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1- “Curvo-me em reverência ao Mestre dos princípios, que extinguindo toda a obscuridade, 

libertou os seres sensíveis do lodaçal do Sansara. Assim sendo, devo proceder agora à 

explanação do Tratado da enciclopédia do Abhidharma.”  

No Tratado está escrito: a intenção presente na redação deste Tratado consiste em evidenciar a 

veneração pelo Mestre, que em sua elevação transcende a todos os Sábios discípulos. Assim sendo, 

expressa essa veneração prostrando-se respeitosamente e louvando suas virtudes. No que diz 

respeito à sua condição como um Buddha, venerado pelo mundo, como ele possui a capacidade de 

desfazer a escuridão, existe a referência à extinção das obscuridades. Quando nos referimos à 

extinção de todas as modalidades de obscuridade, estamos nos referindo à sua extinção em todas as 

esferas. Como as diversas modalidades do desconhecimento invertem o verdadeiro sentido e se 

constituem em obstáculos à verdadeira visão, são chamadas de obscuridades. Apenas o Buddha, 

venerado pelo mundo realizou irreversivelmente a extinção de todas as modalidades da obscuridade 

em todas as suas esferas, compreendendo o não-surgimento desses dharmas. Assim sendo, nos 

referimos à extinção. Os Sravakas e os Pratiekka Buddhas, mesmo tendo realizado a extinção das 

obscuridades, como ainda estão marcados pelo desconhecimento da desconexão (dos Kleshas) 

suprema, não as extinguiram em todas as suas modalidades. Em função disso, no que diz respeito ao 

Dharma do Buddha, em tempos e locais distantes e às distinções sem fronteiras e sem impurezas, 

eles permaneceram no desconhecimento e sem realizar essas desconexões.  

Tendo procedido à louvação da plenitude do benefício próprio no Venerado pelo mundo, procedo 

em seguida à louvação da plenitude da virtude do benefício ao outro no Buddha. Que ele liberta os 

seres sensíveis do lodaçal do Sansara (nascimento e morte), expressa o Sansara como um local em 

que os seres sensíveis estão imersos, e do qual é penoso sair. Assim sendo, o Sansara é comparado a 

um lodaçal. Como os seres sensíveis estão imersos aí sem salvação, o Venerado pelo mundo lhes 

estende a mão do Dharma correto, proporcionando-lhes a saída.  

Tendo procedido à louvação das virtudes do benefício ao outro no Buddha, procedo em seguida à 

expressão de veneração a ele como o Mestre dos princípios. Como curvo o pescoço até tocar em 

seus pés, é chamado de prostração. Procedemos desta forma por significar ele a plenitude do 

benefício próprio e do benefício ao outro. Como ele transmite de forma severa o ensinamento 

correto e sem distorções é chamado de Mestre dos princípios. Essa condição de Mestre dos 

princípios expressa a virtude do benefício ao outro. A expressão meios hábeis significa a 

capacidade de libertar os seres sensíveis do lodaçal do Sansara em função do ensinamento correto e 

sem recorrer aos poderes supranormais. Que no louvor ao Mestre dos princípios devo proceder à 

explanação do Tratado da enciclopédia do Abhidharma significa que como é dirigido aos 

estudantes, ele é chamado de Tratado. Por que é esse Tratado chamado de Enciclopédia do 

Abhidharma? O que é o Abhidharma?  

Na estância está escrito:  

2- “Chamamos de Abhidharma à pura sabedoria, às atividades que a acompanham e aos 

Tratados que possibilitam a realização dessa sabedoria.”  

É dito no Tratado: a sabedoria significa aqui a discriminação analítica dos dharmas. A pureza 

significa o incontaminado. Aos fatores inerentes a essa sabedoria chamamos de atividades 

acompanhantes. Em função dessa perspectiva geral, ensina-se que o Abhidharma consiste nos cinco 

agregados incontaminados. A isso chamamos de Abhidharma em seu sentido supremo. Ao nos 



referirmos ao Abhidharma mundano, ele significa as diversas sabedorias e Tratados que 

possibilitam a realização. Consistem essas sabedorias nas sabedorias contaminadas do cultivo, da 

reflexão e do ouvir, assim como em suas atividades acompanhantes. Como seu patrimônio consiste 

em transmitir o ensinamento da pura sabedoria, a ele se chama de Abhidharma. Ao interpretarmos 

esse conceito, chamamos de dharma àquilo que possui características próprias. Quando nos 

referimos ao dharma supremo, estamos nos referindo apenas ao Nirvana. Caso estejamos nos 

referindo às características dos dharmas, estamos nos referindo às Quatro Nobres Verdades. Como é 

dotado da capacidade de direcionar-se para os seus objetos e de discerni-los, é chamado de 

Abhidharma. Já foi assim devidamente interpretado o sentido do Abhidharma.  

Por que razão é este Tratado chamado de Enciclopédia do Abhidharma? Nas estâncias está escrito:  

3- “É por abarcar esse sentido supremo e nele se fundamentar que esse Tratado é chamado 

de Enciclopédia do Abhidharma.” 

