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PREFÁCIO À EDIÇÃO DE 1955

Foi com o coração repleto de gratidão que passei um ano e meio a 
escrever esta sagrada biografia do Buda.

Devido à minha missão, viajo muito e ocasiões houve em que 
não tive tempo de escrever uma só palavra durante um mês inteiro. 
Mas, como os manuscritos iniciais já estavam a ser publicados regu-
larmente na revista Life1 e também a ser transmitidos na rádio como 
parte do programa Voz do Budismo, fui levado a terminar este livro 
rapidamente.

Contudo, tenho algum receio, pois sou um monge iniciante que 
tenta descrever a vida do Buda com os meus sentimentos e conheci-
mento meramente humanos. 

Tenho receio de que, ao escrever sobre o Buda com a minha es- 
crita banal, ele possa parecer uma pessoa comum. Espero que o leitor  
consiga aperceber-se da magnificência do Buda, embora não esteja 
ao meu alcance revelar nem uma pequena parte da sua grandeza. 
Por esse facto, só posso pedir desculpa, ao Buda e ao leitor!

O Buda é o mestre dos Três Mundos*, o pai compassivo dos qua-
tro tipos de seres2. Durante esse ano e meio, não houve um único dia  

* Todas as indicações com asterisco (*) remetem para o Glossário, página 399.
1   O livro Buda Shakyamuni: Uma Biografia foi originalmente publicado em capítulos 
na revista Life, um periódico budista chinês, que não deve ser confundido com a 
revista americana de mesmo nome.

2 Os nascidos de útero, ovo, água e manifestação espontânea.
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em que eu não orasse ao Buda para que ele me proporcionasse a sa- 
bedoria necessária para poder terminar a sua biografia da forma mais  
precisa e completa possível. Tendo agora terminado a tarefa de narrar 
a vida deste grande ser, posso dizer que foi uma honra incomparável.

Durante este trabalho, quando escrevia sobre a bondade do Buda  
e as provas e adversidades que ele teve de superar em prol dos seres 
sencientes*, os meus olhos enchiam-se de lágrimas. Eu estava muito  
tocado pela profundidade da empatia, sabedoria e compaixão do 
Buda, e considerava que a minha escrita desajeitada era incapaz de 
o exaltar adequadamente.

Na China, aqueles que estariam mais preparados para retratar 
o caráter iluminado do Buda, a profundidade do seu pensamento,  
bem como o seu coração compassivo e o seu voto de libertação do 
mundo, terão ainda de dar à estampa uma versão coloquial da bio-
grafia do Buda. Já há cinco ou seis anos que eu aspirava a escrever 
essa sagrada biografia, mas nunca avancei com o projeto por falta 
das necessárias e indispensáveis fontes. Para fazer um relato bio-
gráfico do Buda, eu não podia recorrer apenas à minha imaginação. 
Tudo teria de ser baseado em informação fidedigna.

Juntei dúzias de volumes de diferentes biografias do Buda em 
chinês e outras línguas, incluindo o Tripitaka Pingqie3.Com essas 
fontes e a bênção complacente do Buda, pude escrever este livro sem 
dificuldade. Textos como Praises of the Buddha’s Life4 (Exaltação à Vida 
do Buda) de Ashvaghosha, New Translation of Praises of the Buddha’s 
Life (Nova Tradução de Exaltação à Vida do Buda) de Takunen Ikeda, 
Sakya de Saneatsu Mushanokōji, Collection of the Buddha’s Biography 
(Compilação da Biografia do Buda) de Tokiwa Daijo e A Life of the 
Buddha (A Vida do Buda) de Takakusu Junjirō, entre outros, também 
facilitaram este projeto. O meu objetivo foi juntar os excelentes tra-
balhos desses grandes autores e recriar os seus textos, pelo que não 
ouso dizer que esta biografia é uma criação apenas minha.

3  Edição do cânone budista publicada em 1911 pelo Templo Pingqie, em Xangai, 
durante a Dinastia Qing.

4  O título em inglês é oriundo da tradução para o chinês do termo sânscrito Buddha
charita, que em português significa Epopeia da Vida do Buda.
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No entanto, sempre que me deparava com passagens onde os 
acontecimentos revelavam mais sobre o estado iluminado do Buda 
e se afastavam da nossa compreensão comum, fiz o possível para 
reduzir o desconforto do leitor, evitando enfatizar os elementos 
sobrenaturais ou espirituais. Pois, afinal de contas, o Buda foi um 
ser humano — um ser humano que atingiu a iluminação perfeita — 
e foi com esta ideia em mente que continuei a escrever. Por causa 
disto, penso que talvez deva um pedido de desculpas ao Buda.

Contudo, de que outra forma poderia comunicar com as elites 
orgulhosas e educadas, que nada sabem sobre o budismo? Não tive 
alternativa senão escrever desta forma. Desde que começaram a ser 
publicadas em massa obras budistas, são muitas as publicações avul-
sas sobre o budismo. Os leitores começaram a compreender concei-
tos específicos, mas sem acederem ao conhecimento do budismo 
como um todo. Acredito que só depois de conhecer o próprio Buda, 
alguém poderá conhecer verdadeiramente os seus ensinamentos.

O que é o budismo? É através das palavras e ações do Buda que 
poderemos chegar a uma compreensão aproximada.

Por último, gostaria de fazer esta prece ao Buda: possa a sua 
luz compassiva brilhar sobre os leitores desta biografia, conferindo-lhes 
bênçãos e sabedoria para que não leiam este livro como uma novela 
comum mas, ao invés disso, possam refletir profundamente sobre 
os ensinamentos do Buda, e possam seguir os seus passos rumo à 
luz e à libertação!

Honras ao nosso Mestre Primordial, o Buda Shakyamuni!

Agosto, 19555

Hsing Yun

Ilan Buddhist Chanting Association

(Associação de Cântico Budista de Ilan)

5  No texto original consta o ano «2499 da era budista», que se refere ao número de 
anos transcorridos desde o nirvana final do Buda.
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PREFÁCIO

Alguns anos atrás, descobri que o Venerável Mestre Hsing Yun tinha 
publicado a biografia do Buda Shakyamuni, havendo uma versão já 
em inglês. Tendo um grande apreço por compreender como seguir 
o exemplo de vida de um grande homem, esse livro fez surgir na 
minha mente e coração um bom desejo: que pudesse estar disponível 
aos portugueses que desejam conhecer Buda e a sua história, numa lin-
guagem acessível, verdadeira e que transportasse aos vários momen-
tos e ensinamentos de Siddhartha Gautama e do Buda Shakyamuni.

Com esta semente a crescer em mim pelo trabalho da medita-
ção, pedi à Venerável Mestre Miao Yen — que agora se encontra no 
templo de Berlim —, se me conseguiria arranjar o livro. Com a sua 
habitual bondade e apreço, assim foi, tendo sido requisitado ao tem-
plo de Londres um exemplar. 

Após a publicação de Ser Bom: Ética Budista para o Dia a Dia e  
O Caminho para a Iluminação, na Nascente, criaram-se as condi-
ções para o livro ser publicado pela Farol, chancela também da 20|20 
Editora. O exemplar que entreguei, para estudo e apoio à tradução, 
foi o mesmo que a Venerável Mestre Miao Yen me deu. Assim, com 
grande valor simbólico, acredito que este livro continua a cultivar 
bons ensinamentos e boa energia a todos aqueles que com ele lidam.  
Em todo o caminho que este livro percorreu, desde a sua criação,  
ao desejo de ser traduzido para português e até chegar a ti, pode- 
mos encontrar os ensinamentos de Buda, da interdependência, da 
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causa e efeito, da criação de condições favoráveis e boas afinidades. 
Um simples livro pode dar-nos uma resposta de vida.

Mas qual a razão de se ter interesse em ler esta biografia de 
Buda?

