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Therīgātha para as
mulheres budistas
• Aniversário de
ordenação das monjas

Esta é uma versão parcial da Revista BUDA 2021,
diagramada para leitura em mobiles, cuja versão
completa pode ser encontradas em:
buda.org.br/revista2021

2 • revista buda • maio de 2021

Editorial

REVISÃO E ADAPTAÇÃO:
Tattiane Yu B. Marques
Ethel Panitsa Beluzzi
EDITORA CHEFE: Patricia Palazzo Tsai
Cibele Furlan Ana Cristina B. Castro
EDITORA ASSISTENTE: DIR. DE ARTE E DIAGRAMAÇÃO:
Tattiane Yu B. Marques monja Estela Piccin
(Lobsang Lhamo)

Carta da Editora
Depois de um ano difícil frente à pandemia, que nos
fez perder parentes e amigos queridos, nos vimos obrigados 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 esperança 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 sofrimentos iminentes da doença e da morte é que passamos a melhorar nossas reflexões sobre o sentido da
nossa preciosa vida humana.
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Para uma vida com mais sentido, nada mais importante 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 Associação Buddha Dharma.
Desenvolvemos uma matéria inspiradora na qual as
próprias monjas comentam o que as motivou a adentrar a vida monástica e como foram os resultados pessoais 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 realizando em prol de um benefício maior, com mais amor
e compaixão pelo próximo.
Não suficiente, essa edição ainda traz matérias sobre
as atividades sociais realizadas e a parte acadêmica, que
apresenta grande conteúdo de reflexão para uma vida
com mais compromisso com a verdade dentro das relações humanas.
Espero assim que você, leitor e leitora, possa apreciar cada momento dessa revista e trazer à tona pensamentos e ideias para um mundo interior mais cheio da
esperança, alegria e paz em um momento difícil da nossa realidade brasileira e mundial.
CIBELE P. B. FURLAN
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Momento

Foto clicada por Patrícia Palazzo:
Plínio Tsai colocando em movimento 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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Mahāprajāpatī Gautamī solicitando permissão do Buda
para estabelecer a ordem das monjas.

GURUDHARMAS: PROCESSOS
DE CONSTRUÇÃO E
CORRUPÇÃO DO CÂNON
REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES DE
MONJAS BUDISTAS INICIANTES
Tattiane Marques

No dia 19 de março de 2020 a monja e profa.
Nirvana França (Lobsang Padma) defendeu sua
dissertação de mestrado e foi aprovada com louvor
no programa de Pós- Graduação em Ciências da
Religião da Universidade Metodista de São Paulo.
Sua dissertação possui uma abordagem inovadora a respeito do budismo na perspectiva de gênero, além de adicionar um rico material de pesquisa
sobre o budismo no Brasil que será publicado em
breve para maior alcance e conhecimento do público budista e acadêmico.
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Mahāprajāpatī Gautamī solicitando ao Buda pela ordem das monjas.

A dissertação conta inicialmente com um
panorama da condição das mulheres no âmbito acadêmico e religioso no tempo do Buda.
Em seguida, a monja Nirvana explora a luta
das mulheres que se determinaram a romper
as barreiras impostas pela sociedade indiana,
com a conquista da fundação da primeira comunidade monástica feminina, onde foi trilhado, com a ajuda e diplomacia política e social
do Buda Śākyamuni, o caminho para a libertação e o Completo Despertar dessas mulheres.
A história desta fundação monástica é contada no cânon budista em diversos textos. Para
que a fundação da comunidade acontecesse,
Mahāprajāpatī Gautamī, a madrasta do Buda,
decidiu se tornar uma monja e pede permissão
ao Buda.
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Primeira marcha das mulheres.

Interessante fato apresentado na dissertação é
aquele em que Mahāprajāpatī e as mulheres que a
acompanhavam decidem fazer a primeira marcha
das mulheres, andando mais de 200 km para demonstrar sua determinação e ter seu pedido aceito. A história narra três recusas, e a intercessão de
Ananda, primo e atendente do Buda, a favor das
mulheres. Buda consegue proteção política para a
nova comunidade e assim concede a autorização
para a fundação monástica feminina.
Nesse processo, o Buda coloca – além dos votos
monásticos – mais oito princípios, chamados de
Gurudharmas, que são seguidos pela comunidade monástica feminina. A dissertação segue para
a conclusão por meio de uma análise crítica sobre os pontos principais da história dos pedidos de
Mahāprajāpatī e apresenta os indícios de corrupção nesses princípios, Gurudharmas, evidenciando os pontos onde podem ter ocorrido supressões
e possíveis adições.
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A monja Nirvana
apresentando sua
dissertação de
mestrado por meio
online, devido à
pandemia de Copvid-19.

A dissertação ainda conta com dois apêndices,
o primeiro com dois tópicos: 1) Uma breve visão
da história do budismo e seus pilares fundamentais e 2) Dharma-chakra-vartana-sūtra, o Sermão
do Giro da Roda do Dharma. O segundo apêndice é o sūtra O Discurso para Gotamī. No anexo,
o Excerto do Décimo Khandaka do Kullavagga –
Sobre as responsabilidades das Bhikkhunis, traduzido pela primeira vez em português.
Em dezembro de 2020 a dissertação ganhou
Menção Honrosa no “2º Prêmio AMAR Fogo Editorial de Teses, Dissertações e Mmonografias”, sendo indicado para publicação pela Fogo Editorial.
Um dos maiores prêmios de pesquisas acadêmicas
na área de gênero e religião no Brasil!
Para ler a dissertação, acesse:
<http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/2082>
Fontes das Imagens
Mahāprajāpatī Gautamī solicitando permissão do Buda para
estabelecer a ordem das monjas <https://www.lionsroar.com/thefirst-womens-march/>
Mahāprajāpatī Gautamī solicitando permissão do Buda <https://www.
buddhistdoor.net/features/mahaprajapati-or-vasumitra-contrastingrepresentations-of-female-buddhist-authority>
Marcha das monjas <http://buddhismbeams.blogspot.com/2014/>
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