição de Nenhum Estudo’, ele ainda tem ignorância.
Mesmo na iluminação dos Bodhisattvas ainda resta uma última partícula de ignorância que
age como um ladrão e que os Bodhisattvas reconhecem ser o maior dos ladrões. Por isso se
diz que eles devem exterminar aquilo que para o Arhat não é um ladrão.
Subhuti foi indagado se um Arhat pode ter o pensamento de que ele obteve o Arhatship, e
respondeu: “Não, porque embora ele tenha se certificado para a fruição do Arhatship, isto é
apenas um nome e nada mais”. Não apenas na certificação para o fruto do Arhatship não há
percepção, como também na consecução do Estado de Buda não há (nenhuma percepção).
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Não há um dharma tangível que possa ser chamado Arhat. Isto é um nome vazio. Se alguém
pensa que ele existe, esse alguém tem apego aos dharmas e não alcançou a vacuidade dos
dharmas.
Se um Arhat tivesse o pensamento de que ele obteve o Arhatship, ele estaria apegado a si
mesmo, aos outros, aos seres viventes e à uma vida. Ele não teria alcançado a vacuidade do
‘eu’ ou dos dharmas, nem teria obtido o Arhatship. O pensamento da obtenção do Arhatship
traz consigo a marca do ‘eu’, que por sua vez produz sua semelhante (marca) dos outros.
Estabelecidos os dharmas do ‘eu’ e dos outros, cria-se a marca dos seres viventes, a qual por
sua vez leva à marca de uma vida. Ele estaria, portanto, apegado às quatro marcas.
O Samadhi de Nenhuma Contenda
Subhuti novamente dirigiu-se ao Buda, dizendo: “Honrado pelo Mundo, o Buda diz que eu
obtive o Samadhi de Nenhuma Contenda”. Contenda refere-se a debate e disputa (luta). O
Sexto Patriarca falou disto:
Debate – pensamentos de vitória e derrota –
estão em contradição com a Via.
Dão origem à idéia das quatro-marcas,
como pode o Samadhi ser obtido?
No cultivo da Via não se deve envolver-se em competição, disputa para ser o primeiro ou
segundo. Pessoas que cultivam a Via devem ser como a água. Lao Tzu disse:
Benevolência superior é como água:
a água beneficia uma miríade de coisas,
e não lhes confronta.
Ela flui para lugares que repelem a humanidade
e assim ela se aproxima da Via.
“A água beneficia uma miríade de coisas e não lhes confronta”. Árvores, flores e gramas
necessitam da água para crescerem. Pessoas necessitam da água para viverem. Criaturas que
voam bebem água, e peixes, tartarugas, camarões, caranguejos e semelhantes também
necessitam de água para sobreviverem. Aqueles nascidos do útero, dos ovos, da umidade e
por transformação, todos necessitam ter água. A água não se recusa a umedecer uma miríade
de coisas, nem regateia ou barganha. “Ela flui para lugares que repelem a humanidade e
assim ela se aproxima da via”. A água não permanece nas altas montanhas, mas flui para o
lugares mais baixos, diferente das pessoas que apreciam lugares elevados e evitam os baixos.
Em razão de ela tender a fluir para os lugares baixos, a água está em concordância com a Via.
Lao Tzu era um corpo transformado do Venerável Mahakashyapa. Quando o Buda entrou
no mundo, ele viu que os seres viventes na China cometiam muitas ofensas e não contavam
com o dharma para cultivar. Assim, ele enviou Lao Tzu, Confúcio e Yan Hwei para a China
para ensinar e transformar os seres viventes. Todos os três eram corpos transformados de
Bodhisattvas.
Lao Tzu introduziu o conceito do incondicionado para o povo Chinês. Se alguém pode
compreender o dharma incondicionado, então esse alguém pode vir a compreender o que não
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é incondicionado. O Budadharma fala daquilo que é incondicionado e ainda não
incondicionado.
O Sexto Patriarca disse: “Debate – pensamentos de vitória e derrota – estão em contradição
com a Via”. Suponha que na cultivação da Via você deva ir para o sul, mas em razão de você
gostar de argumentar você vá para o norte. Talvez você deva ir para o leste, mas você rebelase e vai para o oeste. Quando você argumenta, você está em oposição à Via. “Dar origem à
ideia das quatro-marcas” significa produzir as marcas do eu, dos outros, dos seres viventes, e
de uma vida. “Como pode o Samadhi ser obtido?” O Samadhi de Nenhuma Contenda é não
ter pensamentos de vitória ou derrota.
A Bênção da Pureza
O Buda diz que Subhuti é o primeiro Arhat a apartar-se do desejo. Os seres viventes são
atormentados com todos os tipos de cobiça e desejo, que se resumem numa lista de Cinco
Desejos: desejo pela riqueza, pela forma, pela fama, pela comida e pelo sono. Qualquer um
gosta de (possuir) valores para um objeto de cobiça e desejo. Ao certificar-se para o Samadhi
de Nenhuma Contenda, não há mais cobiça ou desejo de qualquer natureza. Não se tem mais
cobiça pela comida, roupas, ou um bom lugar para viver. Todos os anseios cessam. Isto é o
que se entende por primeiro a libertar-se do desejo. Apartando-se do desejo se obtém o
Samadhi de Nenhuma Contenda e torna-se puro. Se não se abandona o desejo, não se pode
obter o Samadhi de Nenhuma Contenda – a bênção da pureza.
Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, eu não tenho o pensamento de que sou alguém
que obteve o Samadhi de Nenhuma Contenda, ou que certifiquei-me para o Arhatship, ou que
sou o numero um em meio aos humanos – o primeiro Arhat livre dos desejos. Por quê? Se eu
tiver aquele pensamento, não posso ser chamado de puro, não posso ser dito ter deixado o
desejo, e não posso ser chamado de alguém que não disputa (ou luta).”
“Honrado pelo Mundo, você não deve então dizer que Subhuti é alguém que pratica Arana,
isto é, alguém que pratica a pura conduta. Por quê? Porque se eu tenho tal pensamento, já
seria controvérsia e impureza, e eu não estaria livre do desejo. Aquilo também seria um falso
pensamento.”
“Mas em razão de eu estar realmente sem a prática – eu realmente nada faço – eu não estou
apegado a nada. Eu não estou apegado ao ‘eu’ ou aos dharmas; uma vez que não digo
arrogantemente: ‘Eu obtive o Arhatship, Eu sou puro e não disputo. Eu estou livre do desejo’;
por essa razão, o Buda diz que eu sou o primeiro Arhat a libertar-se do desejo. Mas se eu
tenho esse pensamento, o Buda não pode falar daquela maneira.”
“Subhuti, que pratica Arana” é nada mais que um falso nome. Como um praticante da Arana
Subhuti gostava de cultivar a pura conduta. Todavia, não havia um substância fixa (concreta)
ou real, nenhuma ‘coisa’ que ele tivesse obtido. Embora ele tivesse se certificado para a
quarta fruição do Arhatship, ele realmente nada tinha obtido.
Aqueles que olham não podem vê-lo,
aqueles que escutam não podem ouvir:
não há nada afinal.
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CAPÍTULO 10
O Adorno das Terras Puras
O Adorno Das Terras Búdicas
Sutra:
O Buda disse a Subhuti: “O que você pensa? Houve algum dharma que o Tathagata
obteve enquanto com o Buda Dipankara (Tocha Ardente)?”
“Não, Honrado pelo Mundo, não houve realmente nenhum dharma que o Tathagata
obteve enquanto com o Buda Tocha Ardente.”
“Subhuti, o que você pensa, um Bodhisattva adorna as Terras Búdicas?”
“Não, Honrado pelo Mundo. E por quê? O adorno das Terras Búdicas é nenhum
adorno, no entanto é chamado adorno.”
“Portanto, Subhuti, o Bodhisattva, Mahasattva, deste modo deve produzir um coração
puro. Ele deve produzir aquele coração sem persistência nas formas. Ele deve produzir
aquele coração sem persistência nos sons, odores, sabores, objetos tangíveis, ou
dharmas. Ele deve produzir aquele coração sem persistência em qualquer lugar.”
“Subhuti, suponha que uma pessoa tenha um corpo como o (Monte) Sumeru, o Rei das
Montanhas. O que você pensa: aquele corpo seria grande?”
Subhuti disse: “Muito grande, Honrado pelo Mundo. E por quê? É dito pelo Buda não
haver corpo algum. Por isso, é chamado um grande corpo.”
Comentário:
A Profecia do Buda Tocha Ardente
Tendo demonstrado, através do exemplo dos frutos do Pequeno Veículo previamente
mencionados, que não há apego a nada, a seguir, o Buda utilizou a si próprio como um
exemplo. Ele antecipou-se às pessoas que pensariam que um Buda ou Bodhisattva são
diferentes dos sábios do Pequeno Veículo.
Não houve nenhum dharma que o Tathagata obteve enquanto com o Buda Tocha Ardente?
O Buda Shakyamuni fez referência a si próprio naquele ponto. O Buda Tocha Ardente havia
proferido uma profecia sobre o Estado de Buda do Buda Shakyamuni, o que significa que ele
deu-lhe um nome, dizendo: “No futuro você tornar-se-á um Buda chamado Shakyamuni.”
O Buda Tocha Ardente conferiu a profecia da consecução do Estado de Buda pelo Buda
Shakyamuni no tempo em que ambos eram monges. O monge que se tornaria o Buda
Shakyamuni ainda não havia realizado o Estado de Buda, mas o Buda Tocha Ardente o havia
feito. Naquela ocasião, o Buda Shakyamuni estava caminhando na estrada e viu à distância o
monge Tocha Ardente caminhando em sua direção. O Buda Shakyamuni também viu que no
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trecho de estrada entre eles havia uma grande poça de água lamacenta. Em razão do seu
cultivo como um Bodhisattva e de ter-se dedicado a ajudar quem quer que fosse, ele percebeu
que o monge que vinha ao seu encontro seria prejudicado pela poça, e deitou-se sobre a água
lamacenta para servir como uma ponte para o monge. Mas a poça era grande e seu corpo não
a abrangia totalmente. Por isso, ele desenrolou o seu cabelo, o qual ele mantinha longo de
acordo com as práticas ascéticas que ele cultivava, e o estendeu sobre o restante da poça.
Quando o monge que era o Buda Tocha Ardente chegou ao local, o Buda Shakyamuni pediulhe para atravessar sobre seu corpo. O Buda Tocha Ardente aquiesceu. E quando ele
atravessou ele disse ao monge: “Você é assim. Eu também sou assim”. Ele quis dizer: “Seu
coração é assim e o meu coração também é assim. Você esquece de si mesmo em prol do
dharma, e eu esqueço de mim mesmo em prol do dharma. Assim, estamos ambos a cultivar a
Via do Bodhisattva”. Ele então afagou o topo da cabeça do monge e disse: “No futuro, você
tornar-se-á um Buda chamado Shakyamuni”. Após o Buda Dipankara ter conferido ao
Buda Shakyamuni aquela profecia, os dois monges se separaram e cada um continuou a
praticar a Via.
Assim então o Buda Shakyamuni indagou a Subhuti: “Quando Eu recebi a minha profecia,
obtive algum dharma?”
Subhuti respondeu: “Não”.
O Coração Puro de um Bodhisattva
Novamente o Buda Shakyamuni indagou a opinião de Subhuti: “Um Bodhisattva adorna as
Terras Búdicas?” Um Bodhisattva usa os méritos e virtudes do cultivo dos seis paramitas e
das dez mil práticas para adornar as Terras Búdicas?
E novamente Subhuti respondeu: “Não. Ele não adorna as Terras Búdicas. Se ele tivesse um
pensamento de adornar as Terras Búdicas, então ele teria a marca do eu, dos outros, dos seres
viventes, e de uma vida; ele teria um apego”. O princípio é o mesmo para a primeira,
segunda, terceira e quarta fruições do Arhatship. Embora eles adornem as Terras Búdicas,
não há nenhum adorno. Por quê? Se eles tivessem o pensamento de que “Eu adorno as Terras
Búdicas”, eles não teriam alcançado a vacuidade das pessoas e dharmas. Quando os dharmas
não são vazios, há apego aos dharmas. Quando as pessoas não são vazias, há apego ao eu.
Um Bodhisattva que adorna as Terras Búdicas não pensa que ele está adornando as Terras
Búdicas. O adorno das Terras Búdicas é meramente um nome e nada mais. Não possui uma
substância real. Portanto, um Bodhisattva, Mahasattva, deve produzir um coração puro. Um
coração puro é livre de apegos. Isto significa que você não difunde (não alardeia) as suas
boas ações para assegurar que qualquer mérito e virtude que possa ter sido acumulado seja
propriamente creditado. Tal coração (pensamento) é impuro. É sujo. Se você tem um
pensamento de si e dos outros quando faz ações virtuosas para adornar as Terras Búdicas,
então não há nenhuma ação virtuosa e não há adorno nenhum. O coração de um Bodhisattva
deve ser puro, sem (a ideia de) um eu ou outros, e sem certo ou errado. Pensamentos que
delineiam o eu, os outros, os seres viventes e uma vida são impuros. Um coração que está
apegado às seis poeiras é impuro, e é destituído de um verdadeiro e apropriado mérito e
virtude.
O Grande Corpo de um Bodhisattva
Ele deve produzir aquele coração sem persistência em qualquer lugar. Ele deve, sem ter
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qualquer apego, produzir aquele coração. Ele não deve ter nenhum pensamento. Se você
puder não ter nenhum pensamento, você não estará apegado a lugar algum. Se você puder
não ter nenhum pensamento, você poderá produzir aquele coração sem persistência em
qualquer lugar. O Buda usou um outro exemplo: “Suponha uma pessoa que tenha um
corpo como o (Monte) Sumeru, o Rei das Montanhas... Aquele corpo seria grande?”
Subhuti disse: “Muito grande”, mas adiante acrescentou: “É dito pelo Buda não haver
corpo algum, porquanto é chamado um grande corpo”. O Monte Sumeru, embora grande,
tem no entanto uma medida. Se você tem (o tamanho do) Monte Sumeru, você ainda tem uma
medida. Se você conseguir não ter corpo, nada pode ser comparado a isto, e assim é chamado
um grande corpo. Se há uma medida para ele, então o corpo não é realmente grande. Nenhum
corpo, um corpo sem medida, este é realmente um grande corpo.
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CAPÍTULO 11
A Supremacia das Bênçãos Incondicionadas
A Supremacia das Bênçãos Incondicionadas
Sutra:
“Subhuti, se houvesse tantos Rios Ganges quanto os grãos de areia que há no Rio
Ganges, o que você pensa, seriam muitos os grãos de areia em todos aqueles Rios
Ganges?”
Subhuti disse: “Muitos, Honrado pelo Mundo. Mesmo apenas os Rios Ganges já seriam
incalculáveis, quanto mais os grãos de areia contidos neles.”
“Subhuti, Eu agora lhe falarei a verdade. Se um bom homem, ou uma boa mulher,
usasse as sete gemas preciosas para preencher três mil grandes sistemas de mil mundos,
iguais em número aos grãos de areia contidos em todos aqueles Rios Ganges, e
oferecesse-lhes como doação, as bênçãos que ele ou ela obteria seriam muitas?”
Subhuti disse: “Muitas, Honrados pelo Mundo.”
O Buda disse a Subhuti: “Se um bom homem, ou uma boa mulher, recebesse e
mantivesse mesmo que apenas um verso de quatro linhas deste sutra e pregasse-lhe
para outros, suas bênçãos e virtudes superariam as bênçãos e virtudes da pessoa
anterior.”
Comentário:
Esta parte do texto diz que bênçãos e virtudes que são destituídas de quantitativos (marcas)
superam bênçãos e virtudes quantificadas; que bênçãos e virtudes não condicionadas superam
bênçãos e virtudes condicionadas.
O Que São Bênçãos Condicionadas
Na seção anterior foi dito que os sábios do quarto fruto do Pequeno Veículo, os Bodhisattvas
e os Budas não devem apegar-se às marcas, ou ter qualquer apego ao eu, aos dharmas ou à
vacuidade. Eles devem ser completamente desapegados. Ao não ter apegos, eles obtêm o
fruto do Estado de Buda, o adorno do Bodhisattva das Terras Búdicas, ou a certificação para
o quarto fruto do Arhatship.
Suspeitando que haveriam pessoas que ainda apegar-se-iam à marca da doação, o Buda ainda
disse a Subhuti: “Olhe para o Rio Ganges à sua frente, Subhuti. Suponha que todos os grãos
de areia do rio pudessem ser contados. A areias do Rio Ganges são tão finas quanto a farinha
– tão finas que uma partícula dessa areia não pode sequer ser vista a olho nu. Quantos grãos
de areia você estimaria haver no rio? Você poderia dizer que mesmo a mais alta estimativa
possível não expressaria a quantidade precisamente. Suponha, então, que cada grão de areia
no Rio Ganges em si, se tornasse um Rio Ganges. Quantos Rios Ganges haveriam? Assim
como você não pode calcular o número de grãos de areia no Rio Ganges, assim também, se
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cada grão se transformasse num Rio Ganges, o número de Rios Ganges seria imensurável.
Então, se você ainda tentasse contar o número de grãos de areia em todos aqueles Rios
Ganges, quão mais incalculável seria. Seria impossível conceber tal número.”
Subhuti diria: “Sou incapaz de conceber a multidão daqueles Rios Ganges, quanto mais falar
dos grãos de areia neles. Assim, tudo o que posso dizer é muitíssimo.”
O Buda disse: “Eu vou lhe dizer claramente. Falarei a verdade. Suponha um homem, ou uma
mulher, que tenha cultivado os cinco preceitos e as dez boas ações use as sete gemas
precisosas que são ouro, prata, lápis-lazúli, cristal, madrepérola, pérolas vermelhas, e
carnelian, suficientes para preencher três mil grandes sistemas de mil mundos iguais em
número às areias de tantos Rios Ganges quantos aqueles ditos acima para fazer
oferecimentos. Ele obteria muitas bênçãos?”
Numa seção anterior do sutra foi feita uma menção dos três mil grandes sistemas de mil
mundos, mas não de tantos três mil grandes sistemas de mil mundos quanto os grãos de areia
daquele incalculável número de Rios Ganges. A analogia (anterior) está sendo ampliada
vários milhares de dezenas de milhares de vezes.
Subhuti disse que embora as bênçãos e virtudes oriundas da doação daquela quantidade das
sete gemas preciosas fossem muitas, elas seriam a retribuição de bênçãos condicionadas, isto
é, bênçãos e virtudes com resultados (quantificadas). Qualquer coisa condicionada
eventualmente torna-se extinta, e a existência de resultados mantém uma pessoa atada a
estados não-ultimados.
O Ato da Suprema Doação
O Buda então falou de um homem, ou mulher, que cultiva os cinco preceitos e as dez boas
ações, e que recebe e ostenta o Sutra Diamante – quer seja o Sutra Diamante em sua
totalidade ou não mais que um dos seus versos de quatro linhas. Receber refere-se a aceitá-lo
no coração; Ostentar (Manter) refere-se a praticá-lo com o corpo – isto é, ouvir sinceramente
e então oferecer-se (submeter-se) à sua conduta. Primeiro você o recebe com o seu coração.
Por exemplo, o sutra diz que um Bodhisattva deve abandonar todas as marcas no sentido de
conquistar o Anuttara-Samyak-Sambodhi. Você pondera aquilo em seu coração: “Ah, um
Bodhisattva abandonar todas as marcas deve significar que ele não deve ser apegado à marca
do eu, às marcas dos dharmas (fenômenos), ou à marca da vacuidade”. Uma vez que o seu
coração compreende, você realmente abraça a sua prática. Você doa sem a marca do eu, dos
outros, ou a marca do tempo de duração de uma vida. Sua doação é destituída do apego ao
doador, ao beneficiário, ou ao bem que é doado. Você pratica ações meritórias sem envolverse com a marca da prática de ações meritórias.
Talvez você receba e ostente esse verso de quatro linhas:
Não há marca do eu,
e nem marca dos outros,
nem marca dos seres viventes,
e nem marca de uma vida.
O Verdadeiro Bodhisattva
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Você encontra alguém e diz: “O Sutra Diamante diz que devemos ser isentos da marca do
eu. Não devemos ver o ‘eu’ como tão importante, nem devemos estar envolvidos na
existência do ‘você’, ou a marca dos ‘outros’. Se não temos (a marca do) eu ou outros, então
não há marca dos seres viventes, e assim não há marca de uma vida.”
A pessoa ouve e pensa: “Oh, você tem que apartar-se de todas as marcas.”
Alguém que possa abandonar todas as marcas é um Bodhisattva. Um Bodhisattva não diz:
“Eu fiz aquela ação meritória. Eu tenho essa grande virtude. Eu construí um monastério. Eu
publiquei aquele sutra.” Ele, o Bodhisattva, é destituído de tais marcas; isto é, ele
verdadeiramente as esquece. Ele não apenas torna-se fanático por manter o anonimato, de
modo que se alguém lhe indaga: “Quem publicou aquele sutra?”, ele responde: “Eu não sei”,
quando, de fato, ele próprio o fez. Isto é um exemplo de estar muito atento em manter-se
anônimo. Está claro? Se você sabe algo, então que o diga. Se você não sabe, diga que você
não sabe. Se ninguém pergunta, você não tem que oferecer todos os detalhes das suas mais
recentes ações meritórias. Mas, se você publica o sutra e o esquece, de modo que quando está
feito, está feito, então não há marca. Todavia, embora você o esqueça, nenhum mérito e
virtude existe. Quando você não tem resultados (conspícuos), o mérito e virtude não têm
resultados. Se você pode compreender dharmas não condicionados, seus méritos e virtudes
também tornam-se não condicionados.
O Corpo do Dharma do Tathagata
Talvez você escolha as linhas que dizem:
Se alguém me vê na forma,
Se alguém me procura no som,
Ele pratica uma via tortuosa,
E não pode ver o Tathagata.
Esse verso encontra-se na última parte do Sutra Diamante. O próprio Buda o disse, e assim
o ‘me’ refere-se ao Buda Shakyamuni. Se alguém canta uma bela canção para o Buda e o
procura daquela forma, ele não pode perceber o Corpo do Dharma do Tathagata. Numa
passagem anterior do sutra o Buda indagou: “Se um corpo fosse tão grande quanto o Monte
Sumeru, seria grande aquele corpo?”
Subhuti primeiro respondeu que seria muito grande, e depois disse: “É dito pelo Buda não
haver corpo algum; porquanto é chamado um grande corpo”. O que é corpo algum? Não é
um corpo. Se não é um corpo, o que é? Se não é um corpo, como pode ele ser chamado um
grande corpo? Corpo algum refere-se ao Corpo do Dharma. O Corpo do Dharma do Buda é
incomparável. Se você tem um corpo tão grande quanto o Monte Sumeru, ele ainda é
comparável ao Monte Sumeru. Mesmo que ele seja maior que o Monte Sumeru, ainda pode
ser comparado a ele. O Corpo do Dharma está para além das comparações. É incomparável.
Há apenas um, e não dois. Não há uma segunda coisa. Aquele é um grande corpo. O corpo
algum é o Corpo do Dharma, não o corpo da retribuição. No ensinamento do Buda, o Corpo
do Dharma é o verdadeiro Buda. Assim é dito: “Esse oferecimento é feito para o puro Corpo
do Dharma: Buda Vairocana”. O Buda Vairocana permeia todos os lugares. “Para o corpo
de retribuição plenamente perfeito: Buda Rocana... para os milhões de corpos de
transformação: Buda Shakyamuni”. O corpo de retribuição e os corpos de transformação
não são Budas verdadeiros. Somente o Corpo do Dharma é o verdadeiro Buda. Assim o sutra
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diz: corpo algum é chamado um grande corpo. Corpo algum é o Corpo do Dharma.
O Dharma Incondicionado
Talvez você escolha as linhas que dizem:
Todos os dharmas condicionados
São como sonhos, ilusões, bolhas, sombras,
como gotas de orvalho e um flash luminoso;
Contemple-os assim.
Todas as coisas que possuem forma e aparência, todas as coisas que existem, estão incluídas
nos dharmas (fenômenos) condicionados. Aquilo que é condicionado é como um vazio,
ilusório, uma coisa irreal, como uma bolha na água ou como a sombra de uma pessoa. O que
são dharmas condicionados? Todas as coisas no mundo que possuem forma e aparência –
mesmo o seu país, sua família, e seu próprio corpo – são todos dharmas condicionados. Uma
vez que todos os dharmas condicionados declinam, você deve dizer às pessoas aquilo que as
quatro linhas dizem. Se você compreende quatro linhas, fale quatro linhas. Se você
compreende cinco, fale cinco. Se você compreende seis, fale seis. Se você compreende todo o
Sutra Diamante, fale o Sutra todo. Se você compreende dez Sutras Diamante, fale sobre os
muitos sutras. Explique o quanto você compreende.
As bênçãos e virtudes obtidas da pregação para outros, mesmo que apenas quatro linhas, são
maiores que aquelas obtidas da doação de tantas das sete gemas preciosas quanto aquelas que
preencheriam três mil grandes sistemas de mil mundos, iguais em número aos grãos de areia
em tantos Rios Ganges quanto os grãos de areia do Rio Ganges. Por quê? Este mérito e
virtude é condicionado, mérito e virtude com resultado, que possue uma marca. O mérito e
virtude derivado da pregação do Budadharma é incondicionado, é mérito e virtude
indeclinável (imperecível), sem resultado e destituído de marca. Este último comporta um
fruto maior, e supera as bênçãos e virtudes anteriores.
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CAPÍTULO 12
Reverência ao Ensino Ortodoxo
Lugares Sagrados
Sutra:
“Além disso, Subhuti, você deve saber que todos os deuses, humanos e asuras do mundo
devem fazer oferecimentos a qualquer lugar no qual mesmo que apenas um verso de
quatro linhas deste sutra seja pregado ou promulgado, assim como o fariam para um
santuário ou templo do Buda; quanto mais ainda a qualquer lugar onde as pessoas
possam receber, proteger, ler e recitar o sutra em sua íntegra. Subhuti, você deve saber
que tais pessoas atingiram o mais supremo e raro dos dharmas. Em qualquer lugar
onde o texto do sutra seja encontrado, lá está o Buda ou um discípulo reverente.”
Comentário:
Além disso indica que a passagem do sutra segue uma passagem prévia. Por alguma razão,
pode não ser conveniente falar o sutra inteiro, de forma que um verso de quatro linhas é
escolhido – similar àqueles mencionados anteriormente. Talvez:
Tudo o que possui marcas é falso e vazio.
Se você vê todas as marcas
como não marcas,
Então você vê o Tathagata.