Na sua longa vida, de cerca de 80 anos, Siddhartha Gautama, 
que viríamos a conhecer como Buda Shakyamuni, observou o sofri-
mento, a morte e, como todos nós, ansiou não ter de passar por esse 
sofrimento e final assustador. Casou aos 17 anos com Yashodhara e 
tiveram um filho, Rahula. Mas aos 29 anos, Siddhartha tornou-se 
mais inquieto com o sofrimento que sabia existir e decidiu abando-
nar o palácio e todas as riquezas materiais, que lhe geravam uma 
falsa sensação de felicidade. Após um período de ascetismo, que 
quase ditou o fim da sua vida, descobriu o «Caminho do Meio»,  
ou seja, que nem devemos ser demasiado indulgentes, procurando  
o prazer, nem demasiado rígidos, ausentando-nos da realidade e 
mortificando o corpo. 

Por aqui vemos também o espelhar dos ensinamentos do 
Venerável Mestre Hsing Yun, na vertente a que chama Budismo 
Humanista. Siddhartha alcançou o seu caminho e a iluminação.  
Ele despertou e, por isso mesmo, chamaram-no de «Buda, o des- 
perto».

Esta biografia do Buda Shakyamuni encontra-se dividida em  
47 capítulos que passam pela descrição da sociedade contemporâ- 
nea de Gautama, o seu nascimento e vivência no palácio dos Shakya, 
a saída do palácio, até aos seus ensinamentos e ao parinirvana que 
alcançou, rompendo o ciclo de nascimento e morte.

No seu livro The Everlasting Light: Dharma Thoughts of Master 
Hsing Yun, volume Harmony, o Venerável Mestre Hsing Yun diz: 

«Aqueles que possam ultrapassar grandes dificuldades, irão 

eventualmente alcançar boas oportunidades. Aqueles que possam 

resolver grandes dificuldades, poderão eventualmente evitar gran-

des crises. Aqueles que possam defrontar dificuldades, podem 

eventualmente dar a volta a situações. Aqueles que não temem difi- 

culdades, irão agarrar as oportunidades.»
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São estes ensinamentos que vais encontrar ao longo da história 
de Buda. Este grande homem soube compreender a arquitetura do 
ser humano, de todos os seres sencientes e a engenharia da mente.

Nos textos do Anguttara Nikaya, podemos encontrar um ensi-
namento sobre o desenvolvimento da serenidade e discernimento. 
Dizia Buda:

«Quando a serenidade é desenvolvida, que benefícios experien- 

ciamos? A mente é desenvolvida. Quando a mente é desenvolvida, 

que benefícios experienciamos? Toda a luxúria é abandonada.

Quando o discernimento é desenvolvido, que benefício experien-

ciamos? A sabedoria é desenvolvida. Quando a sabedoria é desenvol-

vida, que benefício experienciamos? Toda a ignorância é abandonada.

A mente, poluída pela luxúria, não é libertada, e a sabedoria, 

poluída pela ignorância, não é desenvolvida. Assim, monges, atra-

vés do desvanecer da luxúria surge a libertação da mente, e através 

do desvanecer da ignorância, surge a libertação pela sabedoria.»

Ao seu filho, que também se tornou seu discípulo, Buda disse: 

«Rahula, se és um discípulo de Buda, deves aprender a ter tole-

rância e a suportar todo o tipo de adversidades. Nunca abrigues o 

veneno do ódio no teu coração e apieda-te dos seres sencientes com 

um coração compassivo.»

Esta não é apenas uma biografia, mas um oceano de sabedo-
ria que nos guia para além do sofrimento. Desejo, em sinceridade, 
que possas apreciar este livro, e também tu, à tua própria maneira, 
segundo o teu próprio caminho, possas ser Buda, possas despertar 
e caminhar mais seguro numa vida feliz e pacífica. Buda foi um ser 
humano que ensinou seres humanos.

João Magalhães, 因智

BLIA Elder Advisor
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Dedicado ao Venerável Mestre Hsing Yun, Mestre Chueh Yann, Mestre Miao Yen, 

Elisa Chuang e a todos os membros da BLIA.
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PRÓLOGO

Para compreendermos uma religião, para sabermos se ela nos pro-
porciona ou não o que precisamos, devemos primeiro compreen- 
der o fundador dessa religião. Devemos perguntar-nos se o caráter  
e a sabedoria dessa pessoa são dignos de nossa reverência e fé;  
se, ao reverenciarmos essa pessoa e ao confiarmos nela, ela poderá 
indicar-nos de facto o caminho para a libertação do nosso sofri-
mento. Acredito que estas são as primeiras questões que as pessoas 
de fé devem levantar.

A fé deve proporcionar-nos mais do que refúgio espiritual e paz 
mental momentâneos; deve dar-nos conta das grandes questões do 
nascimento, morte e libertação do sofrimento, a fim de alcançarmos 
a felicidade. Por isso, ao escolher uma religião, temos de conhecer 
aquele que a originou. Existe registo histórico sobre a sua existência? 
Já alcançou o estágio da perfeição? A sua natureza inerente é pura? 
Alcançou a libertação plena? São estas as questões que não devemos 
ignorar.

Buda Shakyamuni, o originador do budismo, nasceu no oitavo 
dia do quarto mês do ano 464 a.E.C.6, na Índia, país que veio a 
ser considerado um dos quatro grandes mananciais de cultura do 
mundo. O seu nascimento está bem documentado, tanto em fontes 

6  Abreviatura de «antes da Era Comum», equivalente a «antes de Cristo» (a.C.), 
preferencialmente usada pelos povos cristãos.
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históricas chinesas como em outras. Deste modo, não precisamos 
de considerar o Buda como um espírito que apareceu e desapare-
ceu espontaneamente ou como um deus intangível. O Buda nasceu 
num local e tempo específicos, tendo pais que o geraram e criaram. 
Foi um ser humano real que perseverou ao longo de muitos anos de 
árduo trabalho e austeridade para se tornar numa pessoa perfeita, 
com grande sabedoria e esclarecimento. Estudiosos e eruditos de 
todo o mundo reconhecem este facto.

O Buda Shakyamuni nasceu neste mundo, foi criado neste mundo 
e tornou-se Buda neste mundo. O seu exemplo é a luz de sabedoria 
que nos guia nas longas noites, o seu modelo é o navio que nos livra 
do naufrágio no turbulento mar do sofrimento. O seu ser já alcan-
çou o estágio da perfeição, a sua natureza já está pura, sem mácula. 
Ele já está liberto das amarras das preocupações mundanas, trans-
cendendo a dor do nascimento e morte. Ensinou-nos, ao longo de 
mais de 40 anos, os métodos da libertação, guiando-nos pelo grande 
caminho espiritual. Todos os ensinamentos por ele deixados ema-
nam do oceano da sua grande sabedoria e esclarecimento, e não há 
um que não seja uma forma de acabar com o sofrimento e alcançar 
a felicidade.

Podemos seguir os ensinamentos do Buda de diferentes formas: 
podemos adotar o budismo como religião ou crença, ou como uma 
filosofia ou objeto de estudo académico. Ao mesmo tempo, podemos 
considerar o fundador do budismo, Buda Shakyamuni, um modelo 
de conduta a ser seguido por cada um de nós.

O Buda Shakyamuni é o maior sábio que o nosso mundo conhe-
ceu, e o budismo é a religião com os mais vastos e profundos ensi-
namentos. Os ensinamentos do Buda sobreviveram até os nossos 
dias e têm-se espalhado pelo mundo; porém, ainda são obstruídos 
pelos que os mistificam, ignorando o propósito do Buda vindo a este 
mundo. Quando a teoria se sobrepõe à prática, não é possível expe-
rienciar a intenção do Buda. Apenas quando conseguirmos trans-
mitir o intuito do Buda, de trazer iluminação e libertação a todos os 
seres, é que o budismo será ainda mais respeitado e a sua prática se 
tornará inspiradora.
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CAPÍTULO 1

A SOCIEDADE INDIANA NA ÉPOCA DO BUDA

Muitos pensam que os seguidores do budismo são pessoas que fogem 
da realidade, são pessimistas e estão entediadas com a vida. Essa per- 
ceção afeta concretamente as intenções genuínas de quem quer 
estudar o budismo. Entre os motivos que levaram o Buda a procurar 
a vida monástica e a trilhar o caminho de práticas espirituais para 
então poder tornar-se um Buda, estava o de libertar o povo oprimido 
da sociedade em que vivia, e não apenas libertar-se do próprio sofri-
mento. Se conhecermos a luta do Buda Shakyamuni neste mundo, 
veremos que ele foi um grande e dedicado revolucionário da sua 
época.