É dito no Tratado: é por penetrar no sentido supremo dos Tratados do Abhidharma e por ser capaz 

de incluir em sua totalidade que esse Tratado é chamado de Enciclopédia. Ou ainda, é chamado de 

Enciclopédia por fundamentar-se nesse sentido.  

Em função de que fatores foi transmitido esse Abhidharma? Por quem foi ele ensinado? Explicito 

agora a interpretação desses aspectos em sua relação respeitosa com a intenção de sua redação. Na 

estância está escrito:  

4- “Caso seja excluída a discriminação analítica dos dharmas, definitivamente, não existe 

nenhum meio hábil de natureza superior capaz de extinguir as impurezas.  

Como em função dessas impurezas, a existência mundana flutua no Oceano das 

existências, transmite-se que o Buddha ensinou o Abhidharma.”  

É dito no Tratado: caso seja excluída a discriminação analítica dos dharmas, definitivamente, não 

existe nenhum meio hábil superior capaz de extinguir as impurezas, isso significa que as impurezas 

conduzem a existência mundana a flutuar no grande Oceano do Sansara.  

Que, em função disso, transmite-se que o Buddha ensinou o Abhidharma, significa que tendo ele 

ensinado a discriminação dos dharmas em função de sua aspiração de conduzir as existências 

mundanas, caso seja excluído o Abhidharma, torna-se impossível para os seus discípulos 

compreender as características dos dharmas. Assim sendo, o Buddha ensinou o Abhidharma de 

forma esparsa e em diversas ocasiões. Seu formato foi sistematizado quando grandes e virtuosos 

Mestres como Katyayaniputra se reuniram em um concílio. Da mesma forma, o grande Mestre 

Dharmatrãta desenvolveu sua compilação no capitulo sobre a impermanência nos Udanas. Essa é a 

transmissão dos Mestres Vaibhasika.  

Que dharmas se constituem nos objetos de análise nesse Abhidharma ensinado pelo Buddha? 

5- “Dentre os dharmas contaminados e incontaminados, com a única excessão do Caminho, 

os dharma condicionados são todos contaminados. Por se constituirem na proliferação das 

impurezas, são chamados de contaminados. Os incontaminados consistem na Verdade do 

caminho e nos três incondicionados. Consistem esses no espaço vazio e nas duas extinções, 

na medida em que o espaço não conhece impedimentos.  

A extinção devida ao conhecimento é chamada de desconexão dos Kleshas: cada 

desconexão ocorre separadamente. Como no espaço vazio não existem impedimentos 

definitivos, torna-se possível o surgimento. A outra realização é a extinção não devida ao 

conhecimento.”  

É dito no Tratado: no ensinamento de todos os dharmas é possível apontar detalhadamente para 

duas modalidades. São elas (os dharmas) contaminados e incontaminados. O que são os dharmas 



contaminados? São todos os dharmas condicionados com exceção da Verdade do caminho. Por que 

razão? Pelo fato das impurezas possuírem a tendência à proliferação, em função das Verdades da 

extinção e do caminho, essas impurezas, mesmo surgindo, não podem expandir-se. Assim sendo, 

elas não são contaminadas. O sentido dessa não expansão deve ser claramente evidenciado no 

capítulo sobre os Kleshas.  

Tendo esclarecido os contaminados, o que são os incontaminados? Consistem eles na Nobre 

Verdade do caminho e nos três incondicionados. O que são esses três? Consistem no espaço vazio e 

nas duas extinções. As duas extinções consistem na extinção devida ao conhecimento e na extinção 

não devida ao conhecimento. Esses três incondicionados como o espaço vazio, assim como a 

verdade do caminho são chamados de dharmas incontaminados. Por que razão? Por não 

proporcionarem a proliferação das impurezas. Na explanação detalhada dos três incondicionados, o 

espaço vazio tem por sua natureza apenas a ausência de impedimentos. A forma movimenta-se em 

função dessa ausência de obstáculos. A natureza da extinção devida ao conhecimento consiste na 

desconexão dos Kleshas. Através do distanciamento e da desconexão dos dharmas contaminados 

ocorre a emancipação. A isso chamamos de extinção devida ao conhecimento. O conhecimento 

implica aqui na sabedoria discriminativa que discerne as Quatro Nobres Verdades. Em função disto, 

dizemos que a extinção que se dá através do poder do discernimento é chamada de extinção devida 

ao conhecimento. Isso se dá da mesma forma com que um carro puxado por bois é chamado de 

“carro de boi”.  

Ocorre ou não uma única extinção de todos os dharmas contaminados?  

Não, a desconexão de cada um deles ocorre separadamente. Em função de cada desconexão, ocorre 

a eliminação de um dharma distinto. Se não fosse dessa forma, com a extinção dos fatores 

associados ao caminho da visão, ocorreria a extinção dos fatores associados ao caminho do cultivo. 

Semelhante situação tornaria irrelevante o caminho do cultivo.  

Em que sentido se diz que a extinção implica em uma natureza não idêntica?  

Em função da extinção não ter por sua causa um fator homogêneo, ela não pode estender-se a 

fatores heterogêneos. Não existe ai uma natureza idêntica.  