Use qualquer verso de quatro linhas que você considere apropriado falar em resposta à cada
ocasião e pratique a plena doação para curar cada ser vivente de seu problema particular. O
lugar onde você fala mesmo que apenas um verso de quatro linhas do texto do sutra é um
lugar onde os deuses, os humanos e asuras do mundo vêm para fazer oferecimentos. Todos,
de fato, refere-se a todos os seres nos seis caminhos do renascimento: deuses, humanos,
animais, espíritos famélicos, e seres nos infernos. Todavia, somente deuses, humanos e
asuras são especificamente mencionados na passagem do texto do sutra, porque não é fácil
para seres nos três maus caminhos fazerem oferecimentos aos Três Tesouros.
O Mundo de Todos os Seres
O Mundo. Há dois tipos de mundos: o mundo senciente, e o mundo material. O mundo
senciente compreende todos os seres com senciência, que têm respiração e sangue. Os
desprovidos de respiração e sangue são chamados insencientes. O mundo material
compreende quartos, varandas, salas, casas, montanhas, rios, a grande terra, e todas as dez
mil coisas.
O mundo senciente é também chamado mundo da retribuição devida. Por que o mundo
existe? Porque seres sencientes existem. Se não houvesse seres viventes não haveria mundo.
O mundo material é insenciente, e uma vez que o insenciente depende do senciente, é
chamado mundo da retribuição dependente. Retribuição devida refere-se aos seres sujeitos à
sua própria retribuição, como é o caso das pessoas que vivem no mundo. As retribuições
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devidas e dependentes formam o mundo.
Deuses refere-se aos seres nos céus. Humanos refere-se às pessoas no mundo. Asuras tanto
podem ser encontrados em meio aos animais como em meio aos humanos, bem como em
meio aos deuses, e são descritos como seres que gostam de lutar. Por exemplo, deuses que
guerreiam contra os generais celestes são asuras. A luta está fortemente impregnada na
natureza do asura.
O Asura
Asura é uma palavra do Sânscrito que traduz-se como “disforme” (desprovido de forma) ou
como “carente de vinho”. De manhã à noite os asuras pensam em tomar vinho, mas por
razões desconhecidas por eles, onde quer que eles tentem comprar algum (vinho), o lojista
não o venderá. As pessoas recusam-se a vender álcool aos asuras por saber que se asuras
ficarem bêbedos, eles espancarão outras pessoas. A situação dos asuras é tal que ainda que
tenham as bênçãos dos deuses, falta-lhes a sua autoridade. Em outras palavras, eles merecem
a recompensa dos céus, mas carecem da conduta virtuosa dos deuses.
Como alguém torna-se um Asura?
Aqueles que buscam constantemente a vingança tornam-se asuras. Por exemplo, se alguém
usa uma frase para reprendê-lo, você responde com duas frases para rebaixá-lo. Se alguém
bate-lhe com uma das mãos, você lhe agride de volta com ambas as mãos. Em geral, você
quer devolver em dobro, e por agir de maneira como se lutasse, você rapidamente torna-se
um asura.
Sobre Fazer Oferecimentos
Quando alguém fala um verso de quatro linhas do sutra, não apenas as pessoas devem vir
fazer oferecimentos, como também os deuses devem fazê-lo.
O que significa fazer oferecimentos?
Há oferecimentos que são feitos para o Buda, oferecimentos que são feitos para o Dharma, e
oferecimentos que são feitos para a Sangha. Oferecimentos para o Buda incluem colocar
incenso, flores, velas, frutas, adornos, ou talvez chá ou água diante da imagem do Buda.
Oferecimentos para o Dharma refere-se à cuidadosa proteção do Dharma. Quando da leitura
dos sutras você não deve ser descuidado ou desatencioso. Quando você não os estiver lendo,
você não deve colocá-los ao lado descuidadamente. Você deve ter um lugar específico
destinado para a guarda dos sutras, e quando você colocá-los lá, deve fazê-lo delicada e
respeitosamente, colocando-os alinhadamente de tal maneira que nenhu ma borda se estenda
para além da borda da mesa ou prateleira. Qualquer um que já tenha aberto o seu olho Búdico
pode ver que onde um sutra não esteja seguramente guardado, o Bodhisattva Wei Two vem e
fica pacientemente segurando a borda do sutra com sua mão. Também, colocar o sutra num
lugar sujo é desrespeitoso e não pode ser considerado um oferecimento para o Dharma.
Sutras Budistas devem ser colocados acima de todos os livros da literatura secular. Você deve
ter a mesma consideração pelos sutras quanto você tem pelo próprio corpo e vida. Se você
rasga ou desmancha sutras, ou queima-os desdenhosamente, você será tão estúpido nas vidas
futuras que não será capaz de lembrar de nada, não importa quantas vezes as pessoas tentem
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ensiná-lo. A mesma retribuição recairá sobre aqueles que são mesquinhos com o Dharma. Por
exemplo, numa vida anterior Anirudha suportou a retribuição de extrema estupidez porque
antes daquilo ele conheceu o Dharma e se recusou a falá-lo para outros. Mais tarde ele
plantou muito boas raízes, de tal forma que quando ele encontrou o Buda Shakyamuni,
certificou-se para o fruto do Arhatship. Se você destrói sutras, não há previsão de quando
você verá um Buda novamente. No futuro será estúpido e estará sujeito a inumeráveis outras
retribuições.
Oferecimentos para a Sangha variam de acordo com o país e costumes. Na Tailândia e Burma
deve-se oferecer comida para a Sangha porque naqueles países os membros da Sangha vão à
mendicância com suas tigelas. Cada chefe de família reserva uma tigela de comida para
oferecer para o membro da Sangha quando vem mendigar. Há Quatro Tipos de
Oferecimentos que podem ser feitos para a Sangha:
1. Comida e bebida;
2. Roupas – os membros da Sangha devem depender dos leigos para prover-lhes com
oferecimentos de vestimentas;
3. Roupas de cama; e
4. Remédios. Remédios podem ser doados como oferecimento e guardados até que surja
a necessidade destes.
Pessoas que se encontram em seus lares devem fazer esses oferecimentos. Pessoas que
deixaram a vida familiar os recebem. Uma vez que os membros da Sangha recebem
oferecimentos daquela maneira, eles cultivam as Três Recordações e Cinco Contemplações
conforme tomam sua refeição diária.
As Três Recordações
Na verdade, os membros da comunidade de leigos, bem como os membros da Sangha, devem
praticar as Três Recordações quando tomam a refeição.
Com o primeiro bocado de comida deve-se pensar: “Faço voto para cortar todo o mal”. O
voto impede dar origem a qualquer mau pensamento, não à alusão de cometer más ações.
Com o segundo bocado de comida deve-se pensar: “Faço voto para cultivar todo o bem”.
Você não deve apenas recitar mecanicamente os votos e considerar que é suficiente. Você
precisa realmente erradicar todo o mal e de fato cultivar todo o bem. Com o terceiro bocado
de comida deve-se pensar: “Faço votos para levar todos os seres vivos à travessia”. Esse voto
significa levar todos os seres viventes à travessia do mar do sofrimento para o Estado de
Buda.
A Conduta de um Bodhisattva diante dos Oferecimentos
Você não deve olhar ao redor quando come, à espreita do que cada um dos outros está
comendo, até que descubra: “Minha tigela não tem nenhuma das delícias que você tem para
comer”. Quando você é suposto ser ‘Guan Shr Yin’ (Contemplador dos Sons do Mundo),
você está indisponível para ser ‘Guan Yin Shr’ (à Espreitar por Comida e Bebida). Pois, ao
contrário do compassivo Bodhisattva Guan Shr Yin que está atento à comida e bebida de
todos a fim de oferecer-lhes um pouco de sua própria caso eles não tenham o suficiente,
como Bodhisattva Guan Yin Shr você estará ocupado a resmungar.
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1. Avalie a quantidade de trabalho que ele (Bodhisattva Guan Shr Yin ) teve para trazer
a comida para onde você a come. Descubra quanto trabalho o agricultor teve para
plantar os campos, e a quantidade de mão-de-obra necessária para cultivar, combater
ervas daninhas, adubar, e a irrigação da cultura até que ela amadureça. Quando
maduro, o arroz teve que ser colhido e a palha teve que ser separada do grão. Através
dessa contemplação você vem a compreender que não foi fácil trazer a comida para a
sua tigela.
2. Considere se sua conduta é suficientemente virtuosa para você aceitar oferecimentos.
Indague-se: “Eu tenho alguma cultivação? Eu tenho alguma virtude da Via? Se estou
a receber oferecimentos das pessoas e não possuo a cultivação, eu deveria estar
envergonhado e arrependido”. Então, encoraje-se: “Ah, devo cultivar imediatamente.
Devo empreender esforços e trabalhar para acabar com o nascimento e a morte”.
Se a sua virtude é abundante, você deve dizer: “Embora eu seja um Mestre Superior
altamente virtuoso – provavelmente o maior de todos os Mestres Superiores no mundo em
vitudes da Via – mesmo assim vou trabalhar ainda mais. Eu aceito esse oferecimento, e
depois empreenderei ainda mais esforços. Ainda preciso progredir. Se certifiquei-me para a
primeira fruição do Arhatship, então buscarei a segunda fruição; se certifiquei-me para a
segunda fruição, buscarei a terceira; e se estou no terceiro estágio do Arhat, então buscarei
alcançar o quarto estágio. Preciso avançar com um sempre crescente vigor”.
3. Proteja seu coração contra excessos dos quais a ganância e etc. são a fonte. Quando
você come, não seja guloso. Coma apenas o suficiente, e então pare. Não seja ávido
por mais comida. A doença entra através da boca. Se você é muito guloso, arruma
uma diarréia. Não importando quão boa a comida seja, se você come demais e não há
lugar para ela em seu estômago, ele terá que retirá-la rapidamente, e você sofrerá da
doença que resulta da expulsão da comida não digerida.
4. Esta é uma dose de remédio para evitar o definhamento do meu corpo. A comida é
como um remédio que mantém meu corpo saudável.
5. É para cumprir o meu carma da Via que eu devo aceitar essa comida. Indague-se:
“Por que como essas coisas?” Então responda para si: “Porque quero cultivar e
cumprir o meu carma da Via de modo que finalmente me torne um Buda.”
Quando aos membros da Sangha forem dados oferecimentos, eles não devem ser arrogantes.
E quando ninguém lhes fizer oferecimentos, eles não devem nutrir a ganância. Mesmo que
você esteja morrendo de fome, você deve cultivar a Via. Morrer de fome em decorrência da
cultivação da Via é a glória suprema, o mais digno dos sacrifícios. Não tenha medo de passar
fome.
A Profunda Relação Mestre-Discípulo
Em qualquer lugar onde se encontre o Sutra, há o Buda. Aquele lugar é nada menos que o
Corpo do Dharma do Buda. É a Relíquia (Sarira) do Buda. O Sutra em si é o Corpo do
Dharma e a Relíquia do Buda.
Ou um discípulo reverente. Todas as pessoas que vêem o Sutra devem ser tão respeitosas
para com este quanto um discípulo é para com seu Mestre. Discípulos devem respeitar seus
Mestres e devem respeitar o Sutra. Respeitar o Sutra é como respeitar o Mestre. Respeitar o
Mestre é como respeitar o Sutra. Não faça distinção entre o Mestre e o Sutra.
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Por quê?
O Dharma que você compreende veio do seu Mestre. O Dharma do Mestre vem do Sutra.
Eles são três (discípulo, mestre e sutra) e um, um e três. Mas, não cometa o engano dizendo:
“O Sutra é meu Mestre, assim, não necessito de qualquer outro Mestre!” Se você renunciar o
seu Mestre, então o Mestre que é o Sutra também desaparecerá.
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CAPÍTULO 13
Receber e Manter o Dharma “Assim”
O Nome Vajra Prajna Paramita
Sutra:
Então Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, como deve o Sutra ser chamado?
Como devemos respeitá-lo e ostentá-lo?”
O Buda disse a Subhuti: “O nome do Sutra é Vajra Prajna Paramita (Consecução Plena
– Paramita da Grande Sabedoria – Prajna Diamantina - Vajra). Você deve respeitá-lo e
ostentá-lo por este nome. E por quê? Subhuti, Prajna Paramita é pregada pelo Buda
como nenhuma Prajna Paramita, porquanto é chamada Prajna Paramita.”
“Subhuti, o que você pensa? Há algum dharma pregado pelo Tathagata?”
Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo mundo, nada foi pregado pelo Tathagata”.
“Subhuti, o que você pensa? Todos as partículas de pó nos três mil grandes sistemas de
mil mundos são muitas?”
Subhuti disse: “Muitíssimas, Honrado pelo Mundo.”
“Subhuti, todas as partículas de pó são pregadas pelo Tathagata como nenhuma
partícula de pó, porquanto são chamadas partículas de pó. Os sistemas de mundos são
pregados pelo Tathagata como nenhum sistema de mundo, porquanto são chamados
sistemas de mundos.”
Comentário:
Depois o Buda disse: “Em qualquer parte onde o Sutra for encontrado, há um Buda ou um
discípulo reverente”. Subhuti indagou ao Buda qual deveria ser o nome do Sutra: “Como
devem todos os Arhats, Ouvintes, e Aqueles Condicionalmente Iluminados, bem como seres
viventes do futuro prestar homenagem ao Sutra?”
O Buda disse: “Seu nome é Vajra Prajna Paramita.”
Vajra (Diamante) tem três significados: durável (resistente); brilhante e capaz de cortar. O
Diamante (Vajra) é tão resistente que ele não pode ser destruído por nada, mas pode ele
mesmo destruir todas as coisas.
“Se o Diamante (Vajra) destrói todas as coisas, então não quero ter nada, e de que utilidade
aquilo seria?”, você pode indagar.
A razão de você não realizar o Estado de Buda é justamente porque você “possui todas as
coisas”. Se você nada tem, você pode realizar o Estado de Buda. “Todas as coisas” referemse aos apegos – todas aquelas coisas que você não pode (ou não consegue) abandonar.
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A Tenacidade do Diamante
Qual é a origem de todas as coisas?
As coisas surgem do reconhecimento da existência das marcas. O que quer que tenha marcas,
tem forma e aparência que mudará e tornar-se-á extinta. Aquilo que não possui marca é
destituído de forma e aparência, e nem mudará ou tornar-se-á extinto. Ninguém pode destruir
algo que não possua marca. Nenhuma marca é nenhum pensamento, e nenhum pensamento é
a substância básica dos dez mil dharmas. Se você puder alcançar a realização de nenhum
pensamento, você terá retornado à fonte (à substância básica de todos os fenômenos).
A dureza do diamante rompe completamente o pensamento, mas não (rompe) completamente
nenhum pensamento. O diamante de nenhum pensamento é duro o bastante para triturar todas
as marcas existentes, todas as marcas condicionadas sujeitas a fluxos (resultados). Nenhum
pensamento pode destruir as penetrações espirituais dos demônios celestiais, e daqueles de
formas (aparências) externas, porque suas penetrações espirituais possuem marcas. Se eles
próprios tivessem alcançado o estado de nenhum pensamento, então eles não seriam
demônios celestiais e aqueles de formas externas. Mas, em razão de terem pensamento, eles
existem na forma, criam dharmas com fluxos (resultados), e plantam causas com fluxos
(efeitos). A dureza do diamante pode romper todos esses dharmas com efeitos (fluxos) e
causas.
O Diamante é brilhante, luminoso. Sua luz pode romper toda a escuridão. O Diamante é
capaz de cortar. Uma lâmina afiada pode cortar algo com um simples golpe, ao passo que
uma lâmina cega serra e serra, e mesmo assim não pode cortar. As funções do Diamante são
como uma lâmina afiada conforme cortam os desvios para revelar o ortodoxo. O Diamante
corta todo o conhecimento e visões distorcidas dos demônios celestiais e aqueles de formas
externas, retalha as aflições das pessoas, e remove a ignorância.
Prajna, a Grande Sabedoria
Vajra (Diamante) é uma analogia. Prajna Paramita (Consecução Plena da Grande
Sabedoria) é um dharma. Assim, o título do Sutra é estabelecido com referência ao dharma e
à analogia.
Há Três Tipos de Prajna (Sabedoria): a prajna literária; a prajna contemplativa, e a
prajna da marca real. A prajna literária se refere ao Sutra. Com a prajna literária você pode
dar origem à prajna contemplativa, que por seu turno habilita alguém a penetrar a prajna da
marca real. Marca Real é nenhuma marca, mas não é sem marcas. Não é marca e nem sem
marcas.
Embora não mais que um tipo de prajna exista, ela pode ser dividida em três aspectos:
literária, contemplativa e marca real. Prajna é uma designação para uma substância básica
que é vazia em si (como um Cristal Perfeito), que é falsa em si (não substancial), e que é o
Caminho Médio em si. Sem apego a ela, ela é vazia. Sem apego à vacuidade, ela é falsa.
Residência na vacuidade e falsidade sem apego é o Caminho Médio.
O termo prajna não é traduzido porque incorpora muitos significados.
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Paramita, a outra Margem
Paramita significa atingir a outra margem. Chegar à outra margem significa consecução
plena de tudo aquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando uma pessoa comum cultiva
para a realização da posição de Buda, diz-se que ela alcançou a outra margem. A outra
margem é o oposto desta margem. Se esta margem não existisse, a outra margem não existiria
também. Esta margem refere-se ao nascimento e a morte, e a outra margem refere-se ao
Nirvana. Concluir a travessia desta margem do nascimento e da morte sobre o mar das
aflições para a outra margem do Nirvana é chamado Paramita.
Como Nenhuma Prajna Paramita
“Você, Subhuti, Vazio Nato, deve usar o nome Vajra Prajna Paramita e prestar o mais
elevado respeito a este Sutra, como se você o estivesse carregando constantemente sobre o
topo da sua cabeça”. Proteger e respeitar os Sutras Budistas é o mesmo que respeitar o Buda
em si. Por quê? Uma passagem prévia do texto do Sutra diz: “Em qualquer lugar onde o Sutra
seja encontrado, é como se houvesse um Buda lá”. Em qualquer lugar onde este Sutra seja
encontrado, lá pode ser encontrado o corpo do dharma do Buda, o Budadharma e a Sangha.
Por esta razão você deve venerá-lo.
“Subhuti, prajna paramita é pregada pelo Buda. No sentido de concordar com as
necessidades dos seres, o Buda pregou a existência da prajna paramita. Mas aqueles que não
viam além da verdade comum desenvolveram um apego à prajna paramita, que era
basicamente falsa.
“Como nenhuma prajna paramita”. Do ponto de vista da verdade real, o nome não existe.
Uma vez que a verdade está para além da linguagem falada e das palavras escritas, como
pode existir prajna paramita? Ela é vacuidade.
Na verdade real “o caminho das palavras e da linguagem é cortado. O lugar de trabalho do
coração (sentimento) é extinto”. Quando a linguagem e as palavras são cortadas, que “prajna
paramita” poderia haver? Nenhuma. O lugar onde o seu coração pensa se foi, e nem palavras
ou linguagem são estabelecidas.
“Porquanto é chamada prajna paramita”. Se pregada do ponto de vista do Caminho
Médio, é um falso nome chamado prajna paramita, e nada mais. Portanto, não seja apegado.
Não seja apegado à vacuidade e não seja apegado à existência. Não se torne apegado às
pessoas e não se apegue aos dharmas. Se você diz que certamente existe prajna paramita, isto
é um apego; assim, o Buda acrescentou que ela é nenhuma prajna paramita, que é a
verdade real.
O Portal do Dharma da Prajna
“Vazio Nato”, disse o Buda, “qual é a sua opinião sobre a doutrina que tenho explicado?
Talvez você tenha mal-entendido o que eu disse sobre prajna paramita. Vamos esclarecer o
conceito. Há algum dharma pregado pelo Tathagata?”
Subhuti respondeu: “Nada foi pregado pelo Tathagata”. O que você diz sobre isso? O Buda
pregou o dharma e ao mesmo indagou Subhuti se ele havia pregado algum dharma. Como
deveria ser respondido? Subhuti disse-lhe que ele não havia pregado o dharma.
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Provavelmente, Subhuti deu uma olhada e compreendeu o princípio da vacuidade. Ele era
chamado Vazio Nato porque era o maior na compreensão da vacuidade, e então ele
compreendeu aquilo honestamente, com a prajna real. Não é o caso que nada foi pregado.
Assim ele disse: “Não há nada pregado. O Tathagata não pregou nada.”
A maioria das pessoas são incapazes de compreender essa passagem do texto. Claramente o
Buda pregou o dharma, e no entanto ele indagou se ele havia pregado o dharma. Subhuti,
além disso, respondeu que ele não havia pregado o dharma. Qual é o significado disso?
O Buda Shakyamuni e Subhuti estavam discorrendo sobre a verdade, a prajna real. Desde que
verdadeira, a prajna real não reside em uma estrutura de linguagem que possa ser falada? A
marca do vazio de todos os dharmas está para além das palavras e falas. O Buda pregou o
dharma durante quarenta e nove anos e quando o tempo do seu nirvana chegou, ele disse que
não pregou uma única palavra. Ele disse: “Se alguém diz que o Tathagata pregou o dharma,
ele calunia o Buda porque foi incapaz de compreender o que eu disse.”
“Uma vez que o Buda não pregou o dharma, por que há tantos sutras falados pelo Buda?”,
alguém pode indagar com toda a razão. A resposta para isso está na doutrina da pregação do
dharma condicionado para pessoas atadas às condições, e pregação do dharma
incondicionado para pessoas que vivem de modo incondicionado.
O Sutra Diamante diz: “Mesmo os dharmas devem ser abandonados, quanto mais ainda os
não-dharmas”. O Buda disse que ele não havia pregado o dharma porque ele estava
preocupado de que as pessoas se tornariam apegadas à marca do dharma. Ser apegado ao
dharma é o mesmo que ser apegado ao eu. O apego das pessoas à vacuidade também deve ser
rompido. Quando o Portal do Dharma da Prajna é pregado, mesmo a vacuidade não deve
tornar-se um apego.
O Vazio, o Falso e o Caminho Médio (como Defeitos Associados num Cristal
Perfeito)
“Subhuti, o que você pensa? São muitas as partículas de pó nos três mil grandes
sistemas de mil mundos?” Partículas de pó refere-se às partículas de pó invisíveis à beira
do vazio. Se uma partícula de pó visível é dividida em sete partes, uma daquelas sétimasparte é chamada “partícula de pó à beira do vazio”. É o mesmo que o espaço vazio. Por
exemplo, no espaço vazio há muitas partículas de pó tão pequenas que não podem ser vistas a
olho nu. Elas são exemplos de partículas de pó à beira do vazio. Assim, o Buda indagou se as
minúsculas partículas, bem como as partículas comuns de pó visíveis nos três mil grandes
sistemas de mundos eram muitas.
Subhuti respondeu: “Muitas”. “A poeira é pregada pelo Tathagata como nenhuma poeira”.
Do ponto de vista da marca real, o Caminho Médio, diz-se haver partículas de pó. Do ponto
de vista da verdade real, não há partículas de pó. Elas não existem. Do ponto de vista da
verdade comum, elas são consideradas partículas de pó. Na realidade, “partículas de pó” é
apenas um nome.
Os sistemas de mundos são pregados pelo Tathagata como nenhum sistema de mundo.
Partículas de pó à beira do vazio constituem o mundo. Uma partícula de pó é a menor forma
da retribuição dependente. Um mundo é a maior forma da retribuição dependente. A maior
retribuição dependente surge de um conjunto de formas muito menores de retribuição
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dependente. O mundo existe porque grandes quantidades de partículas de pó se juntam. Se as
partículas de pó forem separadas, o mundo desapareceria. Assim, os sistemas de mundos são
pregados pelo Tathagata como nenhum sistema de mundo. A doutrina acima não vai além
do vazio, do falso, e do (Caminho) Médio.
Reconhecer a vacuidade de todos os dharmas (fenômenos) é a verdade real. Reconhecer a
falsidade de todos os dharmas é a verdade comum. Reconhecer que todos os dharmas são
nem vazios e nem falsos é a verdade do Caminho Médio. Além disso, todo o presente
discurso sobre prajna, nada foi pregado. É como quando Subhuti falou eloquentemente
(sobre) prajna e o Rei do Céu Brahma ouviu bem a prajna, até que finalmente Subhuti
indagou-lhe: “O que eu disse?”
A que o deus Brahma respondeu: “O Venerável não falou”.
“Bem, o que você ouviu?”, prosseguiu Subhuti.
“Eu também não ouvi nada”, veio a resposta.
“Isto é prajna verdadeira”, confirmou Subhuti.
Quando nada é falado e nada é ouvido, isto é chamado prajna verdadeira. Assim, a prajna
paramita pregada pelo Buda é nenhuma prajna paramita, mas é meramente chamada prajna
paramita. Isto é um nome falso e nada mais.
Sobre as Trinta e Duas Marcas Distintivas
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa, pode o Tathagata ser visto através das trinta e duas
marcas?”
“Não, Honrado pelo Mundo, não se pode ver o Tathagata através das trinta e duas
marcas. E por quê? As trinta e duas marcas são pregadas pelo Tathagata como
nenhuma das trinta e duas marcas, porquanto são chamadas trinta e duas marcas.”
“Subhuti, um bom homem, ou uma boa mulher, poderia oferecer sua vida tantas vezes
quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges; mas se uma pessoa recebesse e
ostentasse mesmo que apenas um verso de quatro linhas do sutra e explicasse-lhes para
os outros, suas bênçãos seriam maiores.”
Comentário:
O Buda indagou: “Quando você vê as trinta e duas marcas, você vê o corpo do dharma do
Tathagata?” Subhuti respondeu que não se pode ver o corpo do dharma do Tathagata através
das trinta e duas marcas.
As trinta e duas marcas são pregadas pelo Tathagata como nenhuma das trinta e duas
marcas, porquanto são chamadas trinta e duas marcas.
As trinta e duas marcas das quais o Buda Shakyamuni falou são as marcas do corpo da
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réplica, não as marcas do corpo do dharma. O corpo da réplica é o corpo de transformação.
As trinta e duas marcas do corpo de transformação são impermanentes, e assim elas podem
eventualmente mudar e tornarem-se extintas. O corpo do dharma do Buda é “nem produzido
e nem destruído, nem impuro e nem puro, nem crescido e nem decrescido.” Portanto, Subhuti
disse: “As trinta e duas marcas pregadas pelo Tathagata são nenhuma das trinta e duas
marcas – elas não são marcas da verdade real do Buda. Somente do ponto de vista de uma
falsa nomenclatura elas são trinta e duas marcas.”
Sobre Atingir o Estado de Buda
O Buda Shakyamuni então falou de um homem, ou mulher, que cultiva os cinco preceitos e
as dez boas ações, que oferece seu corpo e sua vida tantas vezes quanto os grãos de areia que
há no Rio Ganges. Quando o Buda Shakyamuni estava a cultivar a Via, ele ofereceu seu
corpo para um tigre e cortou sua carne para uma águia. Certa vez, quando na cultivação nas
montanhas em uma vida anterior, o Buda Shakyamuni viu uma tigresa e seu filhote na neve.