Os objetos da sua revolução foram: o rigoroso sistema de castas, 
religiões enganosas que só procuravam o poder, e um interminável 
ciclo de nascimento e morte perpetuado pelo nosso senso do «ego».

O mundo conheceu muitos revolucionários, mas bem diferentes  
do espírito revolucionário do Buda. Os revolucionários típicos, ape-
sar de garantirem lutar em prol do povo, nem sempre lhe trazem feli- 
cidade, pois as suas insurreições são motivadas pelo ódio ao inimigo  
e utilizam métodos cruéis. Já a revolução do Buda assenta na bondade  
pela compaixão, que ele usa como instrumento para proteger e trans-
formar os outros. É uma revolução sem violência, sem derramamento 
de sangue e, nesse sentido, foi verdadeiramente revolucionária.

As revoluções geralmente são iniciadas pelas classes oprimidas,  
menos privilegiadas, descontentes com a sua própria falta de liberdade  
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e de bem-estar, unem-se a outros que estão na mesma situação e  
organizam-se para derrubar os regimes opressores. Já o Buda iniciou  
a sua revolução às avessas. Sendo da nobreza, um príncipe que levava 
uma vida de conforto e luxo, não teria necessidade de mudar nada. 
Mas, à medida que foi testemunhando as dificuldades dos outros, 
sentiu necessidade de abandonar a futilidade da vida principesca  
e de restaurar a equidade e a justiça. Compreendendo que todos os 
seres sencientes eram inerentemente iguais, tomou como missão 
transformar em certo aquilo que estava errado.

Normalmente, os revolucionários lutam contra aquilo que lhes é 
externo e não contra o que têm no seu interior. Para ser mais claro: 
promovem a revolução contra os outros e não contra si mesmos.  
Já a revolução do Buda é a única que reconhece um «eu» egoísta em 
todos os seres, e a aflição e ignorância que nos conduzem ao ciclo 
de nascimento e morte que todos atravessamos. O Buda rebelou-se 
contra os Cinco Desejos: riqueza, sexo, fama, alimento e sono. E re- 
nunciou a todas as necessidades para viver de forma simples e atin-
gir a libertação. Isso é realmente revolucionário!

Antes de aprofundarmos a revolução do Buda, é importante 
entendermos:

1. A estrutura da sociedade indiana daquele tempo;
2. A religião e as conceções ideológicas da Índia;
3. Os perigos do «eu».

A religião e a filosofia da Índia serão abordadas no capítulo se- 
guinte; a revolução contra o «eu» será referida a todo momento 
nesta biografia. Descreveremos de seguida a estrutura da sociedade 
indiana daquele tempo.

Há três mil anos, na Índia, devido a divisões de classe e preconceitos 
raciais, foi criado o sistema de castas, que separava as classes gover- 
nantes das classes inferiores subjugadas. Mesmo entre os que deti- 
nham o poder, havia divisões entre os que eram aristocratas e os outros.  
Os que pertenciam às classes inferiores eram vistos como pouco mais 
do que escravos, estando sujeitos a discriminação e opressão.
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Na hierarquia de classes, a mais alta era a dos brâmanes, consti-
tuída pelos sacerdotes da antiga religião indiana e que, para manter a 
autoridade e reforçar a sua posição, dividiram a sociedade em quatro  
castas, posicionando-se na mais alta. Legitimaram esta sua autori-
dade num texto chamado Manusmrti. Todas as outras castas tinham 
de os reverenciar e aceitar a sua autoridade sem questionar.

A introdução do sistema de castas indiano pôs fim ao modo de 
vida pacífico e despreocupado deste povo nómada. Foi como se o seu 
barco naufragasse repentinamente enquanto navegava calmamente 
pelo profundo mar azul. Fazendo uso dos seus rituais, cerimónias  
e mantras, os brâmanes acorrentaram o povo da Índia.

A segunda casta era a xátria, que ocupava um lugar de respeito 
na sociedade, semelhante ao dos brâmanes. Os xátrias eram nobres 
governantes que atuavam de forma parecida aos senhores feudais 
chineses, que dividiam os territórios entre si.

Na China antiga, a propriedade e o poder eram sempre trans-
mitidos de forma hereditária. As terras e riquezas do país eram 
consideradas propriedade privada da classe governante, e os menos 
favorecidos tinham de trabalhar para os poderosos para ganhar a 
vida. A Índia antiga tinha uma organização semelhante.

A terceira casta era a vaixá, cujos membros podiam comparar-se 
aos comerciantes e lavradores da China. Abaixo dos brâmanes e dos 
xátrias, os vaixás eram oprimidos e não tinham direito sequer a edu-
cação básica. Uma condição lamentável.

A quarta classe era a sudra, dos trabalhadores quase-escravos, 
que se acreditava terem nascido para servir as castas superiores. 
Segundo os brâmanes, estes eram os «nascidos uma vez» e, portanto,  
inferiores às outras castas, dos «nascidos duas vezes». No Manusmrti 
(capítulo 8, versículos 270 a 272) está assim registado:

«Os que nascem humanos pela primeira vez são os sudras.  

Se censurarem ou insultarem os humanos nascidos duas vezes, 

deverão ter a língua cortada. Se pronunciarem e caluniarem o 

nome dos humanos nascidos duas vezes, ser-lhes-á enfiada na boca 

uma agulha incandescente. Se negarem obediência a um brâmane,  
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os governantes devem ordenar que se derrame óleo fervente na sua 

boca e ouvidos.»

Essa passagem demonstra bem a condição social inferior dos 
sudras e a vida miserável que levavam.

Ficou aqui esboçado o estado em que se encontrava a antiga socie-
dade indiana. Sob o regime opressor dos brâmanes e dos xátrias, 
não é difícil imaginar o ódio que os vaixás e os sudras nutriam por 
aqueles que os dominavam.

O Buda Shakyamuni nasceu como xátria nesta sociedade estra-
tificada, mas não usou a autoridade da sua casta para governar e 
oprimir o povo. Pelo contrário, através da força da verdade e da com-
paixão, enfrentou o sistema de castas. Após a sua iluminação, as pri- 
meiras palavras do Buda foram: «Todos os seres sencientes têm a 
sabedoria e a virtude do Tathagata*.» Mais tarde, o Buda também 
cunhou a seguinte expressão: «Qualquer pessoa das quatro castas 
que seguir a vida monástica passará a integrar o clã Shakya.» Essa 
declaração de igualdade trouxe a luz da esperança ao povo sofredor 
da Índia antiga, que há tanto tempo vivia escravizado.

Upali era um barbeiro da casta sudra, mas, como monge, tor-
nou-se um dos dez grandes discípulos do Buda. Matanga também 
era uma sudra. Atraída para a causa do Buda pela beleza do discípulo 
Ananda, foi posteriormente transformada pelo Buda, tornando-se 
uma Arhat*. Vezes e vezes sem conta, os ensinamentos do Buda 
sobre sabedoria e igualdade confrontaram o velho sistema das cas-
tas, minando paulatinamente a sua autoridade.
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CAPÍTULO 2

A FILOSOFIA INDIANA NA ÉPOCA DO BUDA

A Índia foi desde sempre um manancial de cultura. Além do forte poder 
bélico, também tinha grandes pensadores, mas, embora a cultura inte-
lectual da Índia estivesse bem desenvolvida, os seus ideais naquele 
período eram caóticos. Os brâmanes consideravam a transmissão de 
textos e os rituais religiosos um direito exclusivamente seu, e então 
começaram a interpretar as palavras dos textos de forma mística, 
com o propósito de criar uma atmosfera de complexidade e misté- 
rio. Declararam que tudo o que realizavam era por vontade dos deuses, 
e envolveram tudo num manto de esoterismo. Porém, o intelecto hu- 
mano está sempre em evolução, e chega um momento em que as pes-
soas buscam explicações, querem pesquisar e racionalizar os factos.

