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  Therīgātha para as  
  mulheres budistas

• Aniversário de  
  ordenação das monjas



2 • revista buda • maio de 2021

Editorial
EDITORA CHEFE: 

Cibele Furlan

EDITORA ASSISTENTE: 
Tattiane Yu B. Marques

REVISÃO E ADAPTAÇÃO: 
Tattiane Yu B. Marques 
Ethel Panitsa Beluzzi 
Patricia Palazzo Tsai 
Ana Cristina B. Castro

DIR. DE ARTE E DIAGRAMAÇÃO:  
monja Estela Piccin  
(Lobsang Lhamo)

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



Mural de Mahāpajāpatī Gotamī

As imagens desta matéria são detalhes de murais que ilustram as 
vidas das 13 principais monjas, parte do templo de Wat Pho, em 

Bancoque, Tailândia. Ver link na bibliografia.
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A IMPORTÂNCIA DO 
THERĪGĀTHA PARA AS 
MULHERES BUDISTAS

Tattiane Marques

A falta de representatividade feminina é 
algo marcante na história do budismo, onde 
os mais importantes professores das tradições 
budistas são homens e se destacam no mais 
alto grau de hierarquia, enquanto as mulheres 
não possuem a mesma força de representativi-
dade (GROSS, 2005). Segundo Gross (2005), 
o reflexo disso é um obscurecimento do femi-
nino, pois em termos quantitativos a maioria 
dos praticantes são mulheres, mas quase não 
há professoras mulheres. 



 Também podemos observar a falta de mu-
lheres como autoras de textos litúrgicos bu-
distas. Isso acaba reforçando uma visão que 
o Buda histórico enfrentava desde a primeira 
formação do monasticismo feminino: que o 
corpo da mulher não é bom suficiente para o 
completo despertar, desencorajando mulheres 
às realizações e na busca de se tornarem Budas 
(FRANÇA, 2020). 

 É por este motivo que as monjas da Asso-
ciação BUDA estão traduzindo pela primeira 
vez para o português a obra Therīgātha, uma 
literatura escrita em poemas pelas primeiras 
monjas budistas, mulheres anciãs que viveram 
com o Buda histórico (BLACKSTONE, 2000) 
e registraram suas experiências em busca da li-

Mural de Dhammadinna
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bertação dos sofrimentos.  Os poemas foram 
compilados e escritos em Páli no período 80 
a.C. na Índia e chamados de Therīgātha, the-
rīs – mulheres iluminadas e gāthā se referin-
do a poemas (HALLISEY, 2015). Neste mesmo 
período também foram compilados os escritos 
masculinos, chamados de Theragāthā (thera: 
homem iluminado, gāthā: poema), que diferem 
muito dos relatos das superações e dificuldades 
enfrentadas. Os homens viviam nas florestas 
e as mulheres em comunidades isoladas, por 
causa dos perigos de estupros e outras violên-
cias (BLACKSTONE, 2000). 

Mural de Katiyani
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A coleção contém versos de monjas bu-
distas, inclusive de Mahaprajapati, a primeira 
mulher a receber ordenação na comunidade 
do Buda. Diferente dos versos masculinos, os 
versos do Therīgātha detalham o desencanto 
dessas mulheres com seus papéis prescritos na 
sociedade, seus corpos, beleza e suas lutas no 
caminho da iluminação. Entre as monjas, estão 
representadas várias vozes, incluindo ex-es-
posas, mulheres que perderam filhos, mulhe-
res que abandonaram suas riquezas, cortesãs e  
ex-prostitutas.

Mural de UppalavannaMural de Nanda

Mural de Kali

Mural de Patacara
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“Em alguns dos versos, 
elas descrevem suas vidas 
pré-monásticas como es-
posas, mães, fi lhas, concu-
binas e prostitutas. Esses 
instantâneos nos permi-
tem um breve olhar para 
o pano de fundo e o sofri-
mento que atraiu essas mu-
lheres para o Dhamma1.”
(Nona OLIVIA, 2011, p.2)

Mural de Kisagotami

1. Dhamma é o termo na língua pā li para Dharma em sânscrito, 
neste contexto signifi ca ensinamentos do Buda.
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O Therīgāthā se faz voz para as mulheres 
budistas, não só por seu rico conteúdo de en-
sinamentos numa experiência poética, que 
são raros no cânone budista, mas de inspira-
ção por trazer as vivências dessas mulheres em 
relação às dificuldades enfrentadas, também 
vivenciadas por mulheres budistas e não-bu-
distas nos dias de hoje. Suas experiências as le-
varam à prática pela busca da libertação dos 
sofrimentos, ultrapassando os limites sociais 
impostos e a total realização do potencial que 
todos possuem, mas que por vezes é negado às 
mulheres: a obtenção do completo despertar, 
da mente de iluminação de um Buda.

Mural de Nanda
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“The Murals of the Great Disciples at Wat Pho, Bangkok, 
Thailand” <https://www.photodharma.net/Thailand/Wat-
Pho-Murals/Wat-Pho-Murals.htm> Fotos por Anandajoti 
Bhikkhu.
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