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O Zen é na realidade uma coisa muito simples – tem a ver com o abandonar das nossas opiniões 
e sentimentos e sómente ser. Tem a ver com desapêgo. Tem a ver com introspecção e com 
contemplação. E, ainda assim, é muito difícil chegar a um ponto em que se atinja algum 
desapêgo, e se seja capaz de abrandar um bocado a mente ao ponto de se ser um pouco 
introspectivo. Utilizamos regimes de Zen que facilitem este processo e o façam segunda 
natureza. Mas nem todos os regimes de Zen funcionam para toda a gente, e, de facto, nem todos 
os regimes apontam na direcção correcta. Como é que pudemos descobrir se a nossa práctica nos 
leva onde queremos chegar?  

Há algumas semanas atrás dei com o artigo de Stuart Lachs intitulado Means of Authorization: 
Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America e rápidamente me apercebi que muita 
gente o tinha referenciado através da Internet. O artigo estava claramente a criar um burburinho e 
por isso pensei que valeria a pena perder algum tempo a lê-lo. Desse texto, parti à leitura de mais 
dois artigos do Sr. Lachs: Richard Baker and the Myth of the Zen Roshi, e Coming Down from 
the Zen Clouds - A Critique of the Current State of American Zen. Estes textos intiligentes1 têm 
ajudado a expôr um dos aspectos sombrios do Zen institucional – um dos aspectos que 
normalmente não encontramos revelado na copiosa literatura sobre Zen disponível no mercado. 
Tentarei iluminar algumas dos desafios e perigos relacionados com os comentários e observações 
do Sr. Lachs, e que os practicantes ocidentais de Chan/Zen2 encontrarão.  

Zen é a práctica pessoal de auto-descoberta, mas o lado institucional do Zen tem que ser 
compreendido e diferenciado da práctica. O Mestre Lin Chi (Rinzai) disse aos seus alunos:  

"O problema reside em voçês não acreditarem suficientemente em vós mesmos. Devido a essa 
falta de fé, encontrais-vos atirados de uma lado para o outro, ao sabor das condições em que vos 
encontrais. Voçês são escravizados e enganados por situações objectivas, não têm liberdade de 
espécie alguma, não são mestres de vós mesmos."  

Chan é o caminho que leva à liberdade, individuação e, por fim, à salvação. É a practica que 
requer grande fé, grande dúvida e grande perseverança. Ou seja, como diria Lin Chi, requer que 
acreditemos em nós mesmos.  

E com tudo isto, começemos a nossa jornada . . .  

Chuan Zhi, Outubro de 2006 
www.hsuyun.org  



1 Estes textos de Stuart Lachs constituem uma valiosa fonte de informação para a série de ensaios 
que se seguem e podem ser obtidos em format pdf de:  
  
Richard Baker and the Myth of the Zen Roshi   
Coming Down from the Zen Clouds   
Means of Authorization: Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America   
  
2Os termos Zen e Chan são usados sem distincção pelo texto que se segue – ambos os termos têm 
origem na mesma palavra sânscrito - dhyana, que significa meditação. No Ocidente, Zen é o 
termo normalmente associado com escolas de linhagem Japonêsa e Chan é mais frequentemente 
associado com linhagens puramente Chinêsas.  

 
1ª Parte. Introdução  

"Ao guiarem os seus alunos, os virtuosos Mestres antigos usavam paus ou gritos. Eram 
parcos de palavras. Mas o presente não pode ser comparado ao passado. Não temos mais 
que a hipótese de apontar um dêdo à Lua. Ao fim e ao cabo, qual é o dêdo e qual é a Lua? 
Investigai" – Grande Mestre Hsu Yun (Núvem Vazia)  

Os estudantes ocidentais do Chan deparam-se frequentemente com confusão e ansiedade dada a 
miríade de formas de treino que se encontram no Chan e também com todos os paladares 
apresentados pelo Budismo. Uma recente busca de “Chan Buddhism” no Google resultou em 
mais de um milhão de páginas independentes! Onde devemos começar? Como separamos o trigo 
do joio? Comecemos com um pouco de História.  

O Zen no Ocidente remonta a meados do século 19; mas mesmo assim o Zen deu o seu primeiro 
passo significativo na Europa e na América só em 1920 através dos trabalhos de Daisetz Teitaro 
Suzuki, um pensador brilhante, filósofo e practicante de Zen Rinzai Japonês. Ao fim de quase 
cem anos, começamos a ter uma boa comprênsão (ou falta de comprênsão) da modalidade do 
Zen - ou pelo menos de como o Zen nos tem sido apresentado através das diferentes linhagens 
Japonêsas.  

Tomb of Daisetz Teitaro Suzuki (1870-



Sempre que uma religião entra uma nova região 
há esperar encontrar um certo amalgamento de 
ideologias, éticas, mitos e superstições entre a 
nova religião e as que ela suplanta. O Budismo 
constitui um caso particularmente interessante 
dado que tem mudado de tom à medida que se 
tem espalhado pelo mundo. Quando o Budismo entrou na China, tão cedo quanto o ano 50 AC, 
começou logo a misturar-se com o Taoismo e com outras culturas étnicas locais. No curso dos 
700 ou 800 anos que se seguiram, emergiu o Chan Chinês. Quando 500 anos mais tarde o 
Budismo se expandiu ao Japão por via da Coreia, misturou-se com o Xinto para criar um novo 
tom  de Chan. A seita Zen só foi introduzida no Japão 1000 anos depois de se ter estabelecido na 
China, ou seja a seita Rinzai (Lin Chi) foi introduzida por Eisai no na segunda metade do