Mais tarde, filósofos do naturalismo apresentaram explicações 
para os fenómenos físicos do Universo, o que resultou na teoria sobre 
a terra, a água, o fogo, etc. Surgiu também outra escola que explicava  
os fenómenos abstratos do Universo, o que resultou nos conceitos do 
tempo, das quatro direções e do espaço. Seguiram-se muitas outras  
ideias, algumas tão complicadas que mais confundiam do que se fa- 
ziam entender.

Nesse período, uma verdade universal que guiasse as pessoas 
para o caminho correto era desesperadamente necessária. Era pre-
ciso uma nova religião restauradora. Como pérola preciosa, o Buda 
nasceu e acalmou o turbilhão de pensamentos ideológicos da Índia, 
guiando as pessoas desnorteadas em direção ao caminho correto.
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O sistema de castas não era opressivo apenas para a vida das pes- 
soas, mas também para suas convicções. Sob tal sistema, pessoas de 
pouca convicção limitavam-se a suspirar descontentes e tornavam-se 
incrivelmente passivas, enquanto as de temperamento forte começa-
vam a duvidar da sua religião ancestral, alimentando pensamentos 
de rebelião. Para complicar ainda mais, os brâmanes eram autori-
tários e brutais, enfraquecendo a fé do povo. Os que aceitavam o 
sistema viviam apenas para ganhos materiais e prazeres sensuais, 
enquanto os que o rejeitavam renunciavam a tudo para se oporem.  
O Buda observava essas visões opostas, rejeitando-as por serem extre- 
madas. Depois da sua iluminação, o Buda descreveu a vida de uma 
maneira que não enfatizava nem o material nem o espiritual. Ao invés 
disso, expôs as leis da Origem Condicionada e do Caminho do Meio*. 
Esses ensinamentos transformaram a Índia da sua época e conti-
nuam a ter um impacto profundo, mais de dois mil anos depois.
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CAPÍTULO 3

A HISTÓRIA FAMILIAR DO BUDA

Para compreender a história familiar do Buda, é importante conhe-
cer as origens do clã Shakya. Entre dois a três mil anos antes do nas-
cimento do Buda, o povo ariano da Ásia Central migrou para a Índia 
e para a Pérsia. Os povos nativos da Índia tentaram, por sua vez, 
resistir à invasão, mas a superioridade dos arianos acabou por ven-
cer até os dravidianos, o povo mais poderoso da região, e os primei-
ros passaram a controlar todas as nações do subcontinente indiano. 
O clã Shakya era um dos diversos povos arianos.

Mahasammata foi um dos patriarcas do clã Shakya e seu primeiro  
rei. O rei Okkamukha, um ancestral do Buda, de sete gerações anterio-
res a ele, era da mesma família de Mahasammata. O rei Okkamukha 
teve um filho chamado Sivisamjaya, que teve um filho chamado 
Sihassara, que teve um filho chamado Jayasena, que teve um filho 
chamado Simhahanu e uma filha chamada Yashodhara7. Por sua vez,  
Simhahanu teve quatro filhos, e o mais velho, Shuddhodana, foi o pai 
do Buda Shakyamuni.

O rei Shuddhodana casou com Maya e Mahaprajapati, filhas do 
rei Anjana, da cidade de Devadaha. Essa cidade pertencia aos mem-
bros do clã Koliya, que eram parentes do clã Shakya. A rainha Maya 
foi a mãe do Buda Shakyamuni.

7 Esta Yashodhara teve uma neta do mesmo nome, que casou com Siddhartha.
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ÁRVORE GENEALÓGICA PATERNA DO BUDA

Rei de  
Kapilavastu  

Rei Simhahanu  
& Kaccana

Rei  
Amrtodana

Mahanama  
& Aniruddha

Rei  
Dronodana

Bhasa  
& Bhadrika

Amita
Rei  

Suklodana

Devadatta  
& Ananda

Rei 
Shuddhodana

Siddhartha 
(Buda)  

& Nanda

ÁRVORE GENEALÓGICA MATERNA DO BUDA

Rei Anjana (clã Koliya),  
da cidade de Devadaha  

& Yashodhara  
(irmã do Rei Simhahanu)

Rainha Maya 
(mãe biológica 

do Buda)

Yashodhara 
(mãe de 
Rahula)

Mahaprajapati 
(madrasta  
do Buda)

Rei 
Suprabuddha

Deva
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CAPÍTULO 4

O REI SHUDDHODANA E A RAINHA MAYA

Junto aos Himalaias, no meio das densas florestas dos contrafortes 
meridionais, estabilizou-se uma rica nação: o reino de Kapilavastu. 
O seu governante, o rei Shuddhodana, corajoso, capaz, sábio e vir-
tuoso, fez de Kapilavastu uma nação forte e próspera, propiciando ao 
povo muita paz e fartura. Por ser digno e benevolente, era apoiado 
tanto pelos seus ministros como pelos súbditos, e sob a sua lide-
rança todos viviam em abundância e alegria.

O rei Shuddhodana assumiu o poder muito jovem, ao tornar-
-se o chefe do clã e o governante do reino. Muitas jovens nobres 
e princesas desejavam em segredo serem escolhidas para casar 
com o jovem e majestoso rei. O rei Suprabuddha, do clã Koliya, da 
cidade de Devadaha, tinha uma irmã chamada Maya. A sua beleza, 
elegância, compaixão e afabilidade eram sobejamente conhecidas. 
Assim, o jovem rei e a linda princesa selaram um perfeito enlace 
matrimonial. Depois de casarem, apaixonaram-se profundamente 
um pelo outro, criando laços inquebráveis.

O verão passou e o outono chegou; o inverno findou e a primavera 
surgiu; os dias corriam como o fluir de um rio, e o jovem casal ia sendo 
conduzido pela sua corrente.

Mas os seus dias de felicidade caminhavam para o fim, com a ve- 
loz aproximação das sombras da escuridão e da melancolia. Os dias 
transformaram-se em meses, os meses em anos, e o casal real não 
conseguia conceber um filho herdeiro do trono.
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Depois de cumprir as suas obrigações de rei, Shuddhodana vol-
tava para o palácio, via a sua adorável e carinhosa esposa, olhava 
para os quartos e salas vazios, gemia e suspirava, infeliz. A rainha 
Maya, mulher inteligente, sabia o que afligia o rei. Assim, um dia, 
disse-lhe:

— Meu senhor, estamos a ficar lentamente mais velhos e ainda 
não temos filhos. Sois o rei desta terra. Como pode um rei não ter 
um herdeiro?

O rei suspirou e franziu as sobrancelhas. A rainha, sentando-se 
ao seu lado, continuou:

— Não deveis ser tão teimoso. Ouvi-me, todos os antigos reis 
tinham concubinas nas suas famílias reais. Porque não fazeis o 
mesmo? Neste palácio estou só, Vossa Majestade deveria convi-
dar mais mulheres, talvez alguma delas possa dar à luz um lindo 
príncipe.

O rei recusou com firmeza:
— Não! Se o meu destino for não ter um herdeiro, então, mesmo 

que eu traga para aqui todas as mulheres, não fará diferença.
O rei Shuddhodana falou desta forma mas, no seu coração, a an- 

siedade crescia dia a dia. Quanto a Maya, era a rainha de Kapilavastu, 
linda como a lua cheia do outono, com um coração tão puro quanto 
uma flor de lótus. E, no entanto, não conseguia conceber um her-
deiro que sucedesse ao rei Shuddhodana no trono.