Em virtude da forte nevasca, os outros animais se esconderam, e a tigresa não conseguia
encontrar alguma presa para alimentar-se ou saciar a sede. Ambos, ela e seu filhote, estavam
prestes a morrer de fome. O cultivador entendeu que com a mãe faminta os dois morreriam, e
fez um voto de oferecer seu corpo para a tigresa alimentar-se. Pense a respeito disso. Um
tigre é uma besta odiosa. Quem desejaria sacrificar seu próprio corpo em prol de tal animal?
Todavia, o Buda Shakyamuni prostrou-se diante do tigre e se permitiu ser devorado.
Em uma outra ocasião quando o Buda Shakyamuni estava a cultivar a Via no terreno causal,
certo dia um pequeno pássaro correu para sua cabana aterrorizado por uma enorme águia que
estava a persegui-lo. “Salve-me! Salve-me!”, clamava o pequeno pássaro, “Aquela águia quer
me devorar!”.
“Como posso salvá-lo?”, indagou o Buda Shakyamuni.
“Se você salvá-lo morrerei de fome”, gritou a águia. “Se você salvar uma vida e matar uma
outra, isto não é compaixão.”
Quando o Buda Shakyamuni ouviu o apelo da águia, ele cortou um pedaço da sua própria
carne e o ofereceu para o grande pássaro comer. A águia devorou-lhe num instante e retornou
para mais comida. Ela ainda comeu um outro pedaço e não estava satisfeita. Continuou a
voltar por mais comida até que finalmente o Buda disse: “Está certo, você pode ter meu corpo
todo”. O pássaro então pegou seus ossos já limpos.
No passado, o Buda Shakyamuni foi aos extremos da doação na sua busca pela Via do Buda.
Mas no presente, se as pessoas dão mesmo que pouco dinheiro, seus corações doem, seus
fígados se contorcem, e seus corpos inteiros são destruídos pela dor.
“Eu doei duzentos dólares e não pude dormir durante três noites”, eles lamentam. “Levei a
semana inteira para ganhar aquela quantia, e levarei uma outra semana para ver outros
duzentos”. Eles mantêm apontamentos (registros) muito precisos.
“Devemos ser desleixados nos apontamentos, então?”, você poderia indagar.
Não. Você não deve ser desleixado com os apontamentos. O Buda Shakyamuni não mantinha
o controle de tais ações quando ele se encontrava no terreno causal, e como resultado ele
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atingiu o Estado de Buda. A razão de você não ter atingido o Estado de Buda é que você está
interessado em manter os seus apontamentos passados a limpo.
O Mérito da Doação Não-Condicionada
Quando o Buda Shakyamuni estava no terreno causal, ele ofereceu mil corpos para resgatar
e levar os seres viventes à travessia. Para falar mais explicitamente, cada minúsculo grão de
pó nos três mil grandes sistemas de mil mundos é um lugar onde todos os Budas das dez
direções têm oferecido seus corpos e vidas. Você deve tomar uma decisão em seu coração
com base no Grande Veículo. Se você não (pode) oferecer seu corpo e vida, pelo menos livrese de todas as coisas fora do seu corpo – toda sua riqueza e bens. Acabe rapidamente com
eles! Isto também é considerado doação do próprio corpo e vida.
Agora, as bênçãos e virtudes de uma pessoa que aceita, mantém, e fala para os outros mesmo
que apenas um verso de quatro linhas do Sutra são maiores do que as bênçãos de alguém que
ofereceu seu próprio corpo e vida tantas vezes quanto os grãos de areia que há no Rio
Ganges. Após ter ouvido o Sutra Diamante (Vajra Sutra), você mesmo deve imediatamente
prelecioná-lo, e obter mais bênçãos e virtudes. O mérito e virtude de tal doação é maior que
aquele da doação de qualquer quantia em dinheiro.
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CAPÍTULO 14
Extinção Tranquila Isenta de Marcas
O Mais Raro e Supremo Mérito
Sutra:
Então Subhuti, ao ouvir o Sutra ser pregado, e tendo compreendido profundamente o
seu teor, chorou e disse ao Buda: “Quão raro, Honrado pelo Mundo, é este sutra tão
profundamente pregado pelo Buda. Desde quando eu obtive o olho da sabedoria até o
presente, eu nunca havia ouvido antes tal sutra. Honrado pelo Mundo, se alguém ouve o
sutra com um sentimento de pura fé, então ele produz a marca real. Aquela pessoa deve
ser conhecida por ter alcançado o mais supremo e raro mérito e virtude.”
Comentário:
O Buda Shakyamuni já havia dito: “Se alguém oferece tantas das sete gemas preciosas
quanto as que preencheriam os três mil grandes sistemas de mil mundos, e tantos corpos e
vidas quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges, suas bênçãos e virtudes não se igualam
àquelas de uma pessoa que recebe, ostenta, e expõe para outros mesmo que um simples verso
de quatro linhas do Sutra Diamante (Sutra Prajna).” Por que ele disse aquilo? Porque a
doação do corpo e da vida pode na melhor das hipóteses salvar o corpo e a vida de outrem,
mas de forma alguma faz com que o outro retorne à sua origem – retorne à sua face original,
seu corpo de dharma originalmente existente. Todavia, pregar o dharma para outro pode
fazer-lhe retornar, fundir-se com a iluminação e realizar o Estado de Buda. Uma vez que o
corpo de dharma de um ser vivente assim seja resgatado, consequentemente o mérito e
virtude é incomparável.
O Despertar de Subhuti para o Grande Veículo
Então Subhuti, ao ouvir o Sutra ser pregado, e tendo compreendido profundamente o
seu teor. Subhuti, ao compreender completamente o significado e as implicações da doutrina
de nenhuma marca expressa no Sutra Diamante (Vajra Sutra), chorou. Lágrimas verteram
de seus olhos e seu nariz escorreu. Normalmente, as pessoas choram quando estão tristes ou
aflitas, ou quando algum infortúnio lhes acomete, mas ocasionalmente as pessoas também
choram de alegria, assim como se sucedeu com Subhuti: “Extrema felicidade traz tristeza.” O
Buda expressou as profundezas da prajna tão completamente que Subhuti ficou super feliz
por estar apto a ouvir o ensinamento específico, o portal do dharma maravilhoso da prajna.
Subhuti compreendeu que a sua satisfação anterior com os dharmas do Pequeno Veículo
tinha sido equivocada. O seu despertar pode ser assim expresso:
“Após compreender, não me reprovo pelo passado;
Eu sei que no futuro eu posso reparar enganos.
Consciente de que não estou muito avançado no caminho da confusão,
agora despertei para os acertos de hoje e os erros de ontem.”
O Pequeno Veículo era o “caminho da confusão” de Subhuti, e seu despertar indica ainda que
seu apego anterior aos dharmas do Pequeno Veículo não havia sido muito grande, ele “não
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havia ido muito longe no caminho da confusão”. “Consciente dos acertos de hoje e os erros
de ontem” significa que ele compreendeu que para ele o correto era buscar o dharma do
Grande Veículo, e que sua inclinação anterior para a fruição do Ouvinte do Pequeno Veículo
tinha sido um engano. Ele saudou aquela compreensão com grande emoção e, todavia, assim
chorou de alegria e exclamou: “Quão raro!”
Na primeira parte do texto Subhuti também disse: “Quão raro!” como uma forma de louvor à
prajna da marca real que ele percebeu estar expressa em cada momento do andar, parar,
sentar e reclinar-se do Buda Shakyamuni no desempenho dos seus afazeres diários. Esta
segunda exclamação de “quão raro” diz respeito ao sutra. Subhuti quis dizer: “Nunca houve
antes tal sutra, Honrado pelo Mundo. Ele é muito raro. O sutra que nosso Mestre Original
Buda Shakyamuni prega agora é tão profundo que é de difícil compreensão para aqueles do
Pequeno Veículo.”
O Olho da Sabedoria
“Desde quando eu obtive o olho da sabedoria”. O discípulo Subhuti seguiu o Buda
Shakyamuni para estudar o Budadharma e obteve o olho da sabedoria. O olho da
sabedoria pode referir-se a um dos Cinco Olhos, e pode também referir-se ao uso da
sabedoria dos próprios olhos, ao invés de seguir cegamente junto com a multidão. Se um
cego conduz outro cego, então nenhum deles pode encontrar o Caminho. Aqueles a quem
falta sabedoria são conduzidos às cegas. Aqueles com os olhos da sabedoria distinguem o
certo do errado, o preto do branco, e o dharma daquilo que não é dharma. Subhuti disse:
“Toda a sabedoria que obtive desde que comecei a cultivar a Via não se compara à prajna que
o Buda Shakyamuni prega agora.”
Pureza de Fé
Subhuti ainda disse: “Acredito no que ouço. Honrado pelo Mundo, se alguém ouve o sutra
com um sentimento de pura fé”. Existe algo como fé impura? Pura quer dizer uma fé
perfeita, destituída de dúvidas. Todos os pensamentos secundários foram renunciados e
somente um pensamento de fé claro e puro permanece. Uma pessoa com tal pureza de fé dá
origem à prajna da marca real, a sabedoria de nenhuma marca. Sua realização é ultimada e
seu mérito e virtude são incomparáveis. Por quê? Porque essa pessoa unificou o seu
sentimento de fé e renunciou todas as dúvidas. É através da sua total convicção que ela obtém
o princípio e a substância da marca real, e assim torna-se muito rara, acima de tudo.
Os Budas da Era do Fim do Dharma
Sutra:
“Honrado pelo Mundo, a marca real é nenhuma marca, no entanto o Tathagata a
chama de marca real.”
“Honrado pelo Mundo, agora, ao ouvir este sutra, eu acredito, compreendo, recebo, e o
ostento sem dificuldade. Se no futuro, nos últimos quinhentos anos, houver seres
viventes que ao ouvir este sutra acreditem, compreendam, recebam e ostentem-no, essas
pessoas serão as mais raras e supremas. E por quê? Tais pessoas não terão a marca do
eu, nem a marca dos outros, nem a marca dos seres viventes, e nem a marca de uma
vida. E por quê? A marca do eu é nenhuma marca. A marca dos outros, a marca dos
82

seres viventes, e a marca de uma vida são nenhuma marca. E por quê? Aqueles que
renunciaram todas as marcas são chamados Budas.”
Comentário:
Subhuti disse que alguém que tenha um simples pensamento de pura fé produz a marca real.
Marca real é nenhuma marca, embora nada haja que não possua marcas. Nem possui marcas
e nem é destituído de marcas.
As Boas Raízes
“Honrado pelo Mundo, no presente, Eu, Subhuti, ouço o Sutra Vajra Prajna Paramita e
com pura fé eu compreendo o dharma maravilhoso da prajna, posso recebê-lo em meu
coração, ostentá-lo com o meu corpo, e nunca esquecê-lo. Eu assim o faço sem dificuldade”.
Por que foi tão fácil para Subhuti? Porque ele havia plantado boas raízes ao longo de muitos
kalpas. Se ele fosse carente de boas raízes, então ao ouvir o dharma maravilhoso da prajna a
sua fé teria sido contaminada pela dúvida e pelo cepticismo. Todavia, no passado ele houvera
feito oferecimentos para incontáveis Budas e houvera plantado todas as boas raízes das quais
há onze tipos:
1. fé;
2. pudor;
3. remorso,
Você deve fazer o bem para produzir um coração que guarde o pudor e o remorso,
reconhecendo as suas próprias más ações e transformando o mal em bem. Nesse caminho
você planta boas raízes. Carência de pudor e remorso indica carência de boas raízes;
4.
5.
6.
7.
8.

ausência de cobiça;
ausência de hostilidade;
ausência de estupidez;
vigor;
tranquilidade,

que se refere ao suave conforto de sentar-se em Dhyana;
9. não-lassidão,
que significa não ser descuidado ou preguiçoso, não enfurecer e ser casual. Também significa
não desobedecer as regras. Se você não é lasso, então segue as regras;
10. não-agressividade,
que significa não ferir outras criaturas; e
11. renúncia,
que significa praticar a doação sem apego à marca da doação.
Esses são os onze bons dharmas dos cinquenta e um dharmas que dizem respeito ao coração.
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Sobre Tornar-se Buda
Em razão de Subhuti haver cultivado boas raízes ao longo de ilimitados kalpas, não foi difícil
para ele acreditar. Ele percebeu, todavia, que alguém na Era do Fim do Dharma, num tempo
quando as pessoas são amantes da luta, que pudesse acreditar, compreender, receber e
ostentar o sutra, seria um indivíduo muito raro e supremo. E por quê? Tais pessoas não terão
a marca do eu, significando que não têm a cobiça. Nem a marca dos outros, significando
que não têm a ira. Nem a marca dos seres viventes, significando que não são estúpidos.
Nem a marca de uma vida, significando que não têm desejo. Essas pessoas não têm cobiça,
ira, estupidez, ou desejo – esses quatro tipos de apego. As quatro marcas são sem uma marca.
Nenhuma marca é marca real. Marca real é nenhuma marca. E por quê? Porque a marca real
também é diferente de tudo que não possui marcas. Se você pode obter a marca real, isto é
obter a substância primordial da Natureza própria de todos os Budas. Aqueles que
renunciaram a todas as marcas são chamados Budas. Portanto, você também pode certamente
tornar-se um Buda.
A Pessoa Mais Rara
Sutra:
O Buda disse a Subhuti: “É assim, é assim. Se alguém ouve este sutra e não fica
amedrontado, ou alarmado, ou aterrorizado, saiba que aquela pessoa é a mais rara. E
por quê? Subhuti, o paramita supremo é pregado pelo Tathagata como nenhum
paramita supremo, porquanto é chamado paramita supremo.”
“Subhuti, o paramita da paciência é pregado pelo Tathagata como nenhum paramita da
paciência. Porquanto é chamado paramita da paciência. E por quê? Subhuti, é como no
passado, quando o Rei de Kalinga desmembrou o meu corpo. Naquela ocasião, eu não
tinha a marca do eu, nem a marca dos outros, nem a marca dos seres viventes, e nem a
marca de uma vida.”
Comentário:
Após o Buda ter ouvido a explanação de Subhuti, ele disse: “É assim, é assim”. Você pensa
dessa maneira, e eu penso dessa maneira, também. A doutrina que você prega é correta.
“Se alguém ouve o Sutra Vajra Prajna Paramita e não fica amedrontado, ou alarmado, ou
aterrorizado.” Por que assustaria as pessoas? As pessoas comuns são sempre apegadas à
marca do eu, de tal forma que se a elas for dito que não há um eu, elas ficam muito
assustadas.
“O quê?”, elas exclamam, “Para onde eu vou? Como posso não existir? Estou sempre aqui.
Como posso eu próprio não existir?”
Aqueles dos Dois Veículos compreenderam a vacuidade do eu, mas ainda não
compreenderam a vacuidade dos dharmas. Quando eles ouvem que “mesmo os dharmas
devem ser renunciados”, eles ficam aterrorizados.
Como eu posso conceder os dharmas? Se descarto os dharmas, o que usarei na cultivação?
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Não terei nada.”
Embora Bodhisattvas plenamente realizados tenham se certificado para a vacuidade do eu e
para a vacuidade dos dharmas, eles ainda não obtiveram a vacuidade da vacuidade. Eles não
compreenderam (ainda) que o vazio também deve ser esvaziado. Com o vazio remanescente,
há um apego a este. O Budadharma ensina não ser apegado ao eu e não ser apegado aos
dharmas. Todavia, quando não há (mais) o eu e nem os dharmas, surge o vazio. O
envolvimento com o vazio pode levar alguém a ser tomado de assalto por ele. Permanecer no
vazio, parado em silêncio, simplesmente guarda-se o vazio dentro do qual se habita. Isto
também é um engano. Assim, quando Bodhisattvas que ainda não compreenderam a
vacuidade da vacuidade ouvem sobre a marca real, a substância primordial da prajna que
sequer admite a vacuidade, eles também ficam alarmados e aterrorizados.
Uma pessoa que ouve o sutra e não fica amedrontada, ou alarmada, ou aterrorizada,
compreende o verdadeiro dharma apropriado da prajna paramita. Portanto, o Buda
Shakyamuni disse: “Saiba que aquela pessoa é a mais rara.”
O Desapego aos Méritos
Alguém com um pequeno mérito e virtude que o proclama e se exibe como o Imperador Wu
da Dinastia Lyang, é estúpido e não compreendeu o portal do dharma da prajna no qual todas
as coisas passadas se foram. Se você se apega mesmo que a uma minúscula parte, você tem
obstruções. O Sutra Coração diz: “Em virtude de não haver obstruções não há medo”. Se
você guardar o mérito e a virtude em seu coração, haverá uma obstrução. Se os “pensamentos
invertidos, como sonhos, são deixados para trás” você não tem obstruções. “Em virtude de
não haver obstruções não há medo”. “Medo” refere-se a ser amedrontado, alarmado ou
aterrorizado. Quando “pensamentos invertidos, como sonhos, são deixados para trás ...
finalmente o nirvana” é obtido. Esta é a extremamente maravilhosa doutrina do Sutra
Coração.
O Paramita Supremo
O Buda Shakyamuni indagou Subhuti: “Por que a pessoa que ouve este sutra e não sente
medo é a mais rara?” Então ele explicou que era porque o paramita supremo é pregado
pelo Tathagata como nenhum paramita supremo, porquanto é chamado paramita
supremo. O paramita supremo refere-se ao princípio perfeito do Caminho Médio, o qual se
visto à luz da verdade comum é o paramita supremo. Se pregado do ponto de vista da verdade
real, é nenhum paramita supremo, porque realmente nada há absolutamente, nem mesmo um
paramita supremo. Porquanto é chamado paramita supremo. Se considerado do ponto de vista
da verdade perfeita, o Caminho Médio, se lhe atribui o nome de “paramita supremo”, e nada
mais.
O Paramita da Paciência
O Paramita da Paciência. Sua paciência não deve conter a marca da paciência. Se ela ainda
o faz apegar-se à paciência, e se você ainda não renunciou a paciência, você não pode ser
verdadeiramente paciente. A verdadeira paciência é destituída de uma marca do eu, uma
marca dos outros, uma marca dos seres viventes, e uma marca de uma vida. Quando as quatro
marcas são não-existentes, o que você ainda tem que possa ser paciente?
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Do ponto de vista da verdade comum, o paramita da paciência é dito ser o paramita da
paciência, no entanto é nenhum paramita da paciência. Se você compreende a vacuidade
das pessoas, a vacuidade dos dharmas (fenômenos), e a vacuidade da vacuidade, que
paciência há para aprimorar? Nenhuma. Porquanto é chamado paramita da paciência. Do
ponto de vista do Caminho Médio, o paramita da paciência é um nome e nada mais.
O Rei de Kalinga
Por que o paramita da paciência é dito ser destituído da paciência? “Subhuti, é assim como
quando Eu, no terreno causal, tive meu corpo desmembrado pelo Rei de Kalinga”. Há muito
tempo numa vida passada, o Buda Shakyamuni fora um jovem cultivador (da Via)
praticando nas montanhas acerca de trinta milhas da cidade-capital onde o Rei de Kalinga
governava. Certo dia, o rei decidiu ir à caça e convocou um grupo de soldados, ministros e
autoridades para acompanhá-lo. Para completar o grupo, ele convocou as mais belas
concubinas do palácio. Na verdade, ele não suportaria apartar-se de suas mulheres mesmo
durante uma viagem de caça. Ele procurava um passatempo mais agradável.
A área de caça na montanha era muito ampla, e o Rei de Kalinga imediatamente saiu em
perseguição a um grande gamo, deixando as tímidas mulheres para trás para se divertirem.
Enquanto as mulheres passeavam ao redor da montanha, aconteceu de encontrarem um jovem
monge que tinha apenas dezoito ou dezenove anos e muito bonito, a despeito do fato de que
seu cabelo havia crescido e suas vestes estavam esfarrapadas. Quando elas o avistaram pela
primeira vez, pensaram que ele era algum tipo de criatura estranha ou uma besta devoradora
de pessoas, e entraram em pânico. “Olha”, disseram em sobressalto, agarrando-se umas às
outras, “há um animal selvagem que parece um ser humano!”
“Eu não sou um animal selvagem, sou um cultivador da Via”, o jovem lhes assegurou.
Quando as concubinas ouviram que a criatura podia conversar, sua curiosidade foi
despertada, e elas se aproximaram para falar com ele. “O que significa ‘cultivar a Via’?” elas
indagaram, pois elas nunca estiveram fora dos limites do palácio, e dessa forma nunca tinham
ouvido falar de tal coisa. O jovem cultivador pregou o dharma para elas. Vendo o que nunca
haviam visto antes, e ouvindo o que nunca haviam ouvido antes, ficaram fascinadas e logo
esqueceram de tudo – mesmo quem (eram) e onde estavam.
Neste ínterim o Rei de Kalinga retornou de sua expedição e descobriu que suas concubinas
do palácio haviam se afastado. Ele saiu à busca delas. Eventualmente ele as avistou reunidas
em torno daquele homem de aparência estranha. O rei, interessado em descobrir quem era o
homem e o que ele estava fazendo com as concubinas, rastejou silenciosamente em direção a
eles como um espião em uma missão secreta. Quando chegou perto ele parou, ouviu o jovem
cultivador a pregar o dharma, e percebeu que as concubinas estavam tão extasiadas que nem
notaram a chegada do seu rei. Então o Rei de Kalinga limpou a garganta e desafiou o jovem:
“O que você está fazendo aqui”? “Estou cultivando a Via”, respondeu o monge.
“Você atingiu a fruição do Arhatship em sua cultivação?”, indagou o rei.
“Não”, disse o jovem cultivador, “Não me certifiquei para o Arhatship”.
“Você atingiu o terceiro estágio?”, continuou o rei.
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“Não”, disse o monge, “Não me certifiquei para o terceiro fruto.”
“Eu ouvi dizer que há pessoas que vivem nas montanhas e que ao comer um certo tipo de
fruto elas atingem a imortalidade, mas ainda não estão livres da cobiça e do desejo. Elas
ainda têm a luxúria em seus corações. Você é tão jovem e ainda não se certificou para
qualquer dos frutos da Via. Você dá origem a pensamentos de luxúria?”, indagou o rei.
“Não os erradiquei”, respondeu o monge.
Com aquela resposta o Rei de Kalinga ficou enfurecido. “Se você não erradicou a luxúria,
então quando você vê minhas ... essas mulheres ... como você as vê ... como você pode ser
tolerante com a luxúria que surge em seu coração?”, ele desafiou.
“Embora eu não tenha erradicado a luxúria, não dou origem a pensamentos lascivos. Em
minha cultivação eu contemplo os nove tipos de impurezas.”
“Ah”, cuspiu para trás o rei: “você cultiva a contemplação das impurezas. Você é um
enganador! Que provas eu tenho de que você não cobiça as minhas mulheres? Que provas há
que você pode suportar seus pensamentos de luxúria?”
“Eu os suporto”, respondeu o monge. “Posso suportar qualquer coisa”.
“Oh você pode, será que pode? Bem, então veremos. Primeiro eu cortarei sua orelha”. O rei
desembainhou a sua espada reluzente, pegou a orelha do monge, e cortou-a. Mas, naquele
momento, os ministros e oficiais haviam se juntado ao redor para ver o que havia causado
tanta comoção. Eles olharam para o jovem cultivador que parecia totalmente imóvel e sem
dor, e pediram ao rei: “Grande Rei, não volte sua espada para ele. Ele é um grande mestre.
Ele deve ser um Bodhisattva. Você não deve voltar a sua espada para ele.”
“Como vocês sabem que ele é um Bodhisattva? Como sabem?”, indagou-lhes o rei, eriçado
de ciúme.
“Olhe para ele”, disseram os oficiais, “você cortou-lhe a orelha e ele nada fez. Ele nem
sequer corou. Ele apenas permaneceu sentado como se nada houvesse acontecido.”
“Como sabem que ele se sente como se nada houvesse acontecido? Aposto que em seu
coração ele me odeia. Vou tentá-lo novamente”. Ele posicionou a sua espada e
esmeradamente cortou o nariz do monge. “Você está com raiva?”
“Não estou com raiva”, respondeu o monge.
“Não está? É muito provável que você seja um mentiroso tanto quanto é um enganador.
Talvez você possa enganar essas mulheres, mas não a mim. Cortarei sua mão e verei o que
você faz. Pode suportá-lo?” Sua voz tremia quando ele baixou a espada novamente.
“É tudo o mesmo para mim”, disse o monge.
“Tá certo, se é tudo o mesmo, então cortarei a sua outra mão”, o que ele fez dizendo com uma
raiva mal controlada: “ainda não sente raiva? Ainda não está enfurecido?”
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“Não, não estou enfurecido”, disse o monge.
“Eu não acredito em você. Ninguém poderia ter ambas as mãos cortadas e não sentir raiva.
Você certamente é uma aberração”, ele disse conforme cortava uma perna do monge. “Ainda
não sente raiva?”
O rei cortou fora a outra perna. “Raiva?”, ele quase gritou mais uma vez.
O monge mutilado continuou sentado como antes, embora agora ambas as orelhas, nariz,
ambas as mãos e pernas estivessem totalmente separadas do seu corpo. “Não estou com
raiva”, disse ele novamente.
Mas então, os Quatro Grandes Reis Celestes ficaram com raiva e, amaldiçoando o rei,
fizeram cair uma chuva de grandes pedras de granizo. O granizo bateu tão violentamente que
uma parte da montanha próxima à reunião caiu e deslizou rugindo pelas encostas. O rei gelou
de medo ao perceber o seu engano. Ele ajoelhou-se diante do monge sem orelhas, nariz, mãos
e pernas, e implorou por perdão. “Eu estava errado, eu estava errado”, gritou aterrorizado. “O
Céu está me punindo. Não fique raivoso, por favor, não fique raivoso.”
“Não ficarei raivoso”, disse o monge.
“Isto não é verdade”, gritou o rei em pânico. “Se você não está com raiva, por que é que o
céu está me punindo?” Ele ainda pensava que o monge havia chamado uma maldição sobre
ele.
“Eu posso provar que não tenho raiva”, disse o monge. “Se eu tiver raiva, então as
extremidades do meu corpo não se restaurarão. Mas seu eu não tiver me tornado raivoso,
então minhas mãos, pernas, orelhas e nariz se restaurarão da maneira que eram antes”. Tão
logo havia terminado de falar, suas pernas, mãos, orelhas e nariz juntaram-se perfeitamente
ao tronco do seu corpo. Quando seu corpo estava inteiro novamente o monge fez uma
promessa solene ao rei: “Ao atingir o Estado de Buda, o conduzirei à travessia primeiro.”
Mais tarde, quando o jovem cultivador renasceu como o jovem príncipe que realizou a Via e
tornou-se o Buda Shakyamuni, ele primeiramente foi ao Parque do Gamo para levar à
travessia o antigo Rei de Kalinga, o Venerável Ajnatakaundinya.
