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Depois de um ano difícil frente à pandemia, que nos 
fez perder parentes e amigos queridos, nos vimos obri-
gados a enfrentar medos e incertezas no intragável ano 
de 2020. Diante dessa trágica situação, nos preocupamos 
em apresentar nesta edição todos os cuidados realizados 
para com a sociedade e para com os nossos associados, 
associadas, alunos e alunas para que houvesse mais es-
perança e paz em mais um momento ímpar da nossa 
história humana. 

Você, leitor e leitora, pode discordar de mim, mas 
parece que apenas quando estamos lidando com os so-
frimentos iminentes da doença e da morte é que pas-
samos a melhorar nossas reflexões sobre o sentido da 
nossa preciosa vida humana. 

Carta da Editora
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CIBELE P. B. FURLAN

Para uma vida com mais sentido, nada mais impor-
tante do que apresentar a vida monástica desenvolvida 
pelo Buda histórico, que aqui nesta edição é retratada 
pela comunidade das monjas do nosso monastério, que 
comemoram 10 anos de Saṃgha feminina da Associa-
ção Buddha Dharma.  

Desenvolvemos uma matéria inspiradora na qual as 
próprias monjas comentam o que as motivou a aden-
trar a vida monástica e como foram os resultados pes-
soais dessa escolha. E principalmente o enfrentamento 
social de cada uma perante a condição ainda lamentável 
da mulher na sociedade hoje.  Espero que você possa, 
assim como eu, se emocionar com os relatos e apreciar 
todo o trabalho que a comunidade monástica vem rea-
lizando em prol de um benefício maior, com mais amor 
e compaixão pelo próximo.  

Não sufi ciente, essa edição ainda traz matérias sobre 
as atividades sociais realizadas e a parte acadêmica, que 
apresenta grande conteúdo de refl exão para uma vida 
com mais compromisso com a verdade dentro das rela-
ções humanas. 

Espero assim que você, leitor e leitora, possa apre-
ciar cada momento dessa revista e trazer à tona pensa-
mentos e ideias para um mundo interior mais cheio da 
esperança, alegria e paz em um momento difícil da nos-
sa realidade brasileira e mundial.
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Momento

Foto clicada por Patrícia Palazzo: 
Plínio Tsai colocando em movi-
mento as “rodas de oração” no 
Instituto Lama Tzong Khapa em 
Pomaia, Itália.

Deseja enviar fotos para o  
Momento da próxima edição? 
Envie um e-mail para: 
contato@buda.org.br
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CULTIVANDO A 
MENTE QUE SUPERA 
OS SOFRIMENTOS:
Como a história de Śāntideva 
nos ajuda em nosso tempo.

Dra. Cibele Furlan

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia e 
seus efeitos devastadores, por perda e dor. Com 
o intuito de proporcionar certo conforto perante 
todas essas perdas, a Associação Buddha Dharma 
propôs leituras para reflexão para os que ficaram, 
e dedicatórias de mérito para aqueles que nos dei-
xaram. O texto escolhido para esse momento foi 
o Bodhisattvacaryāvatāra, que pode ser traduzido 
como “Empenhando-se nos feitos do Bodhisattva”, 
composto pelo paṇḍita indiano Śāntideva, que vi-
veu no século VIII. 
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O grande autor do 
Bodhisattvacaryāvatāra, 
o mestre Śāntideva, era 
um monge estudante 
na grande universidade 
monástica de Nālandā, 
que teve um período 
próspero de desenvolvi-
mento e excelência nos 
séculos V a XII, e cujas 
ruínas ainda hoje po-
dem ser vistas e visita-
das no estado de Bihar, 
na Índia. 

Tārā Verde (a representação 
feminina da compaixão rápida 
de todos os Buddhas). Bihar, 

Índia, século IX.

Ruínas da Universidade de Nālandā em Bihar, Índia.
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Todos acreditavam que o monge e estudante 
Śāntideva, em período antes de ser considerado 
e celebrado como um paṇḍita, não estava se es-
forçando o suficiente nas atividades esperadas de 
um aluno de Nālandā, como o estudo, memoriza-
ção e a recitação de textos religiosos e filosóficos 
budistas. Colocaram inclusive um apelido nele: 
bhusuku, que significa uma espécie de acrônimo 
em sânscrito derivado das palavras que significam 
“comer”, “dormir” e “defecar” - pois diziam que era 
tudo o que viam ele fazer.