Então, no seu quadragésimo ano de vida, numa noite clara e calma, 
a rainha Maya, profundamente adormecida no seu leito, sonhou  
com um poderoso e impressionante ser que atravessava o espaço na 
sua direção montado num elefante branco. Ao aproximar-se da rai-
nha, este ser entrou no seu ventre pelo flanco direito. A rainha ficou 
espantada e acordou, percebendo que fora tudo um sonho.

Depois de acordar, contou o sonho ao rei, que dormia ao seu lado. 
Tanto o rei como a rainha sentiram que era um sonho extraordinário.

Após o sonho, a vida da rainha voltou ao normal. Vivia em paz e  
felicidade, passando os dias sem preocupações, dor, ódio, avidez ou 
falsidade. Deixou de gostar de ambientes cheios de gente e barulhen- 
tos, preferindo locais tranquilos nos bosques ou junto à água.
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Não muito tempo depois, a rainha deu ao rei a boa notícia da sua 
gravidez. Agora sim, o rei Shuddhodana estava feliz e nas alturas! 
Tendo esperado durante 20 longos anos para ouvir aquelas palavras, 
toda a tristeza acumulada no coração do rei foi instantaneamente 
varrida por uma onda de alegria.
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CAPÍTULO 5

O NASCIMENTO NO BOSQUE DE LUMBINI

A rainha Maya completou os dez meses8 de gravidez em felicidade. 
Gostava de fazer caminhadas por campos tranquilos, entre os verdes 
pastos e o fluir da água nos riachos, sentindo que este contacto tam-
bém a alimentava.

Numa noite clara e quente, de lua cheia, no final da primavera 
e início do verão, a rainha disse ao rei Shuddhodana que gostaria  
de visitar o Bosque de Lumbini, na fronteira de Kapilavastu, e, em 
seguida, partir para casa da sua mãe, a fim de dar à luz, como era cos-
tume naquela época. A tradição de dar à luz o filho na casa dos pais 
era importante, e o rei aprovou-o, mas estranhou o curioso pedido  
da rainha. Refletiu um pouco e, reunindo mais acompanhantes, pôs-
-se também a caminho, escoltando a esposa, primeiro até ao Bosque 
de Lumbini, e depois para a cidade de Devadaha.

Mal chegaram ao bosque, Maya repousou sob uma grande árvore 
ashoka toda florida e deu à luz um menino. Durante o trabalho de 
parto, não sentiu nenhuma dor, e o recém-nascido veio ao mundo 
de modo tranquilo.

Naquele instante, o sol brilhou ainda mais claro no céu, todas 
as flores desabrocharam com especial esplendor, e o ar encheu-se 
com o canto alegre dos pássaros, como se o mundo todo celebrasse 
o nascimento do príncipe.

8 Para a cultura chinesa, o período completo de gestação tem a duração de dez meses.
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Na verdade, o nascimento do príncipe foi acompanhado de acon-
tecimentos auspiciosos e extraordinários. Assim que nasceu, o bebé 
deu sete passos e, olhando em todas as direções, declarou: «Este é o 
meu último nascimento neste mundo, e a ele vim com a finalidade 
de atingir a budeidade. Sou o supremo ser iluminado e estou aqui 
para libertar todos os seres.» Em seguida, caíram dos céus duas fon- 
tes de água, como se fossem duas correntes de prata, uma tépida e  
outra fresca, nas quais o príncipe se banhou, refrescando o corpo  
e a mente.

Do céu vieram reis celestiais e divindades bramânicas. Os reis 
celestiais sustentavam as quatro varas de um palanquim9 feito de  
lápis-lazúli e muitos guarda-sóis preciosos, com os quais presen- 
tearam o príncipe. Enquanto isso, incontáveis seres celestiais apa- 
receram no céu para louvar o jovem príncipe, aquele que se tornaria 
o Buda.

Enquanto mãe e filho descansavam confortavelmente no leito, 
o rei Shuddhodana mantinha-se a seu lado, encantado com o sur-
preendente desenrolar dos acontecimentos. O fogo quase extinto foi 
reanimado, as águas poluídas purificaram-se, as flores desabrocha-
ram ainda mais belas. Pessoas cruéis sentiram, de repente, o cora-
ção compassivo, os doentes e os feridos ficaram, milagrosamente, 
curados. As feras amansaram-se, governantes tirânicos tornaram- 
-se benevolentes, e, de repente, o mundo estava em paz. Pessoas que 
viviam em áreas remotas e isoladas aperceberam-se destes estranhos 
fenómenos e dirigiram-se, aos milhares, ao Bosque de Lumbini, a fim  
de conhecer a causa desses milagres.

9  Meio de transporte, geralmente para uma só pessoa, usado em países orientais 
(como a Índia e a China) e que consiste numa espécie de liteira fechada, de leito 
ou assento coberto, presa a varais e que é levada aos ombros por dois, quatro ou seis 
homens ou, por vezes, no dorso de elefantes ou camelos. [N.T.]
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CAPÍTULO 6

A PROFECIA DO VIDENTE

Ao lado da esposa e do filho, o rei Shuddhodana testemunhou estas 
mudanças no mundo com os seus próprios olhos, o que o preencheu 
tanto de alegria como de apreensão.

Nesse momento, um vidente brâmane, um eloquente erudito 
que se encontrava nas proximidades, apresentou-se com alegria 
 e entusiasmo, pedindo ao rei Shuddhodana o privilégio de prever o 
futuro do príncipe. Ainda aturdido com os últimos acontecimentos, 
o rei deu-lhe permissão. O vidente dirigiu-se primeiro ao leito do 
príncipe que ali repousava tranquilamente, voltando-se depois para 
onde se encontrava o rei atónito, e disse-lhe:

— Grande rei, todos na vida têm como principal desejo ter um 
filho extraordinário. É uma verdadeira bênção que tenhais sido pre-
senteado hoje com um filho de semblante singular como o da lua 
cheia! Este príncipe será a glória do clã Shakya. Grande rei, não vos 
atemorizeis, pois não há motivo para preocupações.

— Sábio, o que dizes é verdade. Estou tomado pela preocupação 
e pelo medo.

— Grande rei, não só não deveis ter medo como deveis permitir a 
todo o povo do reino que festeje! Este é um momento de grande orgu-
lho para o reino. Fomos privilegiados com um herdeiro de grande 
sabedoria e habilidade, e ele tornar-se-á o salvador do mundo. Eu re- 
verencio o príncipe que superará os sábios e os eruditos, abrindo o 
grande caminho da libertação para todos os seres. Se ele subir ao trono,  
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não será rei apenas deste país, mas unirá os países das quatro dire-
ções, reinando como um sábio monarca e expandindo o seu reina- 
do justo e sensato. Todos os reis da Índia lhe prestarão reverência. 
Ele trará a luz ao mundo!

O rei perguntou:
— Isso é verdade? Se ele for capaz de unir os reinos das quatro 

direções, será realmente maravilhoso.
E um sorriso iluminou-lhe a face.
O vidente disse então, com grande seriedade:
— No entanto, se o príncipe escolher renunciar aos prazeres do 

mundo e preferir a quietude das florestas e bosques, trilhará o cami-
nho da libertação, adquirirá a verdadeira sabedoria e tornar-se-á um 
iluminado e sublime Buda. O vosso filho será o maior de todos os 
sábios do mundo, da mesma forma que o Monte Sumeru* é a maior 
de entre todas as montanhas. Ele é o ouro mais precioso entre todas 
as joias ou o oceano mais vasto entre todos os mares e rios. É a lua 
mais brilhante no céu noturno e é o sol durante o dia. Tornar-se-á no 
grande Mestre Guia de todos os seres da terra e do céu e ninguém 
se lhe comparará.

Desconfiado, o rei perguntou:
— Como sabes que ele, no futuro, se refugiará nos bosques iso-

lados, renunciando ao mundo?
O estudioso apontou para o príncipe e disse:
— Como podeis ver, há luz no rosto do príncipe, os seus olhos 

são resplandecentes e grandes, e os seus cílios superiores e infe-
riores são longos e uniformes. Tem os olhos de um azul profundo, 
e o nariz longo e alinhado. Esta não é a aparência de uma pessoa 
comum, e ele virá certamente a ser um Buda. Vossa Majestade deve-
ria deixar de lado as preocupações e celebrar.