Após ouvir esse relato, algumas pessoas poderiam dizer: “Encontrarei um monge que
pratique a paciência nas montanhas e cortarei suas orelhas, nariz, mãos e pernas. Então ele
fará o voto de levar-me à travessia quando ele atingir o Estado de Buda”. Esse plano seria
perfeito se você estivesse seguro de encontrar um cultivador com a compaixão, e um coração
paciente como o do Buda Shakyamuni. Todavia, se o cultivador desse origem a um único
pensamento de raiva enquanto você o cortasse, então você cairia no inferno dos incessantes
sofrimentos. Assim, é melhor você pensar duas vezes antes de tentar aquele método. Além
disso, você não é um rei. Se você fosse um rei, você poderia consegui-lo.
O Buda Shakyamuni referiu-se a seu encontro com o Rei de Kalinga naquele ponto, no
sentido de relembrar Subhuti de que ele compreendera o paramita da paciência. “Quando o
Rei de Kalinga desmembrou o meu corpo, Eu não tinha a marca do eu, nem marca dos outros,
nem a marca dos seres viventes, e nem a marca de uma vida.”
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O Coração do Anuttara-Samyak-Sambodhi
Sutra:
“E por quê? Quando eu fui decepado membro a membro, se eu possuísse uma marca do
eu, uma marca dos outros, uma marca dos seres viventes, ou a marca de uma vida, eu
teria sido ultrajado.”
“Subhuti, ainda me lembro que no passado, durante quinhentas vidas, eu fui o Paciente
Imortal. Durante todas aquelas vidas eu não tinha a marca do eu, nem a marca dos
outros, nem a marca dos seres viventes, e nem a marca de uma vida. Por aquela razão,
Subhuti, um Bodhisattva deve, ao renunciar todas as marcas, produzir o coração do
Anuttara-Samyak-Sambodhi. Ele deve produzir aquele coração sem persistência nas
formas. Ele deve produzir aquele coração sem persistência nos sons, odores, sabores,
objetos tangíveis, ou dharmas (fenômenos). Ele deve produzir aquele coração que não
reside (ou persiste) em lugar algum. Qualquer morada do coração é nenhuma morada.
Portanto o Buda diz: ‘O coração de um Bodhisattva não deve persistir nas formas
quando ele doa’. Subhuti, o Tathagata é aquele que fala a verdade, que fala o que é real,
que fala o que é assim, que não diz o que é falso, que não diz o que não é assim.”
A Fusão Perfeita de Todas as Coisas
Comentário:
Se você abrigar uma visão de si próprio, você pode tornar-se irado. Sem um ‘eu’ não há ira.
Em razão de o Buda não ter ira, seus quatro membros cresceram de volta. Tivesse ele se
tornado irado, sua afirmação (“... Mas seu eu não tiver me tornado raivoso, então minhas
mãos, pernas, orelhas e nariz se restaurarão da maneira que eram antes”) não teria sido
eficaz.
Durante quinhentas vidas, eu fui o Paciente Imortal. O Buda indica que durante
quinhentas vidas ele foi capaz de suportar todos os tipos de sofrimento e encarar todas as
situações adversas, tudo em razão de não ter apego às quatro marcas.
Um Bodhisattva deve, ao renunciar todas as marcas, produzir o coração do AnuttaraSamyak-Sambodhi. Ele deve dar origem à Insuperável, Própria e Plena Iluminação Correta
(Anuttara-Samyak-Sambodhi). Ele não deve apegar-se à persistência no domínio das seis
poeiras. Ao dar origem a um coração que não está apegado a nada, experimenta-se a fusão
perfeita sem obstruções de todas as coisas.
Qualquer morada do coração (isto é, se o seu coração torna-se envolvido em apegos) é
nenhuma morada. Dizer que é nenhuma morada não é o mesmo que “não reside (ou
persiste)” referido na frase “Ele deve produzir aquele coração que não reside (ou persiste)
em lugar algum”. O que se quer dizer aqui é que qualquer coisa em que o coração possa
confiar é não-verdadeira e real.
Em outras palavras, se você tem um apego, você possui uma marca do eu, dos outros, dos
seres viventes e de uma vida.
Os Três Tipos de Doação
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Por essa razão o coração de um Bodhisattva não deve ser apegado às formas quando doa.
Bodhisattvas cultivam os seis paramitas e as dez mil práticas. Doação é o primeiro dos seis
paramitas. Há três tipos de doação: doação de riqueza, doação do dharma, e doação do
destemor.
A doação da riqueza é uma doação que não transcende a presente vida.
A doação do dharma pode acontecer quando você encontra um ser vivente que está livre da
animosidade e não tem nenhum desejo de ferí-lo (ou prejudicá-lo). Então você pode falar
sobre o dharma e fazê-lo despertar para o incondicionado. Se você também puder fazer com
que tal ser vivente deixe para trás todo o medo e temor, você estará praticando o Paramita da
defesa dos preceitos dentro do paramita da doação. Ou você pode encontrar um ser vivente
que deseja ferí-lo, e ao falar do dharma você capacita-lhe a dominar a sua ira e o seu ódio. Se
você puder capacitar alguém que demonstra inimizade ou ressentimento contra você, ou que
deseja ferí-lo, a abandonar a agressão, você terá utilizado o paramita da paciência para
realizar a sua doação.
Talvez você incansavelmente beneficie pessoas e não seja nem um pouco preguiçoso ao
ensinar e transformar os seres viventes, e alegre-se na pregação do dharma a quem quer que
você encontre. Decidir que “Qualquer que seja o Budadharma que eu conheça, eu falarei para
os outros sem levar em consideração a aceitação ou rejeição do meu ensinamento” é não
temer a fadiga e o sofrimento. Isto é empregar o paramita do vigor na prática da doação.
Talvez a sua preleção do dharma seja extremamente bem organizada. Você nunca confunde
somatórios, relações ou princípios. Ao ouvir os paramitas você é capaz de falar-lhes na sua
sequencia correta: doação, observação dos preceitos, paciência, vigor, samadhi dhyana, e
prajna. Se ao ler você encontrar uma referência à Cinco Raízes e Cinco Poderes, como por
exemplo quando eles aparecem no Sutra Amitabha, você é capaz de explicá-los
corretamente como:
1.
2.
3.
4.
5.

Fé
Vigor
Atenção Plena
Samadhi
Sabedoria

Ao invés de confundi-los e explicá-los como (sendo) as seis poeiras, tal preleção
ordenadamente correta do dharma é um exemplo do uso do paramita do samadhi dhyana na
doação. Se alguém indaga-lhe uma questão e você fica confuso e diz: “Oh, eu não sei...”,
então você está carente de habilidade no samadhi dhyana.
Todavia, mesmo aqueles com samadhi necessitam de sabedoria. A sabedoria aumenta o
desenvolvimento da eloquência de modo que “a esquerda e a direita da fonte (origem) é
revelada, o Caminho é claro e direto”. Não importando como você fala, você revela a
essência do princípio, porque sua sabedoria é sem obstruções. Isto é, você usa o paramita da
sabedoria prajna na sua doação.
Assim, os três aspectos da doação de riqueza, doação do dharma e doação do destemor
abrangem os seis paramitas.
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O Real Objetivo do Budadharma
O Buda novamente instruiu Subhuti: “Para que um Bodhisattva possa beneficiar os seres
viventes, ele deve praticar a doação conforme estabeleci previamente, sem persistir em lugar
algum. O objetivo do Budadharma é libertar as pessoas de apegos”. “Deixe a brisa suave e a
lua brilhante virem como são”. Deixe as coisas acontecerem naturalmente, não seja apegado.
Ao apegar-se às marcas quando na doação, você cultiva a retribuição dos céus. Para cultivar a
fruição do Buda, você não deve apegar-se às marcas. Mas você deve realmente e de fato fazêlo. Você não pode dizer: “Eu não sou apegado às marcas. Não há realmente nada! Eu não
necessito fazer nada”. Pensar dessa maneira é cair na falsa vacuidade.
Todas as marcas são pregadas pelo Tathagata como nenhuma marca. Basicamente, todas
as marcas são destituídas de marcas. E todos os seres viventes são pregados como nenhum ser
vivente. Originalmente a sua natureza própria é o Buda. Mas agora, em razão de estarem
confusos, são seres viventes. Uma vez iluminados, eles tornam-se Budas. Se você usa o
Budadharma para ensinar e transformar seres viventes, no futuro todos eles podem retornar à
sua origem e atingir o Estado de Buda.
Para que suas palavras não façam com que as pessoas se tornem temerosas, aterrorizadas ou
duvidosas, o Buda Shakyamuni assegurou a Subhuti: “As palavras do Tathagata são
verdadeiras e honestas. São francas e diretas”. O Buda não mente. Todas as coisas que ele diz
contêm o princípio da verdadeira talidade (sânsc. TATHATA, ing. SUCHNESS, significando
a verdadeira natureza dos fenômenos, tal como são). O Tathagata não diz palavras falsas,
nem expõe princípios estranhos e misteriosos engendrados para suscitar o pânico e alarmar os
corações de seus ouvintes.
Verdadeira Vacuidade e Existência Maravilhosa
Sutra:
“Subhuti, o dharma obtido pelo Tathagata é nem verdadeiro e nem falso.”
“Subhuti, um Bodhisattva cujo coração reside (persiste) nos dharmas quando ele
pratica a doação (quando os concede) é como um homem que entra na escuridão, que
não pode ver uma coisa. Um Bodhisattva cujo coração não reside nos dharmas quando
ele doa é como um homem com olhos na luz do sol, que pode ver todos os tipos de
forma.”
“Subhuti, no futuro, se um bom homem, ou uma boa mulher, puder receber, ostentar,
ler e recitar esse sutra, então o Tathagata, através de toda a Sabedoria-Búdica,
conhecerá e verá completamente aquela pessoa. Aquela pessoa alcançará ilimitado e
incomensurável mérito e virtude.”
Comentário:
O dharma real que o Tathagata obteve é verdadeiro, sabedoria real, nem verdadeiro nem
falso. O dharma é Verdadeira Vacuidade, destituído de substância existente real. Nem falso
significa que embora o dharma não possua substância, dentro da verdadeira vacuidade está
contida a Existência Maravilhosa da Marca Real. Como o dharma é existência
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maravilhosa, também é dito não ser vazio. A verdadeira vacuidade não obstrui a existência
maravilhosa, a existência maravilhosa não obstrui a verdadeira vacuidade. Assim, o dharma é
nem verdadeiro nem falso.
Isso significa que não há apego às marcas. O abandono do apego às marcas é o princípio da
Verdadeira Vacuidade e Existência Maravilhosa.
A Retribuição da Doação Condicionada
Se o Bodhisattva ao cultivar a Via considerar necessário apegar-se aos dharmas
condicionados, sua doação permanecerá dentro dos limites do apego às marcas. Tal doação
condicionada pode apenas conquistar o nascimento nos céus ou o renascimento em meio aos
humanos como sua retribuição.
Doação condicionada que colhe uma bênção celestial
assemelha-se a brandir uma espada no espaço vazio;
assim como quando o braço cansa e a espada deve cair,
vidas posteriores falharão em sustentar tais alturas (dos céus).
Aqueles que apenas sabem como cultivar bênçãos e não sabem como cultivar a Via, descerão
em meio aos humanos quando sua recompensa celestial terminar, e serão compelidos a
suportar mais sofrimento. Doação que tem fluxo (resultado) não colhe a recompensa
ultimada.
O apego às marcas na doação é análogo a um homem num lugar tão escuro que ele não pode
ver algo. Embora a doação condicionada com apego às marcas possa garantir um
renascimento nos céus, ela não pode ajudar alguém a obter sabedoria. Sem verdade, sem
sabedoria real, não há luz, e a ausência de luz é comparável à escuridão experimentada pelo
homem na analogia. Tal pessoa será incapaz de ouvir o Budadharma.
A um Passo da Sabedoria
Um Bodhisattva quando não é apegado ao praticar a doação é como um homem à luz do dia.
Ao cultivar a doação incondicionada ele produz um fruto que não tem fluxo (resultado), isto
é, verdade, sabedoria real. A luz do dia representa a sabedoria, através da qual se torna capaz
de ver as coisas claramente.
Se houver uma pessoa no futuro que possa receber o Sutra Diamante em seu coração e
praticá-lo com o seu corpo, que possa respeitosamente ostentá-lo, que possa lê-lo em um
livro, ou que possa recitá-lo de memória, o Tathagata saberá completamente desse cultivo e
verá completamente aquela pessoa.
Aquela pessoa alcançará ilimitado e incomensurável mérito e virtude. Onde é que mais
mérito e virtude podem ser encontrados? Nenhum lugar. Não seja apegado. Se você se tornar
apegado, você não o encontrará em lugar algum. Se você não se tornar apegado, ele estará
logo ali.
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CAPÍTULO 15
O Mérito e a Virtude da Ostentação do Sutra
O Mérito e a Virtude da Ostentação do Sutra
Sutra:
“Subhuti, um bom homem, ou uma boa mulher, pode pela manhã doar tantos corpos
quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges, e novamente à tarde doar tantos corpos
quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges, e novamente à noite doar tantos corpos
quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges, doando corpos daquela maneira ao
longo de incontáveis milhões de kalpas. Mas se alguém caso ouvisse esse sutra e nele
acreditasse sem reservas, suas bênçãos superariam aquelas anteriores. Quanto mais
seria se uma pessoa pudesse escrever, copiar, ostentar, ler, recitar e explicá-lo para
outros. Subhuti, o mérito e virtude desse sutra são inexprimíveis, inconcebíveis,
ilimitados, e além de todos os louvores. Ele é pregado pelo Tathagata para aqueles que
se propuseram ao Grande Veículo, aqueles que se propuseram ao Veículo Supremo. Se
há pessoas que possam receber, ostentar, ler, recitar e explicá-lo para outros, essas
pessoas são completamente conhecidas pelo Tathagata; elas são completamente
assistidas pelo Tathagata. Essas pessoas alcançaram imensuráveis, inexprimíveis,
ilimitados, inconcebíveis méritos e virtudes, e assim sustentam o Anuttara-SamyakSambodhi (Insuperável, Própria e Plena Iluminação Correta) do Tathagata.
Comentário:
O Buda Shakyamuni novamente admoestou Vazio Nato: “Subhuti, se um homem ou uma
mulher que cultiva os cinco preceitos e as dez boas ações, doasse seu corpo tantas vezes
quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges pela manhã, à tarde e à noite”. O Buda havia
previamente falado da doação do corpo de alguém como oferenda. Agora ele fala da doação
do corpo de alguém repetidamente, tantas vezes quanto os grãos de areia que há no Rio
Ganges. Não apenas a pessoa doa aqueles muitos corpos pela manhã, mas também à tarde.
Além disso, ele doa seu corpo tantas vezes quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges à
noite. Nem é o oferecimento por apenas um dia, mas ao longo de incontáveis milhões de
kalpas. Ainda assim, as bênçãos e virtudes auferidas quando uma pessoa meramente ouve o
sutra e acredita-o sem reservas superam aquelas da pessoa que doa corpos tão numerosos
quanto os grãos de areia que há no Rio Ganges pela manhã, à tarde, e à noite através de
inumeráveis milhões de kalpas.
O Descortinar da Iluminação
Sem reservas significa que o ouvinte não tem certeza, mas acredita sinceramente. Quando se
usa a vida e o corpo como uma oferenda, se está praticando meramente a doação de riqueza.
Quando alguém ouve o sutra, ele recebe a doação do dharma através da qual a sabedoria é
adquirida. No sentido de descortinar a iluminação e atingir o Estado de Buda, requer-se a
sabedoria devida. Se alguém tem apenas a retribuição de bênçãos e carência da verdadeira
sabedoria, ele não pode descortinar a iluminação. Portanto, aquele que ouve o sutra e é
abençoado com sabedoria aufere bênçãos que são maiores que as anteriores. Quanto mais isto
é verdadeiro quando se usa uma caneta e tinta para escrever o Sutra Diamante, ou receber,
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ostentar, ler, recitar e pregá-lo para outros. Subhuti, o mérito e virtude do sutra não pode ser
concebido, pregado, louvado adequadamente ou calculado. Os princípios do sutra são
realmente ilimitados.
Os Sustentáculos do Trabalho do Buda
Ele é pregado pelo Tathagata para aqueles que se propuseram ao Grande Veículo. O
Tathagata não pregou o sutra para Ouvintes do pequeno fruto. Foi em prol de pessoas que
inicialmente eram Bodhisattvas do Grande Veículo que o sutra foi pregado.
Aqueles que se propuseram ao Grande Veículo (ou Veículo Supremo). O sutra não foi
proferido apenas para aqueles que se propuseram à Via do Bodhisattva, mas também para
aqueles que miravam diretamente a Via do Buda e queriam levar multidões de seres viventes
à travessia – isto é, para aqueles do mais elevado e insuperável Veículo do Buda.
Se uma pessoa recebe, ostenta, lê, recita e preleciona o sutra para outros, o Tathagata vê e
conhece tal pessoa através do poder do olho celestial. Essa pessoa obtém inexprimível mérito
e virtude e sustenta o trabalho do Buda. Ela pode obter o Anuttara-Samyak-Sambodhi, a
Insuperável, Própria e Plena Iluminação Correta.
A Torre Diamantina
Sutra:
“E por quê? Subhuti, aquele que se deleita em dharmas menores é apegado a uma visão
do ‘eu’, uma visão dos outros, uma visão dos seres viventes, e uma visão de uma vida.
Ele não pode ouvir, receber, ostentar, ler, ou recitar o sutra e explicá-lo para outros.”
“Subhuti, os deuses, os humanos, e os asuras do mundo fazem oferecimentos em
qualquer lugar onde este sutra seja encontrado. Você deve saber que tal lugar é uma
Torre (Stupa) onde todos deveriam respeitosamente curvar-se, circundá-la, e espalhar
incenso e flores.”
Comentário:
Uma pessoa que assume a responsabilidade do trabalho do Buda não é alguém que desfruta
dos dharmas do Pequeno Veículo. Aqueles estudam os dharmas do Pequeno Veículo são
apegados a uma visão do ‘eu’, que é uma espécie de cobiça. Eles são apegados a uma visão
dos outros, que é uma espécie de hostilidade. Eles são apegados a uma visão dos seres
viventes e a uma vida, o que é uma espécie de estupidez. Tal pessoa não pode ouvir, receber
ou recitar o conteúdo do Sutra Diamante. Em razão de nutrirem afeição apenas pelos
dharmas do Pequeno Veículo, são incapazes de receber os princípios maravilhosos do
Grande Veículo, o dharma da Marca Real que é destituído de marcas. Tais pessoas não
podem (elas mesmas) acreditar no Sutra Diamante e nem podem explicá-lo para outros. Seus
corações também são pequenos, e sua capacidade mental é estreita demais para compreender
o dharma do Grande Veículo.
Todos os seres viventes mundanos e transcendentais do reino do dharma, os deuses, humanos
e asuras, sendo que estes últimos são seres com as bênçãos dos céus mas carentes das
qualidades virtuosas dos deuses, devem fazer oferecimentos ao sutra onde quer que o
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encontrem.
Os Dez Tipos de Oferecimentos
Há dez tipos de oferecimentos:
Oferecimento de Incenso
1. Incenso. O mais fino e caro incenso deve ser oferecido para o Buda. Se você fosse
comprar incenso velho que o lojista estava para descartar e o adquiriu como um
oferecimento para o Buda, o seu coração estaria carente de sinceridade. Por outro
lado, se você oferecesse Gosirsa-Cândana, incenso “Sândalo Cabeça-de-Boi”, sua
doação, envolvendo um considerável sacrifício de sua parte, seria considerada sincera.
O incenso “Cabeça-de-Boi” é frequentemente mencionado nos ensinamentos do
Buda. O Sutra Sarangama explica que esse incenso era tão fragrante que podia ser
sentido dentro de um raio de treze milhas quando estava sendo queimado na cidade de
Sravasti durante as assembleias do Buda. No Sutra do Bodhisattva Provedor da Terra
(Earth Store Bodhisattva Sutra) a mulher Brâmane vendeu sua casa e sacrificou sua
fortuna no sentido de fazer um grande oferecimento para o Tathagata Rei do
Samadhi Auto-Existente da Flor da Iluminação. Sua sinceridade era tão grande
que ela vendeu o próprio topo de sua cabeça (escalpo) no sentido de fazer os melhores
oferecimentos para o Buda.
A retribuição pelo oferecimento de incenso ao Buda é que no futuro o seu corpo será
fragrante. Uma essência rara constantemente exalará da boca do Buda Shakyamuni e
de cada poro do seu corpo. O corpo de uma pessoa comum tem um odor tão
desagradável que pode ser sentido a milhas. Se você não acredita nisso, apenas
considere que um cão policial é capaz de rastrear o cheiro de um humano a uma
distância de três a cinco milhas. Todavia, se você faz oferecimentos de incenso ao
Buda com a esperança de obter um corpo fragrante, então você perdeu o ponto. Você
não deve procurá-lo. Quando o seu mérito e virtude forem suficientes, seu corpo
tornar-se-á fragrante naturalmente. Os deuses, por exemplo, têm corpos fragrantes
porque fizeram oferecimentos de incenso para o Buda nas vidas anteriores. Até que
seus méritos e virtudes sejam suficientes, você continuará a ter um corpo malcheiroso comum não importa o quanto você se esforce para atingir um odor fragrante.
Oferecimento de Flores
2. Flores. Quanto mais finas as flores que você oferece ao Buda, maior o mérito e
virtude que você recebe pelo oferecimento. Não gaste todo o seu dinheiro apenas com
boas coisas para comer; reserve um pouco para um oferecimento ao Buda. A
retribuição pelos oferecimentos de flores é que você terá feições perfeitas e será muito
belo ou extremamente elegante em sua próxima vida. As pessoas se apaixonarão por
você à primeira vista. Mulheres serão fortemente atraídas por você se for um homem,
e homens serão incapazes de resistir sua beleza se você for uma mulher. “Isto é muito
problemático”, você poderá dizer. “Eu não quero me envolver com isso”.
Se você não quer esse tipo de problema, tanto melhor. O Buda Shakyamuni tinha
feições perfeitas como resultado do oferecimento de incenso e flores para Budas em
suas existências anteriores. Se você teme o problema que uma aparência perfeita pode
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trazer, você pode imitar o Patriarca Bodhidharma que tinha uma barba rala e feições
horríveis! Cabe a você (escolher). Uma vez que você goste, você pode conseguí-lo.
Oferecimento de Velas
3. Velas. Se você acende velas diante do Buda, na próxima vida seus olhos serão
brilhantes. Você será capaz de ver as coisas que outras pessoas não podem ver e
conhecerá as coisas que as outras pessoas não podem conhecer. Você será capaz de
atingir a penetração dos Cinco Olhos, o olho Celestial, o olho do Buda, o olho do
Dharma, o olho da Sabedoria, e o olho Carnal.
“Fulano de tal tem o olho do Buda”, você poderá reclamar. “Por que eu não tenho
um?”. Claro que você não tem os cinco olhos; pois no passado você nunca comprou
uma vela para oferecer ao Buda. Se você quer os cinco olhos você deve rapidamente
trazer os mais finos incensos, lamparinas e velas para diante do Buda como um
oferecimento. O mérito e virtude deste tipo de oferecimento é tão maravilhoso que
como resultado você poderá obter os cinco olhos e as seis penetrações espirituais.
Oferecimento de Colares de Contas
4. Colares. Jóias e gemas preciosas podem ser colocadas diante do Buda como
oferecimento.
Oferecimento de Pára-Sóis de Jóias
5. Pára-Sóis Cravejados de Jóias. Itens usados na decoração do salão do Buda também
são oferecimentos aceitáveis.
Oferecimento de Estandartes e Dosséis
6. Estandartes e Dosséis. Estandartes feitos de tecidos pintados, ou bordados com
adornos, ou placas de madeira esculpidas com inscrições, são oferecimentos
apropriados para se colocar diante do Buda. Você pode também içar dosséis como o
dossel de tecido do Grande Rei Celeste Brahma, o qual é circular e adornado com
jóias.
Oferecimento de Roupas
7. Roupas. Quando você confecciona ou compra roupas finas você pode colocá-las sobre
o altar diante do Buda antes de vesti-las. Somente indumentárias superiores devem ser
oferecidas. Embora o Buda não possa vestir as roupas, o oferecimento é um gesto de
expressão da sinceridade de sua devoção.
Oferecimento de Frutas e Alimentos
8. Frutas e alimentos. O alimento deve ser colocado diante do Buda antes de ser
consumido. Esse oferecimento também é um gesto de respeito.
Oferecimento de Música
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9. Música. Produzir música sacra inclui bater bastões de madeira, tocar tambores e sinos,
ressoar pequenos sinos, gongos e cânticos de louvor. Estes tipos de música são um
oferecimento para o Buda.
Oferecimento das Palmas das Mãos Unidas
10. Palmas das Mãos Unidas. O décimo tipo de oferecimento é simples e não dispende
qualquer energia. Meramente coloca-se as palmas das mãos juntas como um
oferecimento.
O Relicário do Tathagata
Você deve fazer oferecimentos onde quer que esse sutra seja encontrado. Você deve saber
que tal lugar é uma Stupa (Torre). É um lugar onde o Verdadeiro Corpo do Tathagata
reside, a Relíquia (Sarira) do Tathagata.
Todos devem respeitosamente curvar-se e circundar. Circundação refere-se a circular pela
direita em torno do Buda enquanto se recita o Mantra do Bodhisattva da Grande Compaixão
(‘Namu Avalokitesvara Bodhisattva’ – sânscrito, ‘Namu Guanshiyin Bossatsu’ - chinês,
‘Namu Kanzeon Bossatsu’ – japonês, ‘Namu Bodhisattva Contemplador dos Sons do
Mundo’ - português) ou se recita o Nome do Buda. E todos os tipos de incenso e flores
devem ser espalhados como oferecimentos.
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CAPÍTULO 16
Obstruções Cármicas Podem Ser Purificadas
Sutra:
“Além disso, Subhuti, se um bom homem, ou uma boa mulher, recebe, ostenta, lê e
recita esse sutra, se as pessoas ridicularizarem-no, aquela pessoa tem ofensas cármicas
de vidas anteriores que a destinaram aos maus caminhos. Mas em virtude de na
presente vida ela ser ridicularizada por outros, suas ofensas cármicas anteriores são
destruídas e ela atingirá o Anuttara-Samyak-Sambodhi.”
A Origem de Nossas Ofensas
Comentário:
Esta parte do texto do sutra fala de uma pessoa com graves ofensas que recebe uma
retribuição leve. Preocupado com que os seres viventes possam não compreender a Marca
Real, o Dharma Maravilhoso do Grande Veículo, e consequentemente darem origem às
dúvidas, o Buda Shakyamuni assim falou para dirimir quaisquer dúvidas. Que dúvidas
teriam os seres viventes? Eles se perguntariam como é possível que alguém ao recitar o Sutra
Diamante, o qual o Buda Shakyamuni afirmou ser profundo e maravilhoso, ainda fosse
ridicularizado pelos outros por assim fazer.