Já foi explanada aqui a extinção devida ao conhecimento. A extinção não devida ao conhecimento 

deve-se a obstáculos constantes ao surgimento. Como esses obstáculos impedem o surgimento de 

dharmas futuros, são chamados de extinção não devida ao conhecimento. Ela não tem o 

conhecimento por sua causa. Ela dá-se apenas em função da ausência de condições. Ela se dá da 

mesma maneira com que o surgimento de um instante de consciência associado a um dharma da 

forma em particular exclui de seu campo fatores como o som, o sabor, o cheiro e o contato. Essa 

esfera do corpo das cinco consciências permanece completamente no futuro sem se manifestar. 

Como ela não pode possuir uma esfera no passado em função da ausência de condições, é chamada 

de extinção não devida ao conhecimento. Para ocorrer a extinção de um dharma são necessários 

quatro fatores. A saber:  

- Se ocorrer apenas a extinção devida ao conhecimento dos dharmas, todos os dharmas 

contaminados só existirão no passado e no presente.  

- Se ocorrer apenas a extinção não devida ao conhecimento dos dharmas, isso implica no não 

surgimento dos dharmas incontaminados e condicionados.  

- Se todos os dharmas estivessem simultaneamente sujeitos às duas extinções, não surgiriam os 

dharmas contaminados.  

- Se todos os dharmas não passassem por nenhuma dessas extinções, todos os dharmas 

contaminados existiriam no passado e no presente.  



Dessa forma, foram esclarecidos os três incondicionados e que todos os dharmas condicionados, 

com a única exceção do caminho são contaminados.  

O que chamamos de dharmas condicionados?  

Na estância está escrito:  

6- “Ou ainda, os dharmas condicionados constituem-se nos cinca agregados como a forma. 

Como os caminhos mundanos apóiam-se no discurso, existem as desconexões e diversos 

outros eventos.”  

É dito no Tratado: os cinco agregados iniciam-se na forma e culminam na consciência. Esses cinco 

dharmas são incluídos nos dharmas condicionados. Como derivam de múltiplas condições, não 

existe nenhum dharma que surja de uma única condição. Existindo dessa forma, não conhecem 

nenhum impedimento futuro. São como o leite ou como a lenha. Esses dharmas mundanos são 

também chamados de caminhos mundanos em função das ações já realizadas serem ações corretas 

que devem ser realizadas. Ou ainda, constituem-se em alimentos a serem devorados pela 

impermanência. Ou ainda, como são dependentes da palavra, são chamados de linguagem. Essa 

dependência constitui-se em uma característica essencial. Essa relação com a linguagem inclui 

todos os dharmas condicionados. Se não fosse dessa forma, estaria em desacordo com um dos 

Tratados do Abhidharma. Esse discurso inclui em si todas as 18 esferas. Ou ainda, são chamados de 

desconexão. A desconexão significa o Nirvana entendido como a desconexão definitiva. Essa 

desconexão existe em relação a todos os dharmas condicionados. Ou ainda, são chamados de 

eventos, na medida em que a origem de seu sentido é essencialmente causal. Assim foi transmitido 

pela tradição dos Vaibhasikas. Essas modalidades se constituem no discernimento dos dharmas 

condicionados. No que diz respeito à relação entre esses dharmas condicionados de que falamos e 

os seres sensíveis, nas estâncias se diz:  

7- “Os (dharmas) contaminados são chamados de agregados do apego, ou são ainda 

chamados de conflito. As Verdades mundanas do sofrimento e da origem implicam na 

visão das três existências.”  

É dito no Tratado: em que sentido são chamados de agregados do apego, ou ainda por que são 

chamados de agregados? Quando existem apenas os agregados sem a característica do apego, eles 

são chamados de atividades incontaminadas. Os Kleshas (anusaya) são chamados de apego. São 

como uma vegetação consumida pelas chamas. Ou ainda, como existe um apego que pertence aos 

agregados, são chamados de agregados do apego. Sua relação (entre os agregados e o apego) é 

como aquela existente entre um rei e os seus ministros. Ou ainda, como os agregados dão origem ao 

apego, são chamados de agregados do apego. São como as flores e os frutos de uma árvore. Esses 

dharmas contaminados são ainda chamados de conflito. Os Kleshas são ainda chamados de conflito. 

Como prejudicam a si mesmo e aos outros, são chamados de conflito. Como dão origem à expansão 

dos conflitos, são considerados conflituosos. Os contaminados são ainda chamados de sofrimento, 

na medida em que diferem da mente dos Sábios. Ou ainda são chamados de origem, na medida em 

que convidam ao sofrimento. Como estão sujeitos à corrupção, são ainda chamados de existência 

mundana. Como são passíveis de superação, são ainda chamados de objeto da visão. Como a visão 

faz proliferar essas impurezas, é chamada de três existências. São assim chamadas na medida em 

que todas as existências causais são incluídas nas três existências. Todas essas categorias são 

sinônimas de dharmas condicionados.  

O que é o agregado da forma? Nas estâncias está escrito: 

(a continuar) 

 

 