O rei Shuddhodana corou mais uma vez de dúvida e preocupa-
ção, e perguntou ao vidente brâmane:

— Honrado vidente, se o que dizes é verdade, porque não nas-
ceu ele como filho de um dos grandes reis do passado, ao invés de 
ser filho de alguém tão indigno como eu?

Abanando a cabeça em negação, o vidente respondeu:
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— Grande rei, não é como dizeis, pois todos neste mundo, não 
importando a família em que nasçam, todos têm o seu próprio des-
tino. Alguns tornam-se sábios, famosos, habilidosos e ricos, ao passo 
que outros são tolos, rudes, indignos e miseráveis. Ser virtuoso ou 
rebelde nada tem a ver com a família de origem. Depois de testemu- 
nhar todos estes milagres no dia do nascimento do vosso filho, devíeis 
alegrar-vos. Afastai-vos das vossas dúvidas infundadas.

Tendo ouvido essas palavras, o rei Shuddhodana sentiu-se cheio 
de alegria e disse:

— Que afortunado sou por ter, nesta vida, um filho tão extraor-
dinário! Estou a envelhecer dia após dia. Que ele possa crescer rapi-
damente e em breve ficar pronto a suceder-me no trono. Quando  
o fizer, retirar-me-ei para a floresta, a fim de prosseguir a minha  
prática espiritual que me assegurará a felicidade na próxima vida. 
Não permitirei que o príncipe abandone a vida mundana e inter-
rompa a linhagem real.

Em seguida, o rei presenteou o brâmane vidente com muitos 
bens preciosos. Assim que o vidente se foi, o rei ordenou aos seus 
acompanhantes que escoltassem, com atenção e cuidado, a rainha  
e o príncipe de volta ao palácio.

Assim que regressou ao palácio e verificou que a sua mulher e 
filho estavam bem acomodados, guardas reais vieram dizer-lhe que 
havia um sábio asceta à porta, solicitando uma audiência. O asceta 
era o ancião Asita, um dos mais conhecidos e reverenciados entre  
os ascetas brâmanes, pela sua sabedoria e autoridade, um sábio 
desapegado de desejos terrenos e em constante estado de medi-
tação. O rei Shuddhodana respeitava as pessoas virtuosas e sábias, 
mesmo que fossem de posição social inferior. Sabendo que era o fa- 
moso Asita, ordenou imediatamente que o convidassem a entrar. 
O rei Shuddhodana recebeu o ancião Asita com respeito e pediu-lhe 
orientação:

— Venerável sábio, tornei-me o rei mais feliz do mundo, pois 
recebi um tesouro inestimável, o meu filho, um príncipe extraordi-
nário. Usando as tuas capacidades, diz-me qual é o destino do meu 
filho.
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Ao ouvir o pedido do rei, o ancião Asita, cheio de alegria, disse:
— Grande e benevolente rei, governais uma nação próspera, a 

vossa justiça expandiu-se para longe, mostrais uma preocupação 
genuína com o vosso povo. As boas sementes que plantastes no pas-
sado levaram a esta colheita preciosa de hoje. Majestade, vim pedir-
-vos uma audiência por uma importante razão. Escutai bem! Hoje, 
durante a minha meditação, um ser celestial apareceu-me e disse: 
«O rei Shuddhodana teve um filho que se tornará um Buda — capaz 
de ensinar o Darma* como todos os Budas do passado fizeram,  
e capaz de transmitir a mais elevada verdade ao mundo.» Grande  
e abençoado rei, vim hoje ao palácio com o único propósito de  
reverenciar esta criança que se tornará o iluminado deste mundo.

O rei Shuddhodana, tendo ouvido as palavras do ancião, orde-
nou que trouxessem o príncipe para que o sábio o visse.

O velho sábio olhou para o belo príncipe com profunda reve-
rência. O príncipe era dotado de todas as Trinta e Duas Marcas de 
Excelência e das Oitenta Características Notáveis de um Buda10, sem 
nenhuma imperfeição. O sábio nunca tinha visto traços tão perfeitos 
e auspiciosos. Lágrimas cristalinas não tardaram a descer-lhe pelo 
rosto, e pouco depois soluçava sem parar.

Temendo que o sábio tivesse visto algo terrível no futuro do prín-
cipe, o rei Shuddhodana começou a tremer. Sentiu o peito apertado, 
e mal podia respirar. Profundamente perturbado, levantou-se do seu 
lugar e dirigiu-se ao ancião Asita:

— Honorável sábio, porque choras? Não disseste que o meu 
príncipe tem características excelentes, sendo o mais notável entre 
os seres humanos? O que vês agora que te leva às lágrimas? Vês no 
meu príncipe a marca de uma vida curta? Esperei tanto tempo por 
um filho, e, agora que a minha sede foi saciada com doce bálsamo, 
ser-me-á ele tirado? Marcará o seu nascimento a queda desta nação 
e o seu empobrecimento? Honorável sábio, mesmo que assim seja, 

10  As Trinta e Duas Marcas de Excelência (em sânscrito: dvatrimshadvara-lakshana) e 
as Oitenta Características Notáveis (em sânscrito: anuvyañjana) são sinais físicos 
mencionados nos sutras* budistas. Diz-se que a sua presença significa conduta 
virtuosa em vidas anteriores.
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e que toda a minha riqueza desapareça, se ele puder chegar à vida 
adulta, nada lamentarei. Honorável sábio! Porque suspiras e choras? 
Por favor, diz-me o que sabes para que eu possa ficar em paz.

A reação intensa do rei Shuddhodana era compreensível, uma  
vez que já era de idade avançada quando o príncipe nasceu. Vendo 
o rei cheio de pesar e dor, o ancião Asita falou-lhe honesta e respei- 
tosamente:

— Grande rei, retirai toda a dor e tristeza do vosso coração. 
Desde o momento em que vos falei até àquele em que vi o príncipe, 
as minhas palavras não mudaram. Sou realmente afortunado por 
ter visto o príncipe pessoalmente. No entanto, quando penso que 
já tenho muita idade, sentindo-me frágil como um sopro de vela 
ao vento, lamento com suspiros e lágrimas, pois não viverei para 
ouvir os ensinamentos deste jovem príncipe que no futuro se tor-
nará Buda.

O rei Shuddhodana, ainda cheio de ansiedade, perguntou:
— O príncipe renunciará mesmo à vida mundana para tornar-se 

um Buda?
Asita declarou com firmeza:
— Grande rei, o príncipe está no seu último renascimento. No Reino  

Humano, o aparecimento de tal ser é tão raro quanto o florescimento 
da flor udumbara*. O nascimento desta criança não traz felicidade 
apenas a Vossa Majestade, mas a toda a humanidade. Ele não é ape-
nas o vosso tesouro inestimável, mas uma grande dádiva para toda 
a humanidade. Está sem dúvida destinado a renunciar à vida mun-
dana e a alcançar os méritos e virtudes de um Buda.

— Como pode isso ser? Quem irá, então, herdar o meu trono? 
— perguntou o rei.

— Grande rei, o príncipe à vossa frente não se apegará aos Cinco 
Desejos mundanos. Renunciará ao trono e começará a prática espi-
ritual em busca do verdadeiro despertar. Só ele poderá guiar os seres 
ignorantes na erradicação das suas aflições e obstruções cármicas, 
pois ele é, verdadeiramente, a eterna luz de sabedoria neste mundo. 
Vossa Majestade, lastimai-vos por mim, que já estou velho e não 
ouvirei falar do grande caminho do Buda. Mesmo tendo dominado 
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as técnicas de meditação, ainda não encontrei os ensinamentos do 
Buda, e continuo sem conhecer o grande caminho da libertação.  
Ao terminar esta vida, renascerei num dos elevados Reinos Celestiais, 
de onde não poderei ouvir os ensinamentos do Buda.