“Vazio Nato”, o Buda disse: “Por que um homem ou mulher que tenha cultivado os cincos
preceitos e as dez boas ações, e que receba o sutra com seu coração, e o ostente com o seu
corpo, seria ridicularizado pelas pessoas ao ler e recitar o sutra?” Por que as pessoas
depreciariam-no e diriam: “Olhem-no, ele ainda recita sutras! Ele ainda recita o nome do
Buda! É só fachada. Ele está içando uma cabeça de carneiro, mas vendendo carne de
cachorro. Ele estuda o Budadharma e recita o nome do Buda, e ainda assim ele rouba,mata,
envolve-se em práticas sexuais impróprias, e uso tóxicos. Ele fará qualquer coisa, e ainda
assim recitará os sutras. É blasfêmia! Isto equivale a caluniar o Buda.”
Alguém que ouvisse tal discurso perguntaria por que alguém ao recitar um sutra estaria
sujeito a tal ridicularização. O Buda Shakyamuni explicou que tal pessoa teria cometido
incalculáveis ofensas cármicas no passado – talvez até as cinco ofensas graves:
1.
2.
3.
4.
5.

matar um pai
matar uma mãe
matar um Santo (Arhat)
destruir a harmonia da Sangha
derramar o sangue do Buda

Talvez aquela pessoa tivesse caluniado outros ou tivesse sempre causado-lhes problemas.
Como resultado de tais ações essa pessoa basicamente deveria cair nos três maus caminhos
do inferno, espíritos famintos, e animalidade. Mas um vez que ela tenha recebido o sutil,
maravilhoso e profundo Budadharma da Marca Real do Grande Veículo, a retribuição
pelas suas graves ofensas anteriores é aliviada. A retribuição toma a forma de ter pessoas a
ridicularizarem-na quando ela recita sutras. Assim aquela pessoa tem graves ofensas, mas um
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retribuição leve.
O Paramita da Paciência (Quando o Veneno se Torna Remédio)
Então, quando você recita sutras, se as pessoas o ridicularizam e chamam-no de supersticioso,
tal ridicularização contribui para o desenvolvimento da sua conduta virtuosa. Por que as
pessoas o depreciariam assim? Por que elas ridicularizam-no, olham-no de cima abaixo, e
chamam-no de estúpido? Por considerar você daquela maneira, elas tornam possível que suas
ofensas das vidas passadas desapareçam. Se elas não lhe ridicularizassem, suas ofensas
cármicas não poderiam ser dissolvidas. Por quê? “O dharma não surge sozinho (por si). Em
resposta a uma situação ele emerge”. Se você não tivesse alguém lhe ridicularizando, não
haveria teste (ou prova) de seu Paramita da Paciência. Se você (ainda) pode dizer: “Você
está ridicularizando-me? Isto é verdadeiramente Mahaprajnaparamita!”, e sente o sabor das
palavras amargas de alguém tornar-se tão doce quanto o abacaxi (‘bwo lwo mi’, Paramita),
então você pode chegar à outra margem. Então você deve agradecer-lhe: “Você é realmente
meu bom e sábio conselheiro. Sua ridicularização dissolve minhas ofensas cármicas. Quando
eu atingir o Estado de Buda terá sido você que me levou à travessia”. Se você pensa dessa
maneira, como pode sentir raiva? Sendo naturalmente paciente diante do insulto é realizar o
Paramita da Paciência.
Curve-se para seu Algoz
O texto diz ser certo, e sem nenhuma sombra de dúvida, que as ofensas cármicas anteriores
de uma pessoa que ostenta este sutra e sofre ridicularização serão dissolvidas, e que ela obterá
a fruição da Insuperável, Própria e Plena Iluminação Correta (Anuttara-Samyak-Sambodhi)
do Buda. Não há dúvida. Todos vocês que recitam sutras devem compreender que ser
criticado é excelente. Se você for espancado, curve-se para seu algoz. Diga: “Buda Amitabha!
Você é realmente um Buda. Você me bate e minhas ofensas cármicas anteriores dissolvem-se
como a neve no sol quente”. Com o seu carma erradicado, você pode certificar-se para a
fruição do Buda, e obter o Anuttara-Samyak-Sambodhi.
O Mérito da Ostentação do Sutra nos Últimos Dias
Sutra:
“Subhuti, lembro-me que no passado, ilimitados asamkhyas de kalpas antes do Buda
Tocha Ardente, Eu me encontrei com oitenta e quatro milhares de milhões de bilhões de
nayutas de Budas, e fiz oferecimentos a todos eles, e servi a todos sem exceção. Mas se
houver uma pessoa no último período (de quinhentos anos) que possa receber, ostentar,
ler e recitar esse sutra, o mérito e virtude que ela obterá será cem vezes maior, mil vezes
maior, um milhão, um bilhão de vezes maior, ao ponto de ser tão grande que excede
todos os cálculos e comparações, do que o mérito e virtude que Eu obtive por fazer
oferecimentos a todos aqueles Budas”.
Os Oito Grandes Aspectos Independentes do “Eu”
Comentário:
O Buda Shakyamuni falou de si mesmo, dizendo “Eu”. Após o Buda Shakyamuni realizar o
Estado de Buda, ele certificou-se para os Oito Grandes Aspectos Independentes do “Eu”.
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1. Ele poderia manifestar um corpo como muitos corpos.
2. Ele poderia apresentar um corpo do tamanho da partícula de pó que preenchia os três
mil grandes sistemas de mil mundos.
3. Ele tinha um grande corpo que poderia flutuar e viajar longas distâncias.
4. Ele poderia se manifestar de ilimitadas maneiras enquanto constantemente residente
numa terra.
“Ilimitadas Maneiras” incluem o corpo de um Buda, de um Bodhisattva, de um
Ouvinte, de um Iluminado Condicionado, de um deus, um humano, um asura, um
espírito, um animal e assim por diante.
5. Ele tinha o funcionamento mútuo de todas as faculdades sensitivas.
Isto pode soar estranho para as pessoas que nunca ouviram antes nos sutras que os
olhos podem comer, os ouvidos podem ver, o nariz pode falar, e a boca pode ouvir,
ver, bem como comer. Entretanto, é possível para as seis faculdades dos olhos,
ouvidos, nariz, língua, corpo e mente funcionarem mutuamente tal que cada uma tem
as habilidades de todas as outras.
6. Ele obteve todos os dharmas sem o pensamento dos dharmas.
7. Ele poderia falar sobre o significado de um gatha (verso) ao longo de ilimitados
kalpas.
8. Ele tinha um corpo que poderia interpenetrar todos os lugares, como o espaço vazio.
O Mérito Inexprimível
O Buda Shakyamuni relembrou... ilimitados asamkhyas de kalpas antes do Buda Tocha
Ardente. Quando o Buda Shakyamuni decidiu originalmente cultivar a Via, ele era um
mestre oleiro chamado Esplendor Expansivo. Naquele tempo havia um Buda no mundo
chamado Tathagata Shakya que viu que as condições estavam maduras para conduzir o
mestre oleiro à travessia. Quando o mestre oleiro Esplendor Expansivo viu que o Tathagata
Shakya havia chegado, ele o recebeu entusiasticamente. Foi com extremo prazer que ele
disse: “Ah, Eu também vejo o Buda”. Ele olhou para o Buda e então solicitou-lhe falar sobre
o dharma. Ao ouvir o dharma, o oleiro imediatamente fez um voto: “Buda, sois realmente
supremo. No futuro, quando eu realizar o Estado de Buda, serei um Buda como vós. Meu
nome será Shakyamuni”. Ele fez o voto para cultivar a Via diante daquele Buda. Setenta e
cinco mil Budas apareceram no mundo após o Buda Shakya, o último dos quais foi o
Tathagata Acúmulo de Jóias (Muitos Tesouros, Tesouro de Jóias). O período desses 75.000
Budas é chamado primeiro grande Asamkhya de kalpas. A real extensão de tempo naquele
primeiro Asamkhya de kalpas é certamente incalculável. Desde o Tathagata Muitos Tesouros
até o Buda Tocha Ardente é um período no qual 76.000 Budas apareceram no mundo, e é
chamado segundo grande Asamkhya de kalpas. Desde o Buda Tocha Ardente até o Buda
Contemplação Vitoriosa é um período no qual 77.000 Budas apareceram no mundo e é
chamado terceiro grande Asamkhya de kalpas. Foi durante aqueles três grandes Asamkhyas
de kalpas que o Buda Shakyamuni cultivou a Via para a realização do Estado de Buda.
Portanto o Buda disse: “antes do Buda Tocha Ardente, Eu me encontrei com oitenta e
quatro milhares de milhões de bilhões de nayutas de Budas, e fiz oferecimentos a todos
eles, e servi a todos sem exceção”. Durante seu longo período de cultivo o Buda
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Shakyamuni nunca falhou em servir os Budas que apareceram no mundo. Ele fez
oferecimentos a todos eles.
Todavia, o Buda salientou ainda que : “Se houver alguém na Era do Fim do Dharma que
possa receber o sutra com seu coração e ostentá-lo com seu corpo, e que possa ler ou recitálo, seu mérito e virtude será maior que o meu por ter feito oferecimentos ao longo de três
grandes Asamkhyas de kalpas a todos os oitenta e quatro milhares de milhões de nayutas de
Budas, várias centenas, milhares, milhões, bilhões de vezes. Nem cálculos, nem analogias, e
nem comparações podem adequadamente expressá-lo.
A Retribuição Inconcebível
Sutra:
“Subhuti, se eu fosse expressar completamente o mérito e virtude de um bom homem,
ou uma boa mulher, que no último período (de quinhentos anos) receba, ostente, leia, e
recite o sutra, aqueles que ouvissem poderiam enlouquecer, e desacreditar. Subhuti,
você deve saber que o significado deste sutra é inconcebível, e que sua retribuição
resultante também é inconcebível.”
A Dúvida da Raposa
Comentário:
“Subhuti, você deve saber que se Eu fosse falar em detalhes sobre o mérito e virtude obtido
por um bom homem ou boa mulher que receba e ostente os cinco preceitos e cultive as dez
boas ações, e que receba, ostente, leia e recite o Sutra Diamante, e se eu fosse elogiar o
mérito e virtude do sutra, aqueles que ouvissem os meus elogios não acreditariam. Eles
ficariam agitados, confusos, cépticos, e cheios de dúvidas”. Na linguagem Chinesa, a palavra
dúvida é expressa por duas palavras: “dúvida da raposa”. A raposa, que parece ser muito
esperta, é de fato muito estúpida porque ela existe num perpétuo estado de dúvida. Por
exemplo, quando uma raposa atravessa um rio congelado, ela cautelosamente coloca um pé
no chão, e então pára para ouvir. Ela espera para ouvir se o gelo quebrará com o peso do seu
corpo antes de dar o próximo passo. Duvidando muito a cada passo do caminho, ela
meticulosamente faz a sua travessia.
O Buda disse a Subhuti: “Você deve saber que o significado maravilhoso da Prajna da
Marca Real não é algo que a mente possa compreender ou que possa ser expresso em
palavras. Sendo assim, a retribuição resultante para alguém que receba, ostente, leia e recite o
sutra é inconcebível. Se uma pessoa carece de suficientes boas raízes, ela não será capaz de
acreditar no sutra quando ouvi-lo em pregação”.
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CAPÍTULO 17
Em Última Análise, Não Há Um Eu
Sutra:
Então Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, se um bom homem, ou uma boa
mulher, devota seu coração ao Anuttara-Samyak-Sambodhi, como ele deve viver, como
ele deve subjugar o seu coração?”
O Buda disse a Subhuti: “Um bom homem, ou uma boa mulher, que tenha devotado o
seu coração ao Anuttara-Samyak-Sambodhi deve pensar assim: ‘Eu devo levar todos os
seres viventes à travessia para a extinção. No entanto, mesmo quando todos os seres
viventes tenham sido levados à travessia para a extinção, não haverá de fato um único
ser vivente que tenha sido levado à travessia para a extinção’. E por quê? Subhuti, se
um Bodhisattva tem uma marca do eu, uma marca dos outros, uma marca dos seres
viventes ou a marca de uma vida, então ele não é um Bodhisattva. Por que razão?
Subhuti, de fato não há um dharma de devoção do coração ao Anuttara-SamyakSambodhi.”
“Subhuti, o que você pensa? Enquanto o Tathagata estava com o Buda Tocha Ardente,
havia qualquer dharma do Anuttara-Samyak-Sambodhi atingido?”
“Não, Honrado pelo Mundo. (De acordo) como eu entendo o que o Buda tem dito,
enquanto o Buda estava com o Buda Tocha Ardente não havia Anuttara-SamyakSambodhi atingido”.
Comentário:
Quando Subhuti ouviu o Buda louvar o inconcebível mérito e virtude do sutra e a retribuição
igualmente inconcebível resultante de receber, ostentar, recitar e falar o sutra para outros, ele
indagou: “como podem todos os bons homens e boas mulheres que tenham devotado seus
corações à Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta capacitarem seus corações a não
residir em lugar algum? Como eles podem apartarem-se das marcas e subjugar seus
corações?”
Numa seção anterior do texto, Subhuti havia indagado a mesma questão ao Buda. Naquele
momento, Subhuti estava de fato indagando como ele próprio poderia devotar o seu coração
ao Anuttara-Samyak-Sambodhi. Era para o seu próprio benefício. Agora ele está indagando
como todos os seres viventes em toda a parte podem devotar seus corações ao AnuttaraSamyak-Sambodhi, como podem domar seus corações, e onde seus corações devem residir.
O Buda respondeu que as pessoas que tenham devotado seus corações à Insuperável, Própria
e Plena, Iluminação Correta devem levar todos os seres viventes à travessia para a extinção –
resgatar e libertar todos os seres viventes tal que possam realizar a Via do Buda. Mas, o Buda
ainda salienta: após ter-lhes levado à travessia para a extinção, um Bodhisattva não deve
reconhecer quaisquer seres viventes como tendo sido levados à travessia. Ele não tem
qualquer apego. Se um Bodhisattva diz: “Eu sou capaz de levar os seres viventes à travessia
para a extinção”, ele tem a marca do eu. Se ele diz: “eu posso levar outros à travessia”, ele
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tem a marca dos outros. Com um ‘eu’ a levar ‘outros’ à travessia, a marca dos seres viventes
surge. Uma vez que há distinção entre a iluminação própria de alguém e a iluminação dos
outros, então há a marca de uma vida. Todavia, não há alguém que leve os seres à travessia,
nem há quaisquer seres viventes que sejam levados à travessia, nem há uma ação de levá-los.
Não se deve então estar apegado a tais marcas. Se há apego, então não apenas não se atingiu a
vacuidade dos dharmas, como não se atingiu também a vacuidade das pessoas, e não se é um
Bodhisattva.
O Mais Profundo Significado do Caminho Médio
Subhuti, de fato não há um dharma de devoção do coração ao Anuttara-SamyakSambodhi. Originalmente não há um dharma que possa ser obtido. Devotar o coração ao
Anuttara-Samyak-Sambodhi é apenas uma expressão, nada mais. “Não há basicamente uma
coisa: então, onde pode a poeira assentar-se?” Todavia, o Buda percebeu que os seres
viventes poderiam tornar-se cépticos e dizerem: “Uma vez que não há dharma do AnuttaraSamyak-Sambodhi – e nem um dharma da realização do Estado de Buda – que possa ser
atingido, então por que alguém necessitaria devotar-se? Portanto, o Buda ainda explicou:
“Quando o Buda Tocha Ardente concedeu-me uma profecia, Eu obtive um dharma do
Anuttara-Samyak-Sambodhi? Houve algum dharma que Eu atingi?” Compreendendo que de
acordo com a doutrina do prajna não há dharma que possa ser atingido, Subhuti respondeu:
“Não, Honrado pelo Mundo”. Mas então, ele respaldou a sua declaração com as palavras:
“(De acordo) como eu entendo o que o Buda tem dito”, indicando que ele não se atreveu a
fazer uma afirmação absoluta. “Isto é como o compreendo”, ele disse, “mas não sei se estou
certo ou não. Não há o menor dharma da Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta
que possa ser atingido”.
Sutra:
O Buda disse: “É assim, é assim, Subhuti. De fato não houve um dharma do AnuttaraSamyak-Sambodhi que o Tathagata atingiu. Subhuti, se houvesse um dharma do
Anuttara-Samya-Sambodhi que o Tathagata tivesse atingido, então o Buda Tocha
Ardente não teria concedido-me uma profecia: ‘No futuro, você atingirá o Estado de
Buda e será chamado Shakyamuni’. Uma vez que não havia um dharma do AnuttaraSamyak-Sambodhi atingido, o Buda Tocha Ardente concedeu-me a profecia dizendo
essas palavras: ‘No futuro, você atingirá o Estado de Buda e será chamado
Shakyamuni’.”
Comentário:
O Buda respondeu a declaração de Subhuti de forma afirmativa: “É assim, é assim, Subhuti.
Você explica o dharma daquela maneira; Eu também explico o dharma daquela maneira. De
fato, não há dharma”. Não houve absolutamente um dharma do Anuttara-Samyak-Sambodhi
que o Tathagata tenha atingido. Subhuti, você não deve dar origem às dúvidas e pensar que
quando o Buda viveu naquele tempo do Buda Tocha Ardente ele obteve algum dharma
secreto. Isto seria um engano. Quando o Buda Shakyamuni encontrou-se com o Buda Tocha
Ardente, no final do segundo Asamkhya do kalpa da cultivação, não houve algum dharma
secreto da Isuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta.
“Subhuti”, disse o Buda: “se houvesse tal dharma, então o Buda Tocha Ardente não teria
concedido uma profecia e dado-me um nome. Se Eu tivesse obtido mesmo que um simples
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dharma, ele não teria dito: ‘No futuro, no mundo Saha, você tornar-se-á um Buda chamado
Shakyamuni’.” O nome Shakyamuni do Sânscrito traduz-se por “Aquele que é Capaz de
Humanidades” e “Aquele que é Quieto e Silencioso”. “Capaz de Humanidades” significa que
ele concorda com as condições e representa movimento. “Quieto e Silencioso” significa que
ele é imóvel, e representa quietude. Embora ele concorde com as condições, ele é imóvel.
Embora ele seja imóvel, ele concorda com as condições. Movimento não obstrui a quietude; a
quietude não obstrui o movimento. Movimento e quietude estão ambos dentro do Samadhi.
De fato não há um dharma na posição de fruição da Insuperável, Própria e Plena, Iluminação
Correta que possa ser atingido.
Por quê?
Você pessoalmente cultiva e pessoalmente certifica-se para a posição. (Essa posição) não é
obtida a partir de fora, porque basicamente você já a possui. Não é que você tenha se
envolvido em condições externas ou tenha dependido de forças externas. As condições e a
força estão dentro de você. Você cultiva e você pode atingir. Naturalmente, dizer que você
atinge é apenas uma maneira de falar, porque basicamente você nunca perdeu nada em
primeiro lugar, por isso não é possível para você atingir algo (que não perdeu). Uma vez que
foi assim para com o Buda Shakyamuni, o Buda Tocha Ardente concedeu-lhe uma profecia e
um nome especial.
A Qualidade Intrínseca de Todos os Fenômenos
Sutra:
“E por quê? ‘Tathagata’ significa a qualidade intrínseca (talidade – por exemplo, a
qualidade intrínseca de todos os fenômenos é o vazio, sua verdadeira natureza, tal como são –
N.T.) de todos os dharmas. Se alguém dissesse que o Tathagata atinge o AnuttaraSamyak-Sambodhi, Subhuti, de fato, não há um dharma do Anuttara-SamyakSambodhi que o Buda atinge. Subhuti, o Anuttara-Samyak-Sambodhi que o Tathagata
atinge é nem verdadeiro e nem falso. Por esta razão o Tathagata fala de todos os
dharmas como Budadharmas. Subhuti, todos os dharmas são pregados como não
dharmas. Porquanto são chamados dharmas.”
Comentário:
Tathagata, que se traduz como Assim Advindo (Thus Come One ou Assim Sucede), significa
que todos os dharmas são “Assim”. Todos os dharmas estão num estado de ‘imobilidade
intrínseca’.
Com o que se parece a ‘imobilidade intrínseca’?
Ela não tem aparência. Portanto, ele ainda diz que não há um dharma que possa ser atingido.
Se você atingiu um dharma, com o que ele pareceria? Seria verde? Amarelo? Vermelho?
Longo? Curto? Quadrado? Redondo? Quando não há nome, nem cor, e nem aparência, então
todos os dharmas são assim. Se houver qualquer dharma aparente, então não é assim.
Realmente, não há o menor dharma que possa ser atingido. Não há um dharma da
Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta que o Buda possa atingir.
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O Anuttara-Samyak-Sambodhi que o Tathagata atinge. Se você forçá-lo e disser que o
Tathagata atinge algo chamado Anuttara-Samyak-Sambodhi, aquele Anuttara-SamyakSambodhi é nem verdadeiro e nem falso. Sendo nem verdadeiro e nem falso, ele é o
significado ultimado do Caminho Médio; é a Prajna da Marca Real.
Todos os Ensinamentos Retornam ao Budismo
Portanto, o Tathagata diz que embora não haja um dharma que possa ser atingido, todos os
dharmas são Budadharmas. Não há nada fora do Budadharma. Portanto, todos os
ensinamentos são Budistas. Eles não vão além dos ensinamentos do Buda, porque o
ensinamento do Buda contém todas as coisas. Budadharma é a totalidade de todos os dharmas
(fenômenos). O Budismo é a totalidade de todos os outros ensinamentos. Todas as escolas e
ensinamentos emergem de dentro do ensino do Buda. Uma vez que são nascidos do Budismo,
no futuro eles retornarão ao Budismo. Portanto, é desnecessário perguntar a qual religião uma
pessoa pertence. Não importa a escola, seita, ou ensinamento, ou religião à qual se pertença –
nenhuma vai além do Budismo. O ponto essencial é ter fé em algo. Então, embora você possa
acreditar em vários ensinamentos, mudando e trocando um pelo outro, no final você
certamente retornará ao Budismo. O Budadharma é assim tão grande. Embora ele diga que
não há um dharma que possa ser atingido, no entanto, não há um dharma que não seja o
Budadharma. E uma vez que o Budadharma afinal é inatingível, como poderia um simples
dharma ser atingido?
Subhuti, todos os dharmas são pregados como não dharmas. Quando pregados do ponto de
vista da verdade comum, os dharmas existem. Se pregados do ponto de vista da verdade real,
nenhum dharma existe. Porquanto eles são chamados dharmas. Quando pregados do ponto de
vista do Caminho Médio, dharmas são falsos nomes e nada mais, e dessa maneira eles são o
significado ultimado do Caminho Médio.
O Grande Corpo de uma Pessoa
Sutra:
“Subhuti, é como o grande corpo de uma pessoa”.
Subhuti disse: Honrado pelo Mundo, o grande corpo de uma pessoa é pregado pelo
Tathagata como nenhum grande corpo, porquanto é chamado um grande corpo”.
“Subhuti, um Bodhisattva também é assim. Se ele dissesse: ‘Eu devo conduzir
inumeráveis seres viventes à travessia para a extinção’, então ele não seria chamado um
Bodhisattva. E por quê? Subhuti, não há realmente um dharma chamado Bodhisattva.
Por essa razão o Buda pregou todos os dharmas como destituídos do ‘eu’, destituídos
dos outros, destituídos dos seres viventes, e destituídos de uma vida”.
“Subhuti, se um Bodhisattva dissesse: ‘Eu adornarei as Terras Búdicas’, ele não seria
chamado um Bodhisattva. E por quê? O adorno das Terras Búdicas é pregado pelo
Tathagata como nenhum adorno. Porquanto é chamado adorno. Subhuti, se um
Bodhisattva compreende que todos os dharmas são destituídos do ‘eu’, o Tathagata o
chama de um verdadeiro Bodhisattva.
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Comentário:
“Agora, Subhuti, por que eu disse que todos os dharmas são não dharmas, mas são apenas
chamados dharmas? Eu lhe darei um exemplo: é como o grande corpo de uma pessoa”.
Subhuti ouviu o Buda dizer essas palavras e compreendeu que o Tathagata estava falando do
corpo do dharma. Ele respondeu: “O grande corpo pregado pelo Tathagata é nenhum grande
corpo”. O corpo do dharma é destituído de marcas, e desde que ele não possui marcas, não se
pode chamá-lo de grande corpo. Porquanto é chamado um grande corpo. Se utiliza-se de um
falso nome, pode-se chamá-lo de um grande corpo, e isso é tudo.
O Buda Shakyamuni novamente chamou Subhuti e disse: “Um Bodhisattva também é
assim”. Se ele possui um eu e depende da palavra ‘Eu’ tal que diga: “Eu levarei os seres
viventes à travessia e libertá-los-ei”, então ele não é um Bodhisattva.
“Subhuti, se um Bodhisattva diz: ‘Eu adornarei as Terras Búdicas’, então ele não é chamado
Bodhisattva. Por quê? Ele ainda tem um apego ao eu, e ao adorno: ‘Eu sou alguém que pode
adornar. A Terra Búdica é aquilo que eu adorno’. Na medida em que ele se apega ao sujeito e
ao objeto, ele não realiza a vacuidade da marca do eu”.
Bodhisattvas conduzem seres viventes à travessia e não se apegam à marca dos seres
viventes. Não somente eles não se apegam à marca dos seres viventes, como eles também não
se apegam à marca de um Bodhisattva. O Bodhisattva em si é também a marca dos seres
viventes. Assim, não se apegar ao eu é também não se apegar aos seres viventes. Quando um
Bodhisattva adorna as Terras Búdicas, não há nem quem possa adornar e nem aquilo que é
adornado. Quando for feito, estará feito. Não é necessário nutrir pensamentos do mérito
obtido.
Quando uma pessoa comum realiza ações meritórias ela torna-se apegada ao sujeito e objeto:
“Eu realizei aquelas ações meritórias. Ele é o beneficiário das minhas boas ações”. Essa é a
maneira como as pessoas comuns pensam.
Bodhisattvas devem adornar as Terras Búdicas sem o pensamento de adorná-las. Isto não
quer dizer que eles não devam adornar as Terras Búdicas. Significa que eles devem adornálas como se eles nada tivessem feito.
Adornar uma Terra Búdica é fazer com que o país de um Buda seja especialmente belo.
Nossos oferecimentos de flores, frutos e incenso aos Três Tesouros são adornos das Terras
Búdicas. Isto não quer dizer que você não deva adornar as Terras Búdicas. Significa que você
deve adorná-las, e no entanto não adorná-las. Oferecimentos aos Três Tesouros de flores,
frutos e incenso também servem como adornos para as Terras Búdicas.
Do ponto de vista da verdade comum, existe o adorno da Terra Búdica. Do ponto de vista da
verdade real, não existe adorno. Se visto da doutrina que é perfeitamente una e sem
obstrução, o adorno é meramente um nome e nada mais. Assim é dito:
Dentro dos portais da obra do Buda
nenhum dharma é rejeitado.
Na natureza da verdadeira talidade
não há um único grão de pó.
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Dentro dos portais do Estado de Buda não há dharma que não seja Budadharma. Cada
dharma que se considera é Budadharma. No entanto, na natureza da verdadeira talidade nem
mesmo o menor grão de pó está estabelecido. Se um Bodhisattva pode compreender o estado
no qual todos os dharmas não possuem um eu, então o Tathagata o chama de um autêntico
Bodhisattva.
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CAPÍTULO 18
Uma Substância Considerada como Idêntica
Os Olhos Búdicos
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata possui o olho carnal?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. O Tathagata possui o olho carnal.”
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata possui o olho celestial?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. O Tathagata possui o olho celestial.”
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata possui o olho da sabedoria?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. O Tathagata possui o olho da sabedoria.”
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata possui o olho do dharma?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. O Tathagata possui o olho do dharma.”
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata possui o olho do Buda?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. O Tathagata possui o olho do Buda.”
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata falou dos grãos de areia no Rio Ganges?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. O Tathagata falou daquela areia.”
Comentário:
A Semeadura de um Bodhisattva
Um Bodhisattva que se compromete a empreender práticas que sejam meritórias e virtuosas
deve proceder sem hesitação para fazer aquilo. Sementes plantadas no campo proverão no
futuro uma colheita. Não há benefício na especulação sobre o tamanho da safra. A atenção
deve somente estar voltada para o plantio e cultivação do campo. Se cuidados forem tomados
e as condições da terra, água e vento forem favoráveis, então as plantas crescerão. Se o
campo nunca for plantado, porém, nenhuma produção poderá ser esperada. Apenas daquela
maneira um Bodhisattva conduz seres viventes à travessia para a outra margem, sem
realmente conduzir qualquer ser vivente à travessia. Um Bodhisattva não despende energia
preocupando-se com o resultado, ele apenas faz seu trabalho.
O Buda Shakyamuni novamente chamou Subhuti e indagou: “O Tathagata possui o olho
carnal?” O olho carnal referido não é o olho ordinário das pessoas comuns, mas sim um dos
cinco olhos. Por que lhe é dado o nome de olho carnal?
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É chamado olho carnal porque ele pode ver objetos tangíveis e também objetos que são
destituídos de forma ou marcas. Os olhos comuns podem ver pessoas, mas eles não podem
ver fantasmas e espíritos. Todavia, com o poder do olho carnal, pode-se fechar os olhos
comuns e continuar a ver pessoas. Ainda mais, o olho carnal pode examinar pessoas nos
mínimos detalhes, tomando nota de quaisquer marcas distintivas como manchas ou marcas de
nascência. O alcance do olho carnal é muito maior que aquele dos olhos comuns. Ele pode
ver qualquer objeto dentro de um raio de cinco milhas sem qualquer obstrução.
O olho celestial, por outro lado, pode ver claramente através dos céus. Deuses podem ser
vistos a jantar ou sentados em meditação, e pode-se observar outros eventos que ocorrem nos
céus. O olho celestial não percebe objetos materiais (tangíveis) tais como pessoas, mesas,
flores e similares.
O olho carnal, o olho celestial, o olho do Buda, o olho da sabedoria, e o olho do dharma
estão localizados em sua cabeça. O olho carnal e o olho celestial encontram-se em lados
opostos de sua testa. Quando os seus cinco olhos estiverem abertos e você puder utilizá-los,
você mesmo conhecerá as suas posições.
“Já podemos ver todo o trajeto da lua através do uso de telescópios”, dirão alguns.
Com o uso do olho celestial você não necessita de um telescópio. Todas as coisas nos céus,
todas as coisas na lua, e todas as coisas nas estrelas podem ser vistas diretamente de onde
você estiver. Os cientistas agora realizam experiências no sentido de expandir os seus poderes
de observação. Nós não fazemos experiências. Apenas aprendemos a entrar em Samadhi e
então todas as coisas podem ser vistas muito claramente. O poder do olho celestial é muito
útil no estudo da astronomia. Mas você não pode capitalizar (obter ganhos sobre) aquela
habilidade se você adquirir o seu uso. Embora o olho celestial seja uma gema preciosa, ele
não pode ser vendido. Se você vê algo com o olho celestial e tentar divulgar as suas
descobertas, seu olho celestial automaticamente desaparecerá. É simplesmente maravilhoso.
O olho celestial não pode ser usado para obter lucros, nem pode ser usado para adquirir poder
sobre as pessoas. Se você disser coisas como: “Você tem que prestar mais atenção em mim.
Eu conheço coisas que você não conhece”, você tem um defeito, e seu olho celestial
rapidamente desaparecerá.
“Por quê”, você pergunta, “o olho celestial funciona dessa maneira?”
Arrogância é apego ao ‘eu’. A razão de um Bodhisattva ser capaz de conduzir seres viventes
à travessia sem que haja uma marca dos seres viventes, ou marca de conduzi-los à travessia, é
porque ele não tem apego ao ‘eu’. Se você obtém o poder de qualquer dos cinco olhos e então
se gaba sobre aquela conquista dizendo: “eu tenho o olho celestial, você não tem”; então você
não tem a estatura devida. Se originalmente você podia ver claramente com o olho celestial,
você (agora) verá um pouco menos claramente como resultado do seu apego ao ‘eu’. Se você
não vê claramente mas ainda é arrogante sobre a pouca realização que obteve, então você
perderá totalmente qualquer poder que tenha alcançado. Há exatamente essa razão direta
entre o poder dos cinco olhos e o apego ao ‘eu’. Portanto, é essencial compreender o
Budadharma, pois se você não o faz, é possível cometer graves enganos.
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata possui o olho da sabedoria?” O olho da
sabedoria permite que se saiba em um piscar de olhos se algo está correto ou errado, se é
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verdadeiro ou falso. Uma pessoa estúpida confunde o que é falso com o que é verdadeiro, e o
que é verdadeiro com o que é falso. Uma pessoa sábia sabe o que é verdadeiro e o que é falso,
e não se engana. Todos precisam estudar o Budadharma a fim de desenvolver o olho da
sabedoria.
A Fugacidade dos Pensamentos
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Se todos os grãos de areia em um Rio Ganges se
transformassem em igual número de Rios Ganges, e todos os grãos de areia em todos
aqueles Rios Ganges se transformassem em igual número de Terras Búdicas, elas
seriam muitas?”
“Muitas, Honrado pelo Mundo”.
O Buda disse a Subhuti: “Todos os muitos pensamentos que ocorrem em todos os seres
viventes em todas aquelas Terras Búdicas são completamente conhecidos pelo
Tathagata. E por quê? Todos os pensamentos são pregados pelo Tathagata como
nenhum pensamento, porquanto eles são chamados pensamentos. Por que razão?
Subhuti, o pensamento passado não pode ser alcançado (capturado), o pensamento
presente não pode ser alcançado, e o pensamento futuro não pode ser alcançado.”
Comentário:
O Buda então empregou uma analogia na qual cada grão de areia no Rio Ganges fosse
transformado em um Rio Ganges, e cada grão de areia em cada um daqueles Rios Granges
fosse transformado em uma Terra Búdica. Então ele afirmou que o Tathagata conhece o que
está acontecendo nas mentes de todos os seres viventes em todas aquelas Terras Búdicas.
Por quê?
Todos os pensamentos são pregados pelo Tathagata como nenhum pensamento. Todos
os pensamentos refere-se ao que está ocorrendo nas mentes de todos os seres viventes.
Nenhum pensamento significa que eles não são o verdadeiro coração. Porquanto eles são
chamados pensamentos significa que eles são apenas os pensamentos comuns que ocorrem
nas mentes das pessoas, nada mais.
Por quê? “Subhuti”, disse o Buda, “estabelecerei isto mais simplesmente. O que você chama
de passado já passou. O passado não permanece. Tão logo você fale do presente ele já
passou, dessa forma ele também não permanece. O que você se refere como futuro ainda não
chegou, e assim ele também não pode ser alcançado. Aqueles três tipos de pensamentos nas
mentes dos seres viventes são em última instância inalcançáveis. O Tathagata conhece
completamente os pensamentos nas mentes de todos os seres viventes. Se você não se apoiar
em condições, então os três tipos de pensamento não podem ser alcançados”.
A Abertura dos Olhos Búdicos
Examinemos mais profundamente os cinco olhos. Eles são produzidos a partir de dentro ou
eles vêm de fora? Os cinco olhos não são produzidos a partir de dentro; nem eles vêm de
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fora; e nem existem no intermédio. Cultive, faça esforços, e quando a sua habilidade for
suficiente você os terá naturalmente. Antes que a habilidade suficiente seja atingida, nenhuma
quantidade de procura fará com que eles funcionem. Procura é um pensamento falso. A
procura sem uma ideia de procura traz uma resposta.
De que forma alguém se aplica na realização de esforços para abrir seus olhos?
Você precisa ser sábio no discernimento das questões, e sábio na cultivação. É sábio
reconhecer o que é bom e, então, corajosa e vigorosamente trabalhar em prol daquilo. A
característica da sabedoria é reconhecer e fazer votos de cortar e erradicar o que é mal.
Realizar algo que seja bom e ainda não agir de acordo com o que é característico da
estupidez. É estúpido reconhecer que algo seja um mal negócio e ainda promovê-lo e tornarse envolvido com ele. Se você for estúpido, não será fácil obter os cinco olhos. No sentido de
obtê-los, tudo o que você faz deve ser feito de forma extremamente límpida. Você deve ser
muito preciso e não pode ser confundido. O que os cinco olhos fazem?
O Olho da Sabedoria contempla a natureza do reino do dharma.
Quando você deseja consultar os sutras Budistas, você deve usar um livro. Com o Olho do
Dharma, todavia, você não necessita ler os sutras, porque você pode ver o Budadharma
através de todo o espaço vazio, por todo o reino do dharma. Há sutras em toda a parte. Assim,
diz-se que o Olho do Dharma ilumina completamente as marcas de todos os dharmas.
O Olho do Buda permite-lhe compreender o verdadeiro significado de todo o Budadharma.
Aqueles entre vocês que desejam atingir o Olho do Buda devem lembrar que ele está
localizado entre suas sobrancelhas. Caso contrário, no dia em que um olho aparecer naquele
lugar você entrará em pânico e se perguntará: “Como adquiri um outro olho?” Minha
advertência a você é para poupá-lo de qualquer sentimento de medo.
O Olho do Dharma pode interpenetrar completamente todas as coisas. As causas passadas e
consequentes retribuições das pessoas, a penetração de vidas passadas, a penetração do Olho
Celestial, tudo é completamente compreendido. O Olho do Buda é extremamente
maravilhoso e inconcebível. Ele pode ver coisas com forma e coisas sem forma, com um
poder muitos milhares de vezes maior que aquele do Olho Carnal.
Se você obtiver os cinco olhos, deverá protegê-los cuidadosamente. Como você deve protegêlos? Continuando a nutrir as suas boas raízes. Cultive bênçãos e sabedoria. Aqueles entre
vocês que não obtiveram os cinco olhos precisam trabalhar duro no desenvolvimento de
bênçãos e sabedoria. Quando suas bênçãos e sabedoria forem suficientes, seus cinco olhos
abrirão.
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CAPÍTULO 19
O Reino do Dharma Penetrado e Transformado
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Se alguém preenchesse os três mil grandes sistemas de mil
mundos com as sete gemas preciosas e desse-lhes como um oferecimento (doação), por
aquela razão essa pessoa obteria muitas bênçãos?”
“Assim é, Honrado pelo Mundo. Por aquela razão essa pessoa obteria muitíssimas
bênçãos.”
“Subhuti, se bênçãos e virtudes fossem reais, o Tathagata não teria pregado sobre a
obtenção de muitas bênçãos. É em virtude de bênçãos e virtudes não existirem que o
Tathagata pregou sobre a obtenção de muitas bênçãos.”
Comentário:
Na parte anterior do texto o Buda Shakyamuni disse que pensamentos do passado, presente
e futuro não podem ser capturados. Então, ele indagou a Subhuti: “Suponha que houvesse
uma pessoa que pegasse tantas das sete gemas preciosas quanto as que preencheriam os três
mil grandes sistemas de mil mundos e desse-lhes como um oferecimento. Em razão de tais
causas e condições a retribuição das bênçãos seriam grandes ou não?”
Subhuti respondeu que a pessoa teria muitas bênçãos. Mas o Buda afirmou que se as bênçãos
tivessem uma substância real, se houvesse algo tangível que as representasse, então o
Tathagata não teria pregado sobre as muitas bênçãos obtidas por aquela pessoa. Uma vez que
não há substância real e nem qualquer coisa (tangível) que se possa apontar, o Tathagata diz
que a pessoa obteria muitas bênçãos.
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CAPITULO 20
Além da Forma e Além das Marcas
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata pode ser visto na perfeição de sua forma
física?”
“Não, Honrado pelo Mundo. O Tathagata não pode ser visto na perfeição de sua forma
física. E por quê? A perfeição da forma física é pregada pelo Tathagata como nenhuma
perfeição da forma física, porquanto é chamada perfeição da forma física.”
“Subhuti, o que você pensa? O Tathagata pode ser visto na perfeição das (suas) marcas
(distintivas)”?
“Não, Honrado pelo Mundo. O Tathagata não pode ser visto na perfeição das marcas. E
por quê? A perfeição das marcas é pregada pelo Tathagata como nenhuma perfeição
das marcas. Porquanto é chamada perfeição das marcas.”
Comentário:
Perfeição refere-se ao corpo de retribuição integral, que é um outro nome para a forma física
do Tathagata.
Subhuti disse que não se deve confiar nas marcas para discernir o Tathagata. Por quê? Por
que o corpo de retribuição e o corpo de transformação não são o corpo do dharma genuíno do
Tathagata. A perfeição da forma física da qual o Tathagata fala é um falso nome e nada
mais, mas aqueles que se tornam apegados veem-no como verdadeiro e real; assim, do ponto
de vista da verdade comum, a perfeição da forma física existe.
Como nenhuma perfeição da forma física. Do ponto de vista da verdade real, é nenhuma
perfeição da forma corporal. Porquanto é chamada perfeição da forma física. Apenas quando
pregada do ponto de vista do Caminho Médio é que existe a falsa designação chamada
“perfeição da forma física”.
O Buda então perguntou a Subhuti se o Tathagata poderia ser visto através das trinta e duas
marcas (distintivas). A forma física refere-se à aparência geral. Marcas refere-se às marcas
distintivas: as trinta e duas marcas distintivas e as oitenta características menores de
excelência.
Subhuti novamente respondeu que o Tathagata não poderia ser visto na perfeição das trinta e
duas marcas. Por quê? O Tathagata pregou a perfeição das marcas, e aqueles que não podem
transcender a verdade comum tomam-nas como sendo reais. Se visto à luz da verdade real,
não há perfeição das marcas. Porquanto é chamada perfeição da forma física. Em última
análise, o Tathagata fala do ponto de vista da verdade perfeita do Caminho Médio,
meramente dando-lhe o nome de “perfeição das marcas”, e isto é tudo.
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CAPÍTULO 21
Pregado Embora Não Pregado
Nada Pregado e Nada Ouvido é a Verdadeira Prajna
Sutra:
“Subhuti, não diga que o Tathagata tem o pensamento: ‘Eu preguei o Dharma’. Não
pense dessa maneira. E por quê? Se alguém diz que o Tathagata pregou o dharma ele
calunia o Buda devido à sua inabilidade de compreender o que eu disse. Subhuti, no
dharma pregado não há dharma que possa ser pregado, porquanto é chamado dharma
pregado”.
Então o sagaz Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, no futuro haverá seres
viventes que acreditarão neste sutra quando eles ouvirem-no em pregação?”
O Buda disse: “Subhuti, eles nem são seres viventes e nem não seres viventes. E por
quê? Subhuti, seres viventes são pregados pelo Tathagata como não seres viventes,
porquanto são chamados seres viventes.”
Comentário:
O Buda então dirigiu-se a Subhuti: “Não diga que o Tathagata pensa: ‘Eu preguei o
Dharma’. Não diga que o Buda pregou o dharma. Eu não penso assim, e você não deve
pensar dessa maneira também. Alguém que diga que o Tathagata pregou o dharma calunia o
Buda ao fazê-lo. Essa pessoa não compreende o Budadharma”.
“O Buda pregou o dharma ao longo de quarenta e nove anos”, você dirá.
“Muitos sutras permanecem. Como se pode dizer que ele não pregou o dharma?”
Certa vez o Bodhisattva Manjushri perguntou: “Por favor, gostaria que o Buda girasse a roda
da lei novamente?”
Ao que o Buda respondeu: “Manjushri, em quarenta e nove anos Eu não preguei uma única
palavra. Como você pode solicitar-me girar a roda da lei novamente? Isto não implicaria que
no passado eu já tenha girado a roda da lei?”
Isto é o que significa falar e no entanto não falar.
Certa vez Subhuti estava sentado numa gruta em cultivação e um deus veio a espalhar flores.
“Quem veio espalhar flores?”, perguntou Subhuti.
“O deus Shakra”, veio a resposta. “Shakra veio espalhar flores”.
“Por que você veio aqui espalhar flores?”, perguntou Subhuti.
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Shakra disse: “Em razão de o Venerável pregar bem a prajna, eu vim fazer oferecimentos”.
Subhuti disse: “Eu não disse uma palavra. Como você pode dizer que eu preguei a prajna?”
Shakra respondeu: “O Venerável não pregou e eu não ouvi nada. Nada pregado e nada
ouvido: essa é a verdadeira prajna.”
Pense sobre isso. Nada pregado e nada ouvido é a verdadeira prajna. Você ouviu a prajna? Se
não ouviu, essa é a verdadeira prajna.
As Portas da Percepção
Da mesma maneira, esta seção diz: “Se alguém diz que o Tathagata pregou o dharma, ele
calunia o Buda”. Desviar-se dos sutras por uma única palavra é praticar a fala de demônios.
No entanto, apegar-se aos sutras ao falar equivale a caluniar o Buda. O que se deve fazer
então?
Por que se diz que o Buda não pregou o dharma? É porque o Buda é destituído da marca do
‘eu’, da marca dos outros, da marca dos seres viventes. Ser destituído de todas as marcas é ser
destituído de uma aparência física geral e das marcas da perfeição. Uma vez que o Buda é
livre de todas as marcas, como se pode dizer: “O Buda prega o dharma”? Como pode isto não
ser uma calúnia ao Buda? O Buda simultaneamente prega o dharma e descarta-o. Ele prega-o
e descarta-o, como se ele estivesse varrendo o chão. Quem prega? Quem varre? Quem prega
e quem limpa de modo que cada partícula de sujeira seja varrida?
Por que é uma calúnia dizer que o Buda pregou o dharma?
É porque alguém que faça essa afirmação não compreendeu completamente que o dharma
que o Buda pregou é sem uma substância real. O dharma é pregado porque os seres viventes
fazem discriminações. Se você não fizesse discriminações, não haveria dharma a ser pregado.
Imperfeição, Ser o que já não se É
Então o sagaz Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, no futuro haverá seres
viventes que acreditarão neste sutra quando eles ouvirem-no em pregação?” Sagaz
refere-se ao fato de que Subhuti era um ancião com sabedoria e experiência.
O Buda disse: “Subhuti, eles nem são seres viventes e nem não seres viventes”. Eles
certamente não são seres viventes porque já devotaram seus corações à Via do Bodhisattva.
Nem não seres viventes. Embora eles tenham produzido os corações de Bodhisattvas, sua
cultivação ainda não é perfeita. Uma vez que não é aperfeiçoada, eles não são não seres
viventes. Por um lado eles definitivamente não são seres viventes, mas ao mesmo tempo eles
ainda existem como seres viventes.
Por quê? Seres viventes, aqueles que têm as condições causais para tornarem-se seres
viventes, são pregados pelo Buda como não seres viventes. Eles são seres viventes que
devotaram seus corações à Via do Bodhisattva, e assim não são comuns, seres viventes
ordinários.
As seguintes palavras não apareciam nas traduções anteriores do sutra, mas foram
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adicionadas nas edições posteriores:
Então o sagaz Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, no futuro haverá seres
viventes que acreditarão neste sutra quando eles ouvirem-no em pregação?”
O Buda disse: “Subhuti, eles nem são seres viventes e nem não seres viventes. E por
quê? Subhuti, seres viventes são pregados pelo Tathagata como não seres viventes,
porquanto são chamados seres viventes.”
No passado houve um Mestre do Dharma que sentiu-se mal, morreu, e foi para diante do Rei
Yama, que indagou-lhe: “Após seu nascimento, o que você fez?”
O Mestre do Dharma refletiu e disse: “O que eu mais fiz na minha vida foi recitar o Sutra
Diamante”.
O Rei Yama disse: “Isto é bom. Você recitou o Sutra Diamante. Excelente. Sente-se!”. O
Rei Yama então solicitou ao Mestre do Dharma recitar o sutra para ele.
Quando o Mestre do Dharma terminou a recitação o Rei Yama disse: “Sua recitação do Sutra
Diamante foi encurtada em um parágrafo”. Você encontrará as palavras adicionais esculpidas
em uma tabuleta de pedra no Templo Jung Li em Hau Jou. Vá lá e encontre-as, e então
informe a todos no mundo sobre elas. Você tem trabalhado duro na sua recitação do sutra,
assim, embora haja chegado o tempo de você morrer, eu lhe concederei dez anos mais de vida
para que possa retornar ao mundo e encorajar a todos a recitar o Sutra Diamante.
O Mestre do Dharma voltou à vida novamente e solicitou ao imperador enviar uma
mensagem ao Templo Jung Li para encontrar a parte do texto. Lá, gravado numa tabuleta de
pedra, estava o Sutra Diamante e ele continha o parágrafo adicional. As traduções anteriores
do sutra não continham essas palavras, mas todas as edições posteriores as contêm.
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CAPÍTULO 22
Não Há Dharma Que Possa Ser Obtido
Sutra:
Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, então o Tathagata ao atingir o
Anuttara-Samyak-Sambodhi não atingiu nada?”
O Buda disse: “É assim, é assim, Subhuti. Quanto ao Anuttara-Samyak-Sambodhi, não
há sequer o menor dharma que eu pudesse atingir, porquanto é chamado AnuttaraSamyak-Sambodhi”.
Comentário:
Após o Buda ter dito que seres viventes eram não seres viventes e não não seres viventes,
Subhuti indagou: “Ao atingir a Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta, o dharma
resultante do Estado de Buda, não há sequer o menor dharma a ser atingido? Porquanto é
chamado Anuttara-Samyak-Sambodhi”. Isto é meramente um falso nome, nada mais. Não
há substância real que se possa apontar e dizer: “Isto é Anuttara-Samyak-Sambodhi”. Por que
não há sequer o menor dharma a ser atingido? O princípio já foi discutido antes: se você quer
saber se algo é atingível, você primeiro deve saber se ele foi perdido. Se fosse certo que o
Anuttara-Samyak-Sambodhi tivesse sido perdido, então você poderia recuperá-lo. Mas
basicamente você não o perdeu. É o que você sempre teve – sua natureza básica. “Em sua
roupa está uma gema preciosa, não a procure mais do lado de fora”. Não vá para fora à busca
do que quer que seja. A gema preciosa está dentro de sua roupa. Rasgue sua roupa e você a
verá.
Anuttara-Samyak-Sambodhi, a Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta, é um nome
especial para a perfeita e plena Fruição-do-Buda. Sua Fruição-do-Buda certamente não é algo
que possa ser atingido a partir de fora. Isto a que se chama Anuttara-Samyak-Sambodhi
também não é algo que vem de fora. É o que você sempre teve: sua herança (tesouro de
família) inerente. As riquezas estão dentro de sua própria casa. Se você se afasta (da sua casa)
e busca do lado de fora, você estará abandonando o que você teve o tempo todo. Você não
encontrará nada dessa maneira.
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CAPÍTULO 23
O Coração Puro Pratica o Bem
Sutra:
“Além disso, Subhuti, esse dharma é liso e plano, sem altos e baixos. Porquanto é
chamado Anuttara-Samyak-Sambodhi. Cultivar todos os dharmas sem um ‘eu’, nem
outros, nem seres viventes e nem uma vida é atingir o Anuttara-Samyak-Sambodhi.
Subhuti, bons dharmas são pregados pelo Tathagata como nenhuns bons dharmas.
Porquanto são chamados bons dharmas”.
Comentário:
Desejando falar em maiores detalhes, o Buda Shakyamuni disse a Subhuti: “Não há nada
superior a esse dharma, e nada inferior”. Porquanto é chamado Anuttara-SamyakSambodhi. Embora seja chamada Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta, é um
dharma sem uma marca do ‘eu’, dos outros, dos seres viventes, ou de uma vida. É destituído
do apego ao ‘eu’, do apego aos dharmas (fenômenos), e do apego à vacuidade. Você deve
cultivar dharmas saudáveis e abster-se de praticar dharmas insalubres. Assim é dito:
Faço votos de erradicar todo o mal.
Faço votos de praticar todo o bem.
Faço votos de salvar todos os seres viventes.
Se você erradica o mal e cultiva o bem, suas boas raízes aumentarão e crescerão. Ao cultivar
bons dharmas você obtém naturalmente a Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta.
Subhuti, bons dharmas são pregados pelo Tathagata como nenhuns bons dharmas. Ao
falar do ponto de vista do Tathagata não há bons dharmas que possam ser obtidos. Porquanto
são chamados bons dharmas. A eles são meramente dados falsos nomes. Você não deve ter
apego a quaisquer bons dharmas. Apego a bons dharmas ainda é apego. Você deve
contemplar todas as coisas como uma ilusão, uma transformação, um sonho, uma bolha, ou
uma miragem – como sendo irreais.
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CAPÍTULO 24
Bençãos e Sabedoria Além das Comparações
Sutra:
“Subhuti, se houvesse montanhas das sete gemas preciosas em quantidades iguais a
todos os (Montes) Sumerus, Reis das Montanhas, nos três mil grandes sistemas de mil
mundos, e alguém lhes oferecesse como uma doação; e se alguém pegasse tão pouco
quanto um verso de quatro linhas deste Sutra Prajna Paramita e recebesse, ostentasse,
lesse, recitasse e falasse-lhe para outros, suas bênçãos e virtudes superariam aquelas da
pessoa anterior em mais de centenas de milhares de milhões de bilhões de vezes, tal que
nenhum cálculo ou analogia poderia expressar.”
Comentário:
Sumeru é uma palavra do Sânscrito que significa “maravilhosamente alto”. Dentro dos três
mil grandes sistemas de mil mundos existem muitas, muitas montanhas “maravilhosamente
altas”. Quanto das sete gemas preciosas seriam necessárias para igualar o tamanho de todos
esses Montes Sumerus? No entanto, se alguém pegasse tão pouco quanto um verso de quatro
linhas do Sutra Prajna Paramita, o sutra da sabedoria conducente à outra margem,
recebesse em seu coração, ostentasse com seu corpo, lesse do livro, recitasse de memória, e
explicasse-lhe para outros, como seu mérito se compararia com o mérito resultante da doação
de gemas anterior? As bênçãos e virtudes obtidas por uma pessoa que fale um verso de quatro
linhas do Sutra Diamante para outros supera as bênçãos e virtudes anteriores em mais de
uma centena, milhares, milhões, bilhões de vezes. O mérito e virtude desse grande dharma
não pode ser computado através dos números ou aludido por analogia.
A Jóia Adamantina
O Sutra Diamante expressa a importância de não se apegar às marcas. Ele diz para não ser
apegado às marcas do ‘eu’, dos outros, dos seres viventes, ou de uma vida. Após ouvir este
sutra, pergunte-se: “a minha marca do ‘eu’ é vazia ou não?”
Em geral, se você possui um forte sentimento de auto-importância, seu Monte Sumeru de
“mim, eu mesmo, e Eu” não foi nivelado. Se você tem uma consciência aguda dos outros,
então o Monte Sumeru dos “outros” não foi aplainado. O mesmo é verdadeiro para o Monte
Sumeru dos “seres viventes” e de “uma vida”.
Aqueles que estudam o Budadharma devem derrubar seus Montes Sumerus, e transformá-los
no “dharma que é liso e plano, sem altos ou baixos; porquanto é chamado Anuttara-SamyakSambodhi”. Aqueles que compreendem o Sutra Diamante devem estar dispostos a oferecer
seus própios corpos e vidas – a tal ponto que eles nada tenham ou possuam. Há um velho
ditado Chan (Zen):
No ano passado eu era pobre,
mas ainda tinha um lugar para o ponto de um punção.
Este ano eu sou tão pobre
que nem mesmo tenho um punção.
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Isto expressa a condição do ser destituído do ‘eu’, dos outros, dos seres viventes, e de uma
vida. Tendo compreendido o princípio, você deve colocá-lo em prática. Não aja como se nada
tivesse acontecido.
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CAPÍTULO 25
Transformação Sem o Que é Tranformado
Aquele que Desperta se Conduz
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Você não deve sustentar que o Tathagata tem esse
pensamento: ‘Levarei os seres viventes à travessia’. Subhuti, não tenha esse
pensamento. E por quê? Realmente não há seres viventes levados à travessia pelo
Tathagata. Se houvesse seres viventes levados à travessia pelo Tathagata, então o
Tathagata teria a existência de um ‘eu’, dos outros, dos seres viventes, e de uma vida.
Subhuti, a existência de um ‘eu’ pregada pelo Tathagata é nenhuma existência de um
‘eu’, mas as pessoas comuns tomam-na como a existência de um ‘eu’. Subhuti, pessoas
comuns são pregadas pelo Tathagata como nenhuma pessoa comum, porquanto são
chamadas pessoas comuns”.
Comentário:
O Buda Shakyamuni disse: “Vocês, Ouvintes, não digam que o Tathagata tem o pensamento:
‘Eu resgatarei seres viventes’. Por quê? Realmente não há seres viventes levados à travessia
pelo Tathagata”. O Tathagata e os seres viventes são unos. Portanto, o Tathagata resgata seres
viventes sem que haja quaisquer seres viventes resgatados. O Tathagata não leva seres
viventes à travessia: eles se levam à travessia.
O Sexto Patriarca disse ao Quinto Patriarca: “Quando alguém está iludido, seu mestre
conduz-lhe à travessia; mas quando alguém é iluminado, conduz-se à travessia”. Uma vez
que você compreende, você se leva à travessia. Quando os seres viventes estão confusos, o
Buda conduz-lhes à travessia. Os seres viventes precisam despertar, mas quem desperta-lhes?
Não é o Buda; eles se despertam. Em outras palavras: “Na equanimidade do verdadeiro reino
do dharma, o Buda não leva seres viventes à travessia”. Seres viventes e Buda são iguais.
Não há um pouco mais de algo da parte de um Buda, ou um pouco menos de algo da parte de
seres viventes. Em razão do que é dito: “Realmente não há seres viventes levados à
travessia pelo Tathagata”.
Fosse você insistir dizendo que houve seres viventes levados à travessia pelo Tathagata, então
o Tathagata teria a existência de um ‘eu’, dos outros, dos seres viventes, e de uma vida; e
assim as quatro marcas não seriam vazias. O Buda diz a todos os seres viventes para
abandonarem as marcas. Quanto mais não deveria o próprio Buda fazê-lo. Assim, quando o
Buda resgata seres viventes, são de fato os seres viventes que se resgatam. O Buda não leva
seres viventes à travessia, porque ele não possui a marca do ‘eu’.
Respeito-lhes Profundamente
Subhuti, a existência de um ‘eu’ pregada pelo Tathagata é nenhuma existência de um
‘eu’. A existência do ‘eu’ refere-se ao falso ‘eu’ ... é nenhuma existência de um ‘eu’
significa que não é o verdadeiro ‘eu’. As pessoas comuns tomam o falso ‘eu’ como
verdadeiro, mas pessoas comuns são pregadas pelo Tathagata como nenhuma pessoa
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comum, porquanto são chamadas pessoas comuns. “Subhuti, aqueles que no presente são
pessoas comuns, eventualmente realizarão o Estado de Buda, tal que o Tathagata diz que
eles não são pessoas comuns. Você não deve olhá-las como (pessoas) ordinárias”. O Buda
disse que todos os seres viventes possuem a Natureza de Buda, todos podem tornar-se
Budas. É apenas em razão do falso pensamento e do apego que eles ainda não se tornaram
capazes de certificarem-se para o Estado de Buda. O Buda considera todos os seres viventes
como seus antigos pais e mães, e como futuros Budas. Pessoas comuns apenas são chamadas
pessoas comuns porque isso é o que elas são agora.
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CAPÍTULO 26
O Corpo do Dharma não Possui Marcas
Sutra:
“Subhuti, o que você pensa? Pode-se contemplar o Tathagata através das trinta e duas
marcas?”
Subhuti disse: “É assim, é assim, Honrado pelo Mundo. Pode-se contemplar o
Tathagata através das trinta e duas marcas”.
O Buda disse: “Subhuti, se alguém pudesse contemplar o Tathagata através das trinta e
duas marcas, então um Rei Sábio Girador de Roda seria um Tathagata”.
Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, da maneira como eu entendo o que o
Buda disse, não se deve contemplar o Tathagata através das trinta e duas marcas”.
Naquela ocasião o Honrado pelo Mundo falou um gatha, o qual diz:
Se alguém me vê na forma,
se alguém me procura nos sons,
ele pratica uma via tortuosa,
e não pode ver o Tathagata.
Comentário:
O Buda Shakyamuni perguntou a Subhuti: “Pode-se contemplar o Tathagata meramente
através das trinta e duas marcas?” Previamente, o Buda havia indagado a Subhuti se poderse-ia “ver” o Tathagata através das trinta e duas marcas. Então, a essa altura, ele indagou se
poder-se-ia contemplar o Tathagata através delas. ‘Ver’ é uma função dos olhos, ao passo
que contemplação é uma função da mente. Subhuti foi enredado naquela distinção, e assim
respondeu: “Sim, pode-se contemplar o corpo do dharma do Tathagata através das trinta e
duas marcas”.
Mas o Buda salientou que um Rei Sábio Girador de Roda também possui as trinta e duas
marcas, e dessa forma ele também deveria ser um Buda. Realmente, as trinta e duas marcas
de um Rei Sábio Girador de Roda são ligeiramente menos distintas que a de um Buda.
Pessoas com os cinco olhos e os seis poderes de penetrações espirituais podem distinguir a
diferença. Mas, uma vez que as pessoas comuns não podem, dizer que pessoas comuns
podem ver o Tathagata através das trinta e duas marcas significa que elas também veriam um
Rei Sábio Girador de Roda como um Buda.
Após Subhuti ouvir a explicação do Buda, ele respondeu: “Da maneira como eu entendo o
que o Buda disse, não se pode ver ou contemplar o Tathagata através das trinta e duas
marcas”.
O Buda Shakyamuni então falou um verso para Subhuti:
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Se alguém me vê na forma significa que pode haver pessoas que vejam as trinta e duas
marcas e pensem que estão vendo o próprio Buda.
Se alguém me procura nos sons significa que pode haver aqueles que tomam as quatro
eloquências e os oito sons como sendo o Tathagata.
Ele pratica uma via tortuosa / e não pode ver o Tathagata. A via tortuosa do apego à
visão ou ao som do Buda leva uma pessoa ao extremo do apego à existência condicionada.
Quando não se está de acordo com o Caminho Médio, não se pode ver o Tathagata. O Sutra
Avatamsaka diz: “Réplicas e transformações não são o verdadeiro Buda”. As trinta e duas
marcas pertencem aos corpos da réplica e das transformações, e certamente não ao Corpo do
Dharma do Buda. Alguém que se prenda ao aniquilacionismo vê todas as coisas como
condenadas à extinção. Alguém que se prenda à permanência vê todas as coisas como
eternas. Ambas as visões são distorcidas e não são o Caminho Médio. Se alguém procura o
Corpo do Dharma do Tathagata através de alguma outra maneira que não o Caminho Médio,
será impossível encontrá-lo.
Uma vez que Mahamaudgalyayana queria ver quão longe a voz do Buda alcançava, assim ele
usou suas penetrações espirituais e foi tão longe ao leste quanto ele podia. Ele passou através
de milhares de dezenas de milhões de Terras Búdicas – 70.000 vezes mais do que um foguete
poderia ir no espaço. Mas, mesmo quando ele já havia viajado aquela grande distância, a voz
do Buda ainda estava tão límpida como se ele estivesse pregando o dharma diretamente no
ouvido de Mahamaudgalyayana. Este é o caso da busca pelo Buda no som.
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CAPÍTULO 27
Não Cortado e Não Extinto
Sutra:
“Subhuti, você pode ter o pensamento de que o Tathagata não atingiu o AnuttaraSamyak-Sambodhi através da perfeição das marcas. Subhuti, não pense que o
Tathagata não atingiu o Anuttara-Samyak-Sambodhi através da perfeição das marcas.
Subhuti, você não deve pensar que aqueles que devotaram seus corações ao AnuttaraSamyak-Sambodhi asseveram a aniquilação de todos os dharmas. Não tenha esse
pensamento. E por quê? Aqueles que devotaram os seus corações ao Anuttara-SamyakSambodhi não asseveram a aniquilação das marcas”.
Comentário:
Essa parte do texto foi pregada para aqueles que, após ouvirem que não se pode contemplar o
Tathagata através das trinta e duas marcas, podem se perguntar como o Buda atingiu o
Anuttara-Samyak-Sambodhi. Pensar que o Tathagata não usou a perfeição de todas as
marcas das bênçãos e virtudes para atingir a Insuperável, Própria e Plena, Iluminação Correta
é incorreto. O Buda admoestou Subhuti para ser cuidadoso e não pensar daquela maneira. E
por quê? Se o Anuttara-Samyak-Sambodhi fosse a aniquilação das marcas, então isso
significaria que o Tathagata, embora desprovido de plenas bênçãos, plena sabedoria, e
desprovido das marcas da perfeição, atingiu o Anuttara-Samyak-Sambodhi. Dizer que o
Anuttara-Samyak-Sambodhi é a aniquilação de todos os dharmas é cair na extrema visão do
aniquilacionismo. Alguém que tenha devotado seu coração ao Anuttara-Samyak-Sambodhi
sempre assevera o significado ultimado do Caminho Médio. Ele não assevera o dharma do
aniquilacionismo ou o dharma da permanência. As visões do aniquilacionismo e da
permanência não são o Budadharma, e qualquer um que não esteja de acordo com o
Budadharma não pode realizar o Estado de Buda. Assim, os cultivadores do Budadharma
devem compreender o Caminho Médio, e não manter visões extremadas.
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CAPÍTULO 28
Sem Recebimento e Sem Ganância
Sutra:
“Subhuti, um Bodhisattva pode preencher sistemas de mundos iguais em número às
areias do Rio Ganges com as sete gemas preciosas e oferecê-las como uma doação. Mas
se uma outra pessoa soubesse que todos os dharmas são destituídos do ‘eu’ e
aperfeiçoasse a paciência, os méritos e virtudes desse Bodhisattva superariam aqueles
do Bodhisattva anterior. E por quê? Subhuti, é porque Bodhisattvas não recebem
bênçãos e virtudes”.
Subhuti disse ao Buda: “Honrado pelo Mundo, como é que Bodhisattvas não recebem
bênçãos e virtudes?”
“Subhuti, uma vez que Bodhisattvas não podem ser avidamente apegados às bênçãos e
virtudes que eles nutrem, diz-se que eles não recebem bênçãos e virtudes”.
Comentário:
Mas se uma outra pessoa viesse a saber que todos os dharmas são destituídos do ‘eu’.
Todos os dharmas incluem todos os Budadharmas. Concisamente, eles incluem as quatro
(nobres) verdades, as doze condições causais, os seis paramitas, as seis raízes, as seis poeiras,
os doze lugares, e os dezoito reinos. Se alguém sabe que aqueles vários dharmas são
destituídos do ‘eu’, ele não se apega às marcas do ‘eu’ ou das coisas, porque ele sabe que
ambos, pessoas e dharmas, são destituídos do ‘eu’. Sem o apego ao ‘eu’ e sem o apego aos
dharmas, o apego à vacuidade também desaparece. Nesse momento ele desenvolve a
paciência da não-produção de dharmas. Ao certificar-se para a paciência da não-produção de
dharmas, não se vê mais o menor dharma produzido ou extinto através dos três reinos.
Embora essa paciência possa ser experimentada, ela não pode ser descrita.
Se você não vê sequer o menor dharma produzido e não vê sequer o menor dharma extinto,
isto significa que não existem dharmas? Isto é correto. Originalmente não existem dharmas.
Mas nenhum dharma ainda inclue todos os dharmas. Palavras não podem expressar a que se
refere a paciência da não-produção de dharmas. A frase: soubesse que todos os dharmas são
destituídos do ‘eu’ e aperfeiçoasse a paciência é o ponto mais importante denotado no
Sutra Diamante. Por que um Bodhisattva meramente ao saber que todos os dharmas não
possuem um ‘eu’ e alcança a paciência tem mais méritos e virtudes que um Bodhisattva que
doa uma vasta quantidade de riquezas? É porque Bodhisattvas não recebem bênçãos e
virtudes. Em outras palavras, Bodhisattvas nem se apegam a receber de bênçãos e virtudes, e
nem se apegam a não ter bênçãos e virtudes. Não é necessário que os atos que geram bênçãos
e virtudes feitos por um Bodhisattva tenham forma ou aparência. Um Bodhisattva não deve
tornar-se avidamente apegado e dizer: “Eu promovi essas bênçãos. Eu realizei aquelas ações
virtuosas”. Ele não deve ter tais apegos. Quando um Bodhisattva não se apega a nada, o que
há para receber ou não receber? Basicamente, não há recebimento ou ausência de
recebimento. Assim o sutra diz: “Bodhisattvas não recebem bênçãos”.
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CAPÍTUILO 29
A Quietude de Forma Surpreendente
Reconhecer, Compreender e Cultivar
Sutra:
“Subhuti, se alguém dissesse que o Tathagata vem ou vai, senta ou levanta, aquela
pessoa não compreenderia o significado dos meus ensinamentos. E por quê? O
Tathagata não vem de algum lugar, nem vai a algum lugar. Porquanto ele é chamado o
Tathagata”.
Comentário:
Após ter pregado a seção anterior do texto, o Buda Shakyamuni percebeu que as pessoas
poderiam ter dúvidas e tornarem-se apegadas à marca das idas e vindas do Tathagata.
Portanto, ele disse a Subhuti: “se alguém dissesse que o Tathagata vem ou vai, senta ou
levanta, aquela pessoa não compreenderia o significado dos meus ensinamentos”. Como
se Ele, o Tathagata, viesse e fosse, mas sua ida e vinda é apenas ilusória. Qualquer um que
pense que realmente vem e vai falha em compreender o princípio que o Buda ensina. O
Tathagata não tem um lugar do qual ele venha e nem um lugar para o qual ele vá; porquanto
ele é chamado oTathagata. Isto significa que o corpo do dharma do Buda nem permanece e
nem não permanece. Ele interpenetra todos os lugares. Se ele permeia todos os lugares, de
onde ele poderia vir? Uma vez que ele permeia todos os lugares, para qual lugar ele poderia
ir? Portanto, diz-se não permanecer e não não permanecer.
Se você compreende o Budadharma, as montanhas, rios e a grande terra são todos o corpo
do dharma do Tathagata. Se você não compreende, você vê o Tathagata, mas não o
reconhece. Se você compreende o Budadharma, você pode reconhecer o Buda sem sequer têlo visto, e uma vez que você reconheça o Tathagata, é muito fácil contar com o dharma para
cultivar. Se você não reconhece o Tathagata e nem mesmo sabe que o Buda é tudo, como
você pode estudar o Buda? Falhar em reconhecer e ainda continuar a estudar é chamado ‘um
cego guiando outro cego’. Se você é cego, você pode cometer um engano e escolher seguir
alguém que também é cego. Embora seu líder perceba que ele próprio é cego, ele pode
desejar ser seguido e, dessa maneira, finge que pode ver. Vocês dois tateiam juntos, correndo
aqui e ali, até que eventualmente ambos caiam no mar e se afoguem. Desde o início, é
essencial reconhecer o Budadharma e compreender como cultivar. Então você pode estudar.
Quando você compreende o Budadharma, você pode fiar-se no dharma para cultivar e
realizar o Estado de Buda. Se você seguir um portal do dharma de um caminho externo,
você somente será levado para mais e mais longe. Quanto mais longe você for, mais difícil
retornar; e em razão de você não poder retornar à origem, um perigo muito grave surge.
Reverter a Luz e Iluminar Dentro
O Tathagata não vem ou vai; Porquanto ele é chamado o Tathagata. ‘Tatha’ significa nãomovimento. ‘Agata’ significa movimento. Movimento e quietude são uma talidade idêntica.
Movimento não obstrui quietude; quietude não obstrui movimento. Isso signifca que no
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cultivo da Via você pode perscrutar Dhyana enquanto sentado em quietude, e pode perscrutar
Dhyana enquanto em movimento. De manhã à noite, em todos os comportamentos,
caminhando, parando, sentando e reclinando-se, você pode fazer o trabalho da cultivação.
Não é meramente enquanto sentado em meditação que você deve esforçar-se. Em todos os
momentos você deve proteger o corpo, concentrar a mente e cessar toda a confusão e
dispersão. Você deve reverter a luz e iluminar dentro.
O Cultivar de uma Mente Límpida
Alguém pode indagar: “Essa parte do texto diz que o Tathagata nem vem ou vai, mas no
início do Sutra Diamante está dito:
‘Na hora da refeição o Honrado pelo Mundo vestiu seu robe, pegou sua tigela, e adentrou a
Grande Cidade de Sravasti para mendigar por comida’.
Isto não é ir? O sutra também diz: ‘Após ele terminar a sua mendicância sequencial ele
retornou’. Isto não é vir? Como você pode dizer que ele não vem ou vai?”
Não é o Buda que vem e vai. É sua mente que vem e vai. Por exemplo:
Quando a água é límpida a lua aparece.
Quando há nuvens a lua é oculta.
Quando a lua aparece na água límpida, a lua realmente veio àquele lugar? Quando as nuvens
ocultam a lua, a lua realmente foi embora?
Também, às vezes quando as pessoas olham para nuvens em movimento através do céu, elas
veem a lua se movendo e as nuvens paradas. Ou um barco pode mover-se no rio e parecer a
alguém que as duas margens estão se movendo e o barco está estacionário. As margens
realmente se movem? Não.
O corpo de transformação do Buda vem e vai, mas seu corpo do dharma não. O Bodhisattva
Maitreya falou um verso que diz:
O que vem e vai
são corpos de transformação do Buda.
O Tathagata é eternamente imóvel.
Ele não é o mesmo e nem diferente de
cada lugar dentro do reino do dharma.
Você deve saber que não é o Tathagata que vem e vai; são as discriminações das nossas oito
consciências que percebem uma ida e uma vinda. Quando o Sutra Diamante lhe diz para não
considerar o Buda como se sentado, deitado, indo ou vindo, ele está dizendo-lhe para não
fazer tais distinções. Quando você não mais fizer discriminações, sua sabedoria poderá
aparecer. Sua Prajna manifestará na razão direta do grau em que você tenha descartado as
discriminações. Nas mentes da maioria das pessoas há tantas discriminações que elas
preenchem completamente o campo das oito consciências, que é basicamente pura, com
sujeira e impurezas. Uma vez que você esteja livre de todo esse lixo, sua sabedoria aparecerá.
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CAPÍTULO 30
A Totalidade de Princípio e Marcas
Pequenas Ações, Boas e Más
Sutra:
“Subhuti, se um bom homem ou uma boa mulher pulverizasse três mil grandes sistemas
de mil mundos em minúsculas partículals de pó, o que você pensa, a massa daquelas
minúsculas partículas seria grande?”
Subhuti disse: “Grande, Honrado pelo Mundo. E por quê? Se a massa daquelas
minúsculas partículas de pó realmente existisse, o Buda não falaria dela como uma
massa de minúsculas partículas de pó. E por quê? A massa de minúsculas partículas de
pó é pregada pelo Buda como nenhuma massa de minúsculas partículas de pó.
Porquanto é chamada massa de minúsculas partículas de pó. Honrado pelo Mundo, os
três mil grandes sistemas de mil mundos são pregados pelo Tathagata como nenhum
sistema de mundos, porquanto são chamados sistemas de mundos. E por quê? Se
sistemas de mundos realmente existissem, então haveria uma totalidade de marcas. A
totalidade das marcas é pregada pelo Tathagata como nenhuma totalidade das marcas.
Porquanto é chamada totalidade das marcas”.
“Subhuti, a totalidade das marcas não pode ser pregada, mas as pessoas da espécie
comum se apegam avidamente a tais marcas”.
Comentário:
Se viajássemos de foguete durante um grande período de tempo, cobriríamos apenas uma
curta distância se comparada com a extensão dos três mil grandes sistemas de mil mundos.
Embora aqueles sistemas de mundos sejam grandes, eles são criados a partir de minúsculas
partículas de pó. As maiores coisas são criadas a partir das menores. Embora uma partícula
de pó seja pequena, muitas delas juntas tornam-se um grande sistema de mil mundos. Da
mesma maneira, o mérito e virtude do que fazemos vem das pequenas ações. Ao fazer muitas
boas ações tornamo-nos adornados com as dez mil virtudes. Você não deve pensar que não
deve se preocupar em fazer pequenas boas ações ou que você pode ir longe com a realização
de pequenas más ações. Semelhantemente, muitas boas ações sem importância se acumularão
em grande bondade. Embora você possa cometer apenas pequenas más ações, muitas delas se
acumularão em grande maldade. Da mesma forma, um mundo inteiro vem da junção de
pequenas partículas de pó.
Nem Vacuidade e Nem Forma
No período Yau Chin, o Mestre do Dhyana Bhadra disse ao Mestre do Dharma Dau Sheng: “
‘A forma não difere da vacuidade, a vacuidade não difere da forma; tudo o que é forma, é
vazio; tudo o que é vazio, é forma’. Afinal, o que é forma e vacuidade?”
O Mestre do Dharma Dau Sheng disse: “A totalidade da massa de minúsculas partículas de
pó é chamada forma. A massa de minúsculas partículas de pó, destituída de uma natureza129

própria, é chamada vacuidade”. Ele disse que um acúmulo de pequenas partículas não tinha
uma natureza-própria, e que a ausência de qualquer natureza substancial no acúmulo de
pequenas partículas era vacuidade.
O Mestre do Dhyana Bhadra então perguntou: “Quando a massa de pequenas partículas de pó
não é colocada junta, a que se chama isto?”
O Mestre do Dharma Dau Sheng ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer.
O Mestre Dhyana Bhadra então disse: “Você conhece apenas o resultado da forma e
vacuidade, você não conhece a causa da forma e vacuidade”.
O Mestre do Dharma Dau Sheng apenas acenou com sua cabeça. Embora ele pudesse falar
tão poderosamente que até as rochas acenassem com suas cabeças, ele nada tinha a dizer
àquela pessoa. Sem outras alternativas ele perguntou humildemente: “Mestre Superior, posso
perguntar como uma massa de pequenas partículas de pó é chamada quando não são
colocadas juntas?”
O Mestre Dhyana Bhadra respondeu “Em virtude de uma pequena partícula de pó ser vazia, a
massa de pequenas partículas de pó também é vazia”.
Ele disse que uma pequena partícula de pó é vazia e, assim, todas as partículas de pó (juntas)
são vazias. Por quê? Porque muitas partículas de pó são criadas a partir de uma única
partícula de pó.
O Mestre Dhyana Bhadra continuou: “Em razão de a massa de uma pequena partícula de pó
ser vazia, cada pequena partícula de pó também é vazia”. As massas das pequenas partículas
de pó são vazias, então, certamente uma única partícula de pó também deve ser vazia.
“Na vacuidade de uma pequena partícula de pó”, ele continuou, não há massa da pequena
partícula de pó. Na vacuidade de uma massa de pequenas partículas de pó, não há uma única
partícula de pó”. Assim, não há vacuidade e nem forma.
Após ouvir aquilo, o Mestre do Dharma Dau Sheng sabia que a doutrina que o Mestre
Dhyana Bhadra pregara era mais profunda que aquela que ele mesmo expressara, assim, ele
curvou-se para ele. O Mestre Dhyana Bhadra pregou e o Mestre do Dharma Dau Sheng
acenou com sua cabeça.
A Natureza Inefável de um Cristal Perfeito
O Buda perguntou a Subhuti: “Se alguém pulverizasse três mil grandes sistemas de mil
mundos em minúsculas partículals de pó, haveria uma grande massa de poeira?”
Subhuti disse: “Haveria muita poeira, mas apenas porque as minúsculas partículas de pó não
têm natureza substancial. Elas basicamente não existem. Se elas existissem o Buda não
falaria delas como uma massa de minúsculas partículas de pó”. O Buda falou de uma
massa de minúsculas partículas de pó, mas apenas do ponto de vista das pessoas comuns que
a massa de minúsculas partículas de pó realmente existe.
É nenhuma massa de partículas de pó. A partícula de pó basicamente é vazia, e
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basicamente é maravilhosamente existente. Porquanto é chamada uma massa de
minúsculas partículas de pó. Pode-se forçar a questão e dar-lhe um nome, mas é apenas um
nome e nada mais.
Os três mil grandes sistemas de mil mundos pregados pelo Tathagata são basicamente nãoexistentes. Porquanto são chamados sistemas de mundos. É meramente um falso nome e
nada mais. Por quê? Se sistemas de mundos realmente existissem, então haveria uma
totalidade de marcas. A totalidade de marcas refere-se à verdadeira natureza. Se a totalidade
de marcas realmente existisse, então aquilo significaria que a verdadeira natureza realmente
existe. A totalidade das marcas é pregada pelo Tathagata. O Buda nem mesmo disse que a
totalidade das marcas, isto é, a verdadeira natureza, possui marcas. É nenhuma totalidade
das marcas. Ela (a verdadeira natureza) também não tem substância básica. A verdadeira
natureza é essencialmente verdadeira, mas também não tem substância falsa. Porquanto é
chamada totalidade das marcas. Isto também é forçar um nome, “totalidade das marcas”, e
isto é tudo.
A Prajna não é pregada porque ela não tem substância, e não há nada que possa ser dito.
Subhuti, a totalidade das marcas não pode ser pregada. O Buda Shakyamuni ouviu a
explanação de Subhuti e novamente o chamou: “O que é chamado totalidade das marcas? Eu
lhe direi. Uma totalidade das marcas é inefável. Não pode ser expressa. Isto porque é um
falso nome e nada mais. Mas as pessoas da espécie comum apegam-se avidamente a tais
marcas”. As pessoas comuns tornam-se apegadas e dizem: “Aquilo existe, isto é vazio.
Aquilo é verdadeiro, isto é falso”. Elas se apegam avidamente aos fenômenos. Por quê?
Porque elas se tornam envolvidas nas visões baseadas nas discriminações que ocorrem no
campo das oito consciências. Elas consideram verdadeiras a discriminação das visões e a
discriminação das marcas. Na realidade, ambos os tipos de discriminação são vazios e falsos.
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CAPÍTULO 31
Nem Conhecimento e Nem Visão são Produzidos
Marcas e Visões
Sutra:
“Subhuti, se alguém disser que a visão de um ‘eu’, a visão dos outros, a visão dos seres
viventes, e a visão de uma vida são pregadas pelo Buda, o que você pensa, Subhuti?
Aquela pessoa compreende o significado dos meus ensinamentos?”
Não Honrado pelo Mundo, aquela pessoa não compreende o significado dos
ensinamentos do Tathagata. E por quê? A visão de um ‘eu’, a visão dos outros, a visão
dos seres viventes, e a visão de uma vida são pregadas pelo Honrado pelo Mundo como
nenhuma visão do ‘eu’, nenhuma visão dos outros, nenhuma visão dos seres viventes, e
nenhuma visão de uma vida. Porquanto são chamadas a visão do ‘eu’, a visão dos
outros, a visão dos seres viventes, e a visão de uma vida”.
“Subhuti, aqueles que devotaram seus corações ao Anuttara-Samyak-Sambodhi devem
assim conhecer, assim ver, assim acreditar e compreender todos os dharmas, e não
produzir as marcas dos dharmas. Subhuti, as marcas dos dharmas são pregadas pelo
Tathagata como nenhuma marca dos dharmas; porquanto são chamadas marcas dos
dharmas”.
Comentário:
Subhuti disse que alguém que mantenha a opinião de que o Buda pregou uma visão do ‘eu’,
dos outros, dos seres viventes, e de uma vida não compreende a doutrina que o Buda ensinou.
Aquela pessoa não alcançou uma compreensão da doutrina da vacuidade das pessoas, dos
dharmas, e da vacuidade em si encontrada no ensinamento da prajna, que expressa o princípio
da vacuidade.
Anteriormente, o Buda havia pregado sobre as “marcas” do ‘eu’, dos outros, dos seres
viventes, e de uma vida; então, neste ponto ele falou da visão do ‘eu’, dos outros, dos seres
viventes, e de uma vida. Qual é a diferença entre marcas e visões? Marcas são objetos
externos (tangíveis) com os quais nos envolvemos através do olho orgânico. Visões, por
outro lado, são discriminações da mente às quais nos tornamos apegados e às quais nos
prendemos. Visões são apegos sutis; marcas são apegos grosseiros. As marcas superficiais
externas são fáceis de descartar, mas é muito difícil obliterar os apegos sutis da consciência
mental. Portanto, o Buda menciona ambos, para capacitar as pessoas a não somente subjugar
seus corações e abandonar as marcas, mas também subjugar as suas mentes e erradicar as
visões. Quando se liberta das visões, pode-se realmente chegar ao estado de vacuidade das
pessoas, dos dharmas, e da vacuidade em si.
Mas o Buda pregou sobre aquelas visões apenas do ponto de vista da verdade comum. Se
explicado em termos da verdade real, elas não são visões. Quando expressas do ponto de
vista do Caminho Médio, porquanto são chamadas a visão do ‘eu’, a visão dos outros, a
visão dos seres viventes, e a visão de uma vida. Originalmente não há marcas e nem visões,
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mas no Dharma Maravilhoso da Prajna o Buda lhes dá falsos nomes.
Não apenas as visões do ‘eu’, dos outros, dos seres viventes, e de uma vida; mas todos os
dharmas devem assim ser conhecidos. Assim ver, assim acreditar e compreender todos os
dharmas, e não produzir a marca dos dharmas. Isto significa não ser apegado a quaisquer
dharmas.
Todo o dharma pregado pelo Buda
foi em prol dos corações dos seres viventes;
Se não houvesse corações,
de que utilidade seria o dharma?
As marcas dos dharmas são pregadas pelo Tathagata como nenhuma marca dos
dharmas; porquanto são chamadas marcas dos dharmas. A elas são meramente dados
falsos nomes.
O Princípio Maravilhoso da Verdadeira Vacuidade
O Sutra Diamante expressa a Prajna, o princípio maravilhoso da verdadeira vacuidade, e
também expressa o portal do dharma da equanimidade encontrada dentro do princípio
maravilhoso da prajna. Em geral, há Cinco Aspectos da Equanimidade evidentes no sutra:
1.
2.
3.
4.
5.

A equanimidade dos seres viventes e Budas.
A equanimidade da vacuidade e existência.
A equanimidade de todos os dharmas.
A equanimidade de um e muitos.
A equanimidade de todas as visões.

A maioria das pessoas não compreende os portais do dharma da equanimidade, e assim
colocam uma cabeça no topo de uma cabeça, adicionam marcas às marcas, e trocam
(confundem) o que é basicamente igual com o que é desigual.
A Equanimidade de Seres Viventes e Budas
1. A equanimidade dos seres viventes e Budas. Quando eu tinha dezesseis anos, eu
escrevi um dístico (estrofe de dois versos) combinado após a leitura do Sutra do
Sexto Patriarca. Tendo estudado o lugar onde o texto diz: “O dharma não é súbito ou
gradual, confusão e iluminação são lentas e rápidas”. Eu pensei: “Como pode ainda
haver um súbito e um gradual? O que é súbito? O que é gradual? Súbito e gradual são
diferentes? São duas coisas?” Assim, escrevi o seguinte:
Embora súbito e gradual sejam diferentes,
após a realização eles são um.
Por que fazer divisões de Norte e Sul?
Sábios e comuns são partes de um:
a natureza básica é absolutamente a mesma.
Não discuta Leste e Oeste.
“Embora súbito e gradual sejam diferentes, após a realização eles são um”. Súbito se refere à
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realização instantânea do Estado de Buda; gradual se refere à lenta cultivação para o Estado
de Buda. Súbito e gradual são dois métodos distintos, mas quando se encerra o trabalho, não
há nem súbito e nem gradual em evidência. Eles não mais existem.
“Por que fazer divisões de Norte e Sul?” O sul se refere ao Sexto Patriarca, o Grande Mestre
Hwei Neng que ensinou dharmas súbitos; norte se refere ao Grande Mestre Shen Syou que
advogou dharmas graduais. No sul os discípulos do Sexto Patriarca diziam: “Nós somos a
verdadeira, a autêntica seita Zen (Chan)”. No norte, os discípulos do Grande Mestre Shen
Syou diziam: “Nosso Mestre esteve com o Quinto Patriarca durante várias décadas. Todo o
âmago do dharma do Quinto Patriarca lhe foi transmitido”. Cada seguidor dos discípulos
arguia que seu mestre era autêntico. Deixe-me esclarecer neste ponto que não importa quem
você conheça, você não deve defender o seu Mestre pleiteando o seu caso. Ao invés de
afirmar que o seu Mestre transmite o dharma apropriado (correto), você pode dizer: “Nosso
Mestre é vazio, falso, e irreal. Não há dharma que possa ser pregado. Não há nem verdadeiro,
nem falso, nem certo e nem errado. Não se deve falar dos pontos positivos das pessoas ou de
suas falhas”. Isto é o que você deve dizer. Não seja como os discípulos do Sexto Patriarca e
do Grande Mestre Shen Syou que levaram adiante uma constante batalha na qual eles
criticavam um o mestre do outro. A sua contenda cresceu até que se transformou nas divisões
dos ensinamentos Súbito e Gradual, Norte e Sul. Quando eu li o Sutra do Sexto Patriarca,
eu pensei que a referência ao Súbito e Gradual carecia de equanimidade, assim eu escrevi a
linha: “Embora súbito e gradual sejam diferentes, após a realização eles são um”. Qual é a
origem do súbito? Embora se atinja subitamente a iluminação, cultiva-se vida após vida por
um longo tempo dentro do Budadharma antes daquela iluminação. Quando se colhe o fruto
do longo processo de cultivação, isto é chamado súbito. Gradual se refere ao longo processo
de cultivação, mas o dia em que a cultivação se completa, há a iluminação súbita. Por essa
razão eu digo que não há súbito ou gradual.
“Por que fazer divisões de Norte e Sul?” Quanto mais fazer divisões como localidades. O que
é sul? Você pode chamar um certo local de sul, mas se você vai ao sul dele, ele torna-se
norte. No Sutra Sarangama há uma discussão do meio (intermédio), “quando visto do leste,
ele é oeste, e quando visto do sul, ele é norte”. Sul e norte também são assim. Não há
realmente norte ou sul, então por que fazer tais distinções em seu coração?
“Sábio e comum são partes de Um”. Sábio refere-se ao Buda; comum refere-se aos seres
viventes. O mundo é dividido nesses dois tipos, mas “a natureza básica é absolutamente a
mesma”. Estado de Buda é a realização da Natureza de Buda. Os seres viventes também
podem revelar a sua Natureza de Buda.
“Não discuta leste e oeste”. Não diga que no oeste Amitabha é um Buda, e no leste todas as
criaturas são apenas seres viventes. Não faça tais discriminações em seu coração. A Canção
da Certificação para o Caminho do Grande Mestre Yung Jya diz: “Não existem pessoas e
nem Budas. Os reinos como os grãos de areia em mil mundos são como uma bolha no
oceano”. Se você compreende o Budadharma, não há nada a que você possa se apegar. Se
você ainda tem um apego, você ainda não compreendeu o Budadharma.
“Não discuta leste e oeste”. Por que inventar tantas questões? Afinal, de onde vêm tantas
questões? Essas questões nos lembram de Yajnadatta, que olhou no espelho em certa manhã e
viu que a pessoa refletida tinha uma cabeça, momento em que ele compreendeu que nunca
havia visto a sua própria cabeça, e concluiu que ela estava perdida. O pensamento levou-o à
loucura, e ele correu desesperadamente à procura de sua cabeça. Realmente a sua cabeça não
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estava perdida. Ele mesmo havia chegado a essa conclusão. As pessoas que se tornam
apegadas ao Budadharma são também assim. Elas se envolvem na busca pelo Budadharma.
Como você realmente encontra o Budadharma? Volte-se para si; isto é o Budadharma.
Voltar-se para si significa despertar. Desperte! Isto é o Budadharma. Se você não despertou,
você ainda está dentro do Budadharma, mas você não compreende o que você é.
Para continuar a discussão sobre a equanimidade de seres viventes e o Buda, seres viventes
são Budas pretéritos que tornaram-se seres viventes. Para seres viventes tornarem-se Budas
novamente, eles necessitam apenas retornar à origem e estabelecer o Estado de Buda.
Portanto ele diz: “Sábio e comum são partes de Um. A natureza básica é absolutamente a
mesma”.
A Equanimidade de Vazio e Existência
2. A equanimidade de vazio e existência. O Sutra do Sexto Patriarca diz: “Quando
indagado sobre vacuidade, responda com existência”.
O que é vacuidade?
Vacuidade é existência.
O que é existência?
Existência é vacuidade.
Como você pode dizer que vacuidade é existência e existência é vacuidade? Isto é muito
confuso”, você diria.
O princípio que é confuso, você, ou eu? Quando você está confuso você pensa que vacuidade
é vacuidade e existência é existência. Quando a confusão é esclarecida, você sabe que
vacuidade e existência são iguais. Não se apegue nem ao aniquilismo e nem ao eternalismo.
A equanimidade e não-dualidade do vazio e existência é chamada Caminho Médio. Aqui a
verdadeira vacuidade não obstrui a existência maravilhosa e a existência maravilhosa não
obstrui a verdadeira vacuidade. A verdadeira vacuidade é existência maravilhosa; existência
maravilhosa é verdadeira vacuidade. Quando há existência, então a vacuidade se manifesta;
quando há vacuidade, então a existência é aparente. Não há vacuidade, e não há existência.
Elas não são duas. A não-dualidade de vacuidade e existência é a equanimidade de vacuidade
e existência.
A Equanimidade de Todos os Dharmas
3. A equanimidade de todos os dharmas. O Sutra Diamante diz: “Esse dharma é liso e
plano, sem altos ou baixos, porquanto é chamado Anuttara-Samyak-Sambodhi”.
Isto é equanimidade de todos os dharmas. “O Tathagata nem vem ou vai”. Isto é
equanimidade de todos os dharmas.
Disto advém,
4. A equanimidade de um e muitos.
A Equanimidade de Todas as Visões
5. A equanimidade de todas as visões. O que é a visão do ‘eu’, a visão dos outros, a
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visão dos seres viventes, e a visão de uma vida? Não há nenhuma. Isto é a
equanimidade de todas as visões. O remédio é prescrito de acordo com a doença mas,
uma vez curado, você não precisa mais tomar o remédio. Se você ficar sob medicação
após a doença ter sido curada, uma nova doença surgirá. Isto é equanimidade de todas
as visões.
Esses cinco aspectos expressam a essência de todo o Sutra Diamante, mas para compreender
a Prajna, o princípio da vacuidade, necessita-se de mais uma coisa: Fé. Se você não acredita
no princípio da vacuidade, então não importa quão a miúde ele seja explicado, ele não lhe
fará bem. O Budadharma é como um grande oceano. Somente através da fé se pode adentrálo.
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CAPÍTULO 32
Os Corpos de Retribuição e de Transformação são Ilusórios
A Suprema Doação
Sutra:
“Subhuti, alguém poderia preencher imensuráveis asamkhyas de sistemas de mundos
com as sete gemas preciosas e oferecê-las como uma doação. Mas se um bom homem, ou
uma boa mulher, que tenha devotado seu coração ao Bodhi pegasse mesmo que tão
pouco quanto um verso de quatro linhas deste sutra e recebesse, ostentasse, lesse,
recitasse e extensivamente explicasse-lhe para outros, suas bênçãos superariam aquelas
do outro alguém”.
Comentário:
Percebendo que algumas pessoas estariam dispostas a oferecer como doação tantas das sete
gemas preciosas quanto as que preencheriam imensuráveis asamkhyas de mundos, você se
perguntaria: “Posso doar toda a minha riqueza?” Se você não pode, seu mérito e virtude não
são tão grandes quanto os daquela pessoa mencionada aqui. Todavia, se você não pode doar
sua riqueza, isto não importa. Mantenha-a e venha estudar o Budadharma. Então, você
poderá doar o dharma.
Quem sabe ao estudar o Budadharma aprenda-se a recitar o Sutra Diamante; ou tão pouco
quanto um verso de quatro linhas dele. Aceite-o com o seu coração, mantenha-o com o seu
corpo, leia-o de um livro, recite-o de memória, e extensivamente explique-o para outros. Se
você puder fazê-lo, suas bênçãos e virtudes serão maiores do que aquelas de alguém que doe
gemas que preencheriam ilimitados, inumeráveis mundos. Isso não é fácil? Esse é o porquê
eu digo que você pode obter grande mérito e virtude sem necessariamente doar sua riqueza.
A Prajna Literária, a Contemplativa, e a Marca Real
Sutra:
Como ele deveria ser explicado para outros? Sem apego às marcas: assim, assim,
imóvel. E por quê?
Todos os dharmas condicionados
são como sonhos, ilusões, bolhas, sombras,
como gotas de orvalho e um lampejo:
contemple-os assim.
Comentário:
Explicá-los extensivamente para outros refere-se à prajna literária. Sem apego às
marcas refere-se à prajna contemplativa. Assim, assim, imóvel refere-se à prajna da
marca real. A prajna foi discutida no início do sutra, e no fim o texto novamente faz
referência à prajna.
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Quando você explica um sutra para outros, você não deve apegar-se às marcas. Você não
deve pensar: “Eu estou ganhando um bocado de mérito e virtude ao explicar esse verso de
quatro linhas para eles”. Embora você esteja certo que seu mérito e virtude são grandes, você
não deve nutrir uma marca do seu tamanho. Se o fizer, você adere às marcas e torna-se
apegado a elas. Se você for capaz de evitar a adesão às marcas, então o existente é como se
não-existente, e o real é como se fosse vazio. Basicamente, alguém com virtude da Via é
como se fosse destituído da virtude da Via. Uma pessoa verdadeiramente educada é como se
fosse destituída de educação. Isso significa que em todas as ocasiões, em todos os lugares,
você deve estar livre da marca de um ‘eu’.
Assim, Assim, Imóvel é a prajna da marca real. É a verdadeira, real sabedoria. Através do
princípio da talidade pode-se compreender a sabedoria da talidade, e com a sabedoria da
talidade, pode-se compreender o princípio da talidade. Não há dharma que não seja assim:
isso é a prajna da marca real.
O Verso Adamantino
E por quê? Por que se necessita da prajna literária, da contemplativa, e da marca real? O
Buda Shakyamuni falou um verso de quatro linhas que aqueles que estudam o Sutra
Diamante devem recitar regularmente:
Todos os Dharmas Condicionados,
São Como Sonhos, Ilusões, Bolhas, Sombras,
Como Gotas de Orvalho e um Lampejo:
Contemple-os assim.
Tudo é dharma condicionado. Comer, vestir, caminhar, parar, sentar, reclinar, tocar um
negócio – todas as atividades são dharmas condicionados. Aqueles são exemplos de dharmas
condicionados externos. Há também os Cinco Skandhas: forma, sentimento, pensamento,
atividades, e consciência; os quais são dharmas condicionados. Os quatro elementos
principais: terra, água, fogo e ar são dharmas condicionados. As seis raízes, as seis poeiras, os
doze lugares, e os dezoito reinos são todos dharmas condicionados. Todos esses dharmas,
quer sejam externos ou internos, são como sonhos, ilusões, bolhas, sombras.
O que é um sonho? Ninguém sabe. Se soubéssemos, então não sonharíamos. As pessoas
encontram-se num sonho perpétuo. Quando você cai no sono e sonha, você não tem
conhecimento das coisas que existem (ou acontecem) em seu estado desperto comum, e
quando você desperta do sonho, normalmente você não consegue lembrar de todos os eventos
do sonho. Da mesma maneira, somos incapazes de relembrar os eventos de nossas vidas
anteriores, porque eles desapareceram no sonho da vida presente.
Alguém pode ter um sonho no qual ele se torna rico, é nomeado para um alto cargo, e está à
beira de tornar-se presidente, quando subitamente alguém lhe diz: “Senhor, você está
realmente tendo um sonho”. Mas em meio ao seu sonho de riqueza e posição, a pessoa não
pode acreditar no que lhe é dito.
“Todas as coisas que estão acontecendo para mim são reias”, ele diz, “estou rico, tenho um
alto cargo, e sou candidato a presidente. Como você pode dizer que estou sonhando?”
Todavia, quando ele desperta do seu sonho, saberá sem que lhe seja dito que todos aqueles
138

eventos aconteceram num sonho.
Assim também nós, pessoas, somos como se estivéssemos num sonho. Agora eu lhe direi:
“isto é um sonho”. Embora lhe tenha dito, certamente você responderá: “O que quer dizer,
um sonho? Isto é tudo real. Essas coisas estão de fato acontecendo. Como pode dizer que isto
é um sonho? Você engana as pessoas”.
Quando a sua cultivação estiver realizada, você despertará desse sonho e saberá sem que lhe
seja dito que todas as coisas que você fez no passado era um sonho. A razão de você não
acreditar quando lhe disse que você estava sonhando é que você ainda não havia despertado
do seu sonho. Quando você despertar, você concordará: “Sim, era tudo um sonho”.
Ilusões são irreais, são como os truques de um mágico. O mágico recita um mantra e uma
flor de lótus aparece subitamente na água, ou em meio ao fogo. Ou ele pode fazer com que
uma pedra de jade subitamente apareça como se viesse do nada. Um mágico parece possuir
poderes espirituais e talento maravilhoso, mas o que ele faz é irreal. Embora pareça real, se
você investigar, verá que é ilusório, não-existente. Tais atos como o lótus no fogo podem
levar crianças ou tolos a acreditar que o lótus é real. Mas um adulto pode dar uma olhada e
saber que é um truque.
Quando você compreende o Budadharma, você sabe que todas as coisas são vazias e
ilusórias. O mundo é vazio e ilusório, feito de uma conjunção de fatores (condições) que
apenas parece ser real. Quando você não compreende o Budadharma, você é como a criança
ou o tolo que considera todas as coisas como sendo reais. Isto não é menosprezar as pessoas!
É um simples fato. Pessoas que não compreendem o Budadharma pensam que estar rico é
real e pensam que uma posição em alto cargo realmente existe. Na realidade, todas as coisas
são uma. Uma pessoa é a mesma quer seja rica ou pobre. Se você compreende que todas as
coisas são vazias e ilusórias, então você não pode ser confundido por nada. Não se tornará
apegado a situações irreais.
Bolhas são também basicamente irreais, e rapidamente desaparecem para mostrar a sua
vacuidade.
Sombras seguem as pessoas. Quando existe a forma, então existe a sombra. A forma é uma
substância real, a sombra é vazia. Se explicado em maior profundidade, mesmo a forma em si
é vazia e totalmente irreal. Se você não acredita nisto, então continue a apegar-se ao seu
corpo, proteja-o e mantenha-o, e veja se ele morre ou não.
Como gotas de orvalho e um lampejo. Se você olhar para fora ao amanhecer, você
encontrará o orvalho mas, após o sol nascer, o orvalho desaparecerá. Um lampejo também é
impermanente.
Contemple-os assim. Você deve contemplar todas as coisas condicionadas dessa maneira. Se
você o fizer, então o céu será vazio e a terra será uma cavidade. O tamanho do seu coração
será tão vasto quanto os céus e tão amplo quanto o espaço vazio, livre de impedimentos. Sem
impedimentos não há medo.
Eu não tenho medo. Nunca tive medo de nada desde o momento em que nasci. Homens
mortos, homens vivos, essências ou criaturas estranhas, tigres, leões – não tenho medo deles.
Traga-me um tigre e o transformarei num gatinho. Experimente. Posso ser desta maneira
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porque não tenho obstruções. Comigo, está tudo OK. Se todas as coisas são como gotas de
orvalho e um lampejo, como sonhos, ilusões, bolhas ou sombras, então o que pode (me)
obstruir? Não há obstruções, e assim não há medo. O Sutra Coração diz: “Quando não há
impedimentos não há medo”. Sem medo, “Pensamentos como sonhos de cabeça-para-baixo
são deixados para trás”. Portanto eu digo: “Não tenho medo de tigres”. Se você não acredita
em mim, traga um tigre e eu sentarei em meditação ao lado dele.
Fim do Sutra Vajra Prajna Paramita.
Sutra:
Após o Buda ter pregado esse sutra o Longevo Subhuti, todos os monges, monjas, leigos,
leigas, e o mundo com seus deuses, humanos e asuras, ouviram o que o Buda pregara,
regozijaram, acreditaram, receberam, reverenciaram, e praticaram com alegria.
Comentário:
Após o Buda encerrar a pregação da Prajna da verdadeira vacuidade, o Sutra Diamante, o
Longevo Subhuti, que tinha dez tipos de condutas virtuosas; os monges, monjas, leigos,
leigas, os deuses, pessoas, bem como os asuras, que tinham as bênçãos dos céus mas não o
status (de seres celestiais); ao ouvirem a Prajna da existência maravilhosa e a verdadeira
vacuidade, sentiram grande alegria, acreditaram, aceitaram, e respeitosamente praticaram o
sutra. Todos estavam tão felizes como se tivessem obtido uma gema preciosa, e de fato a
obtiveram: a joia da sabedoria, a joia do dharma da Prajna. Eles acreditaram. Perderam todos
os seus desejos, colocando-os de lado. Eu espero que quando terminarmos o estudo do Sutra
Diamante você possa afastar para longe todos os seus pensamentos de cabeça-para-baixo.
Livre-se do prazer da comida. Livre-se do desejo pelo sono. Bane seus esforços pela fama.
Abole seu desejo de tornar-se rico. Afaste todos os aspectos dos desejos do seu coração para
algum lugar bem distante. Se você pode livrar-se dos desejos pela riqueza, sexo, fama,
comida e sono, você pode cortar as raízes do inferno, e avançar para a posição da fruição do
Estado de Buda – a Eternamente Brilhante Terra Pura.
Isto é o fim do Sutra Diamante. Qualquer um que estude este sutra deve transformar o seu
corpo de tal forma que ele se torne tão resistente quanto o Diamante. Ele deve fazer o seu
voto, sua determinação e sua fé tão afiadas quanto o Diamante. E deve fazer sua sabedoria tão
brilhante quanto o Diamante.
Ele deve aceitar completamente o princípio maravilhoso da Prajna, e praticá-lo pessoalmente
para que alcance a prajna paramita, chegue à outra margem.
Aqueles que praticarem não cairão para trás. Não caia para trás! Seja corajoso e siga em
frente. Avance, cada um de vocês, com vigor. Esteja determinado a ser o primeiro a atingir o
Estado de Buda!
Por que então, você perguntaria, o Mestre fez o voto de não atingir o Estado de Buda até que
cada um dos seus discípulos se tornasse um Buda?
Não me imite: eu sou apenas um pessoa ordinária. Eu já me esqueci. A razão de ter vindo é
ajudar aos outros. Vim plantar os campos, mas não me preocupo com o meu próprio campo.
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Assim, não se preocupem comigo. Para que todos saibam, talvez eu já o tenha atingido antes
de vocês!
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Verso de Transferência
Que o mérito e virtude acumulados a partir deste trabalho
Possam adornar as Terras Puras do Buda,
Retribuindo os quatro tipos de bondades acima,
E ajundando aqueles que sofrem nos caminhos abaixo.
Que aqueles que vejam e ouçam isto,
Possam todos tomar a decisão pelo Bodhi,
E quando este corpo de retribuição acabar,
Nascer juntos em felicidade suprema.
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Bodhisattva Wei Tuo Protetor do Dharma
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