Pintura tibetana do início do século XX: Śāntideva ao centro 
rodeado pelos “dois excelentes” (Nagarjuna e Asanga) e pelos 

“seis ornamentos” (Aryadeva, Vasubhandu, Dharmakirti, Dignaga, 
Gunaprabha e Śakyaprabha) do continente do sul. 
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Um dia, os monges e professores decidiram que 
o monge Śāntideva deveria subir ao palco em um 
festival para dar algumas palavras e ensinamentos. 
O monge até então conhecido como um aluno pre-
guiçoso, subiu no palco e perguntou ao público se 
eles gostariam de ouvir algo que ele deveria recitar 
por ter memorizado e que todos já conheciam, ou 
se gostariam de ouvir uma composição original de 
sua autoria. 

Talvez por diversão, os monges presentes pe-
diram algo novo, e Śāntideva começou a primeira 
recitação do Bodhisattvacaryāvatāra. Sem dúvi-
da, o público de monges fi cou muito surpreso ao 
ouvir seu colega e aluno “preguiçoso” apresentar 
uma das maiores obras de poesia já compostas em 
sânscrito.

Shantideva perante sua audiêcia em uma ilustração tibetana 
contemporânea feita pelo artista Tenzin Norbu para o livro infantil 

“Shantideva – how to wake up a hero”.
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Este texto é imensamente popular no Tibete. 
O XIV Dalai Lama o descreve como seu trabalho 
favorito. Além disso, o Bodhisattvacaryāvatāra foi 
traduzido para várias línguas modernas, incluin-
do chinês, dinamarquês, holandês, inglês, alemão, 
hindi, newari e espanhol, sendo registrado por 
volta de vinte e sete traduções contemporâneas. 

A versão que recitamos é uma versão traduzi-
da para o português e adaptada pelo Prof. Dr. Plí-
nio Marcos Tsai, que apresenta uma interpretação 
contemporânea dos versos, a fim de proporcionar 
mais sentido para o nosso tempo e promove assim 
grande reflexão. O texto foi disponibilizado nos 
grupos de leitura de forma gratuita para acesso.

Para quem ainda não conhece, os temas prin-
cipais dessa obra trazem uma exposição sobre o 
desejo de querer desenvolver a plena iluminação 
para beneficiar a todos os seres (bodhicitta), por 
meio do cultivo constante de virtudes, paciência 
e entusiasmo, evitando assim as causas dos sofri-
mentos, como o sofrimento vindo pela morte ou 
separação permanente com aqueles que amamos. 



 20 • revista buda • maio de 2021

Deixamos você, leitor, com um dos trechos dessa 
obra incrível para reflexão:

Não há nada que eu possa fazer com res-
peito à morte e ao desencontro. Mas em minha 
mente surge o pensamento: “Então que eu apro-
veite o máximo de tempo com esse ser”. Mas 
essa visão errônea aumentará ainda mais o 
meu apego aflitivo. E este mesmo apego aflitivo 
irá me acompanhar pelas vidas futuras causan-
do inúmeros sofrimentos para mim mesmo. Mi-
nha mente não conseguirá a calma necessária 
para o treinamento na meditação equidistante, 
a serenidade meditativa não surgirá. E se hoje 
tenho esse problema, foi por essa visão errônea 
de apego aflitivo pelo tempo e pelo ser que le-
vantaram esses obstáculos atuais. Não somen-
te esse como também a falta de renúncia, o au-
mento da lamentação e da saudade constante, 
perturbadora. O aumento da tristeza. O desejo 
de reter algo para mim que não pode ser reti-
do de forma nenhuma. Por causa desse apego 
aflitivo ao tempo e aos seres, eu acabo gerando 
ações não-virtuosas, e minha vida toda é per-
dida atrás de sombras e ilusões, pois os amigos 
e parentes queridos são impermanentes. Além 
de impermanentes, são instáveis em suas men-
tes. E frequentemente se levantam até mesmo 
para destruir ao Dharma que pode lhes dar 
uma libertação que não termina com a morte. 
(Capítulo 8: Meditação. Verso 6-8, p.41, 2017).
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The Buddhist Goddess Shyama Tara (Green Tara); 
India, Bihar, Patna District, 9th century. Disponível 
em: <https://collections.lacma.org/node/226908>

Ruínas da Universidade de Nalanda <https://
www.thebetterindia.com/13918/ancient-nalanda-
university-reopens-monday-know-lesser-known-
facts-great-university/>

Shantideva com os seis ornamentos e os dois 
excelentes do continente do sul. Himalayan Art 
Resources: <https://www.himalayanart.org/
items/15431/images/primary#-1418,-1800,2516,167>

Shantideva perante sua audiêcia em uma ilustração 
tibetana contemporânea. Ilustração pelo artista 
Tenzin Norbu para o livro infantil “Shantideva – 
how to wake up a hero”, disponível em: <https://
www.simonandschuster.com/books/Shantideva/
Dominique-Townsend/9781614290582>
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