Quando acabou de falar, o ancião Asita suspirou profundamente. 
O rei Shuddhodana, compreendendo agora a razão das lágrimas de 
Asita, sentiu um misto de preocupação e alívio.

O rei ficou aflito ao refletir sobre as palavras do ancião Asita a 
respeito do futuro do príncipe, de que este renunciaria ao trono e 
seguiria uma vida de busca espiritual. A sua angústia era tão evi-
dente que todos conseguiam aperceber-se dela, inclusive Asita, que 
disse mais uma vez:

— Grande rei, devo dizer-vos com sinceridade que é exatamente 
como imaginais, o príncipe renunciará à vida mundana e tornar-se-á  
o Buda, alcançando o Caminho do Iluminado!

Dito isto, Asita fez uma reverência ao pequeno príncipe e retirou-se.
Embora profundamente desiludido com as notícias, o rei 

Shuddhodana sentiu ainda mais respeito pelo príncipe. Ordenou ime- 
diatamente uma amnistia a todos os prisioneiros do reino, deu des-
canso aos escravos, ofereceu as mais finas iguarias aos brâmanes,  
fez oferendas aos deuses benevolentes, remunerou os ministros 
reais com objetos preciosos, alimentou os pobres e os mendigos, 
e ofereceu aos criados do palácio gado e joias. Por todo o reino de  
Kapilavastu, desde os nobres mais elevados aos escravos mais hu- 
mildes, todos tocaram, cantaram e dançaram para celebrar o nasci-
mento do príncipe.
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CAPÍTULO 7

A EDUCAÇÃO DO JOVEM PRÍNCIPE

No reino de Kapilavastu, quando nasceu o filho do rei Shuddhodana, 
membros das famílias nobres ofereceram-lhe carruagens magnífi-
cas, puxadas por cavalos e elefantes. Soberanos dos reinos vizinhos 
presentearam-no com joias confecionadas com os sete tipos de 
materiais preciosos11. Todos os presentes foram entregues à família 
real para celebrar o nascimento e desejar os melhores votos de feli-
cidade ao príncipe.

Durante esta ocasião, materiais preciosos jorraram do solo em  
Kapilavastu, uma manada de enormes elefantes desceu dos Hima- 
laias, cavalos selvagens tornaram-se mansos como ovelhas, diversos 
tipos de pássaros voaram das florestas para a cidade, cantando sem 
parar, nuvens brancas e auspiciosas flutuaram pelo céu, e um tapete 
de miríades de flores floresceu pelo chão.

As pessoas que sentiam frustração e raiva sentiram calma no 
coração, os bons amigos estreitaram mais os laços de amizade, apro-
fundando os relacionamentos, a rebeldia dissolveu-se dos corações, 
e pensamentos mal-intencionados foram abandonados. Os ventos 
acalmaram-se e a chuva veio na altura certa, os relâmpagos não cau-
saram danos e as colheitas foram abundantes. O alimento passou 

11  Embora definidos ao longo de vários outros sutras budistas, o Sutra Lótus designa 
os sete materiais preciosos como sendo: ouro, prata, lápis-lazúli, pérolas, coralina, 
coral e âmbar.
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a ser mais facilmente digerível e as grávidas conceberam crianças 
mais saudáveis. Quando o príncipe chegou ao mundo, a terra ficou 
coberta de sinais auspiciosos.

Além disso, bosques e santuários sagrados tornaram-se ainda 
mais esplendorosos, fontes e lagos tornaram-se límpidos como espe-
lhos, a fome acabou, as guerras cessaram, as epidemias findaram, 
contendas injustas foram resolvidas, os países tornaram-se bons 
vizinhos e as pessoas, como irmãs. Todos estes maravilhosos acon- 
tecimentos no mundo celebravam o nascimento do príncipe.

Quando o príncipe tinha cinco dias de vida, foi organizada uma 
grande cerimónia para a escolha do seu nome. Eruditas autoridades 
brâmanes de toda a Índia foram convidadas para discutir e decidir 
qual seria o melhor nome para o príncipe. Influenciadas por todos 
os presságios auspiciosos que tinham acompanhado o seu nasci-
mento, decidiram que o nome do príncipe seria Siddhartha, que 
significa «aquele que consuma o seu propósito», sendo, por isso,  
o mais apropriado.

A atmosfera de alegria no reino de Kapilavastu durou dia após 
dia, até que, na manhã do sétimo dia, uma tragédia aconteceu: a mãe 
do príncipe, a rainha Maya, despediu-se do mundo.

Mesmo no meio desse drama, um fio de esperança brilhou. 
Mahaprajapati — a irmã mais nova da rainha — decidiu, em conse-
quência da morte da irmã, vir para o palácio para criar o jovem prín-
cipe. Era uma bela mulher, gentil e bondosa e, embora mais tarde 
tenha tido o seu próprio filho, Nanda, demonstrou sempre nutrir 
por Siddhartha o mesmo amor e carinho.

Mesmo estando Siddhartha sob os cuidados da sua amorosa tia, 
o rei Shuddhodana não conseguia deixar de se preocupar. Designou 
trinta e duas donzelas do palácio para se revezarem a servir o prín-
cipe: oito para dar colo, oito para o banho, oito para a amamentação 
e oito para recreação. Pode dizer-se que a fase maternal do príncipe 
foi de grande felicidade.

O tempo voou como uma flecha, e o príncipe depressa se mos-
trou uma criança inteligente, graciosa e cheia de energia. O prín-
cipe Siddhartha vivia rodeado de brinquedos, mas estes pouco o 
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interessavam. Era muito avançado para a idade e, mesmo quando 
começou a dar os primeiros passos, já tinha um comportamento 
digno e sério. Era também singularmente tranquilo e pacífico, e a 
sua mente vivia em estado transcendente. Mesmo o mais engenhoso 
e original brinquedo não lhe despertava nenhum interesse nem lhe 
causava qualquer alegria.

Quando completou sete anos, foram convidados prestigiados pro- 
fessores para o ensinar. Naquela época, a educação mais avançada na 
Índia era o estudo das Cinco Ciências e dos Quatro Vedas.

As Cinco Ciências (Pancha Vidya) eram:

1. Shabdavidya, conhecimento da linguagem;
2. Shilpakarmathanavidya, conhecimento da arte e da matemática;
3. Chikitsavidya, conhecimentos de medicina;
4. Hetuvidya, conhecimento da lógica;
5. Adhyatmavidya, conhecimento da filosofia.

Os Quatro Vedas eram:

1. Rigveda, métodos para preservar a saúde;
2. Samaveda, versos para a prática de ritos;
3. Yajurveda, instruções de estratégia militar;
4. Atharvaveda, mantras e encantamentos.

Dos sete aos doze anos, o príncipe estudou tanto a teoria quan- 
to a prática das Cinco Ciências e dos Quatro Vedas, dominando 
tudo completamente. Se havia neste mundo alguém capaz de reco-
nhecer uma centena de coisas numa só informação era o príncipe 
Siddhartha.

O rei Shuddhodana enchia-se de alegria ao testemunhar o brilhan- 
tismo do jovem príncipe. Convidava os mais competentes estudio- 
sos da região para serem tutores de Siddhartha, que em poucos dias 
os ultrapassava. Superados pelo intelecto do príncipe, todos desis-
tiam voluntariamente dos seus lugares.
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Depois de adquirir uma base sólida no campo intelectual, o prín-
cipe começou a estudar artes marciais aos 12 anos. Siddhartha fora 
contemplado com grande vigor físico e dominou com facilidade as 
estratégias militares e todo o tipo de armamento. Em pouquíssimo 
tempo, o príncipe tinha dominado todas as práticas que lhe foram 
apresentadas.

O rei Shuddhodana conhecia bem a situação política da Índia 
e sabia que várias guerras assolavam os reinos vizinhos. Por isso, 
desejava criar o filho para se tornar um rei magnífico e bondoso, 
mestre tanto da pena como da espada. Embora o clã Shakya fosse 
muito respeitado pelos reinos vizinhos, dois poderosos reinos, mais 
ao sul, ameaçavam a soberania de Kapilavastu. Eram eles, Koshala 
e Magadha. O rei Shuddhodana aguardava ansiosamente o dia em 
que toda a Índia seria unificada sob a regência do filho, o qual, tinha 
a certeza, se tornaria um sábio governante.

Certa vez, querendo estimular o cultivo das artes militares, o rei  
ordenou que todos os jovens do clã participassem numa compe- 
tição de artes marciais. Durante a disputa, Devadatta, o primo de 
Siddhartha, foi capaz de perfurar três alvos de metal com uma única 
flecha. Nanda, o meio-irmão de Siddhartha, conseguiu duplicar esse 
feito, pelo que foi muito aplaudido. No entanto, quando chegou a 
vez do príncipe, ele achou que o arco era muito fraco e mandou pro-
curar nos depósitos reais o melhor arco utilizado pelos seus ances-
trais. Siddhartha endireitou o peito, retraiu o arco e atirou. A flecha 
disparada perfurou sete alvos de metal de uma só vez. O público 
foi ao delírio, e os aplausos foram estrondosos. Todos exaltaram as 
habilidades marciais do príncipe, pois perceberam que de facto ele 
poderia, um dia, unificar a Índia. O rei Shuddhodana olhou para  
o príncipe, olhou de relance para o público e sorriu orgulhoso.
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CAPÍTULO 8

A BELA YASHODHARA

Quando o príncipe cresceu, transformou-se num jovem de tão digna 
aparência que muitas jovens das famílias nobres e reais se interes-
saram por ele, disputando a sua afeição. Dia após dia, banquetes e 
festas de todos os tipos eram-lhe apresentados.

Essas distrações faziam parte do plano do rei Shuddhodana para 
impedir o cumprimento da profecia de Asita, pois acreditava que 
era a única maneira de entreter o príncipe para que ele nem sequer 
pudesse pensar em renunciar ao trono. Contudo, as festas e danças 
só serviam para deixar o príncipe deprimido e desgostoso. Quando o 
rei percebeu o rumo que o seu plano tomava, ficou muito angustiado.

Perdido nos seus pensamentos, o rei Shuddhodana refletia sobre 
o elevado caráter do príncipe, que conquistara tanto respeito e reve-
rência do povo. O rei pensava nas habilidades marciais e no grande 
heroísmo do príncipe, que infundiam tanto temor nos territórios 
vizinhos, e não conseguia perceber como é que um príncipe com 
todos esses atributos podia desprezar toda a abundância e riqueza 
postas à sua disposição.

O rei Shuddhodana estava desesperado para tirar o príncipe da 
sua depressão, mas, além das riquezas e tesouros que o príncipe  
já tinha rejeitado, não conseguia pensar em nenhum outro meio  
de alcançar o seu objetivo. Shuddhodana ordenou que os mais res-
peitados arquitetos e construtores do reino construíssem um palácio 
para cada estação do ano, com a esperança de que nestes palácios o 
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príncipe ligasse menos à passagem do tempo. Encheu os palácios 
de música e danças maravilhosas, mas nenhum desses prazeres foi 
capaz de fazer o príncipe sentir-se feliz.

A depressão do príncipe não era infundada já que, apesar do am- 
biente sumptuoso em que vivia, tinha tido conhecimento das difi-
culdades e privações das classes sociais inferiores. Questões sobre 
tamanha desigualdade atormentavam-no: Porque é que pessoas que 
trabalham tão duramente são impedidas de levar uma vida feliz e satisfa
tória? Como pode a sociedade ser modificada? Eram interrogações que 
já rondavam a mente do jovem príncipe Siddhartha.

O príncipe lembrou-se de quando o pai o levava a inspecionar as  
aldeias rurais quando era mais pequeno. No campo, viu trabalha- 
dores que suavam sob o sol escaldante horas a fio, sem direito a des- 
canso, enquanto o rei, seu pai, e ele próprio se retemperavam ao 
abrigo de amplos guarda-sóis fixados nas carruagens. Aquilo era de- 
masiado injusto!

Além disso, o príncipe Siddhartha lembrava-se de que, quando 
a terra era arada, criaturas de todos os tamanhos ficavam expostas,  
e que, quando tentavam meter-se novamente no solo, desciam pás-
saros em voos rasantes e devoravam-nas. Siddhartha via o mais fraco 
ser comido pelo mais forte, e isso era cruel e horrendo.

Siddhartha não tinha aversão ao mundo nem cedia à depressão, 
sentia-se apenas insatisfeito. Quanto mais observava as desigualda-
des sociais e o sofrimento dos seres, mais essas perceções se acumu-
lavam na sua mente, e ele não conseguia livrar-se delas.

Vendo o filho amado mergulhado em silêncio e em profunda con-
centração, o rei ficava extremamente angustiado. Assim, quando 
o príncipe completou 17 anos, o rei Shuddhodana tratou do seu  
casamento com a bela Yashodhara. Pensou que talvez, com uma 
bela esposa ao seu lado, o príncipe enfim transformaria a tristeza 
em alegria.

A princesa Yashodhara, filha mais velha do rei Suprabuddha, 
da cidade de Devadaha, tinha modos gentis e refinados. Era como 
as primeiras flores da primavera, e bela como uma fada celestial 
que tivesse descido ao reino humano. O rei esperava que, com 
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belas mulheres, bom vinho e grande música, o filho pudesse sentir- 
-se mais animado.

No entanto, apesar de lhe ter sido difícil resistir a tais desejos, 
Siddhartha acreditava que esse tipo de felicidade não levaria a uma 
duradoura e verdadeira satisfação na vida. Embora o príncipe sor-
risse algumas vezes, bem no fundo do seu coração permanecia uma 
sensação de vazio e solidão.

Quando o rei Shuddhodana viu o príncipe sorrir, encheu-se de 
alegria e prometeu que daquele momento em diante se dedicaria à 
prática espiritual. Para isso, seria benevolente e gentil, governaria 
o seu reino com justiça, seguiria o exemplo dos sábios e virtuosos. 
Falaria gentilmente com os seus ministros e súbditos e acabaria com 
os pensamentos libertinos e as ações irrefletidas. Não impôs este 
conjunto de regras apenas a si próprio. Antes ordenou aos ministros 
e brâmanes mais importantes do reino que renunciassem aos esque-
mas de luta pelo poder, aprendessem os métodos de bem governar, 
oferecessem sacrifícios a deuses benevolentes e orassem pela paz e 
felicidade do reino. O rei fez tudo isso na esperança de trazer felici-
dade ao príncipe. Era um desejo simples e puro.

Foi nestas circunstâncias que o brilhante príncipe Siddhartha e 
a bela princesa Yashodhara, vivendo num palácio repleto de alegria, 
tiveram um filho, Rahula.

O rei Shuddhodana, entusiasmado, pensou: Da mesma maneira 
que amo o meu filho Siddhartha, também ele amará o seu filho. Agora, 
com certeza porá de lado todos os pensamentos sobre deixar a vida no 
palácio.

Todos os reis receiam que os seus herdeiros se tornem excessi- 
vamente autocomplacentes e mergulhem na luxúria, deixando-se 
corromper pelos prazeres e facilidades mundanos. Mas, as preocupa- 
ções do rei Shuddhodana eram as opostas — desde que o príncipe 
chegara à idade adulta que o rei desejava que ele se entregasse aos seus 
desejos, buscasse fama e fortuna, e assim nunca tivesse tempo para 
ficar a sós com os seus pensamentos. Os sábios que renunciaram à 
vida mundana para buscar o caminho indestrutível só o fizeram depois 
de desfrutar de todos os prazeres que o mundo tinha para oferecer.
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Shuddhodana concluiu que talvez fosse melhor abdicar do trono 
em breve a favor do príncipe. Dessa forma, Siddhartha estaria livre 
para desfrutar dos prazeres mundanos, ao passo que ele se retiraria 
para a floresta. O rei resolveu dar seguimento a esse plano, sendo 
cauteloso e prestando atenção ao príncipe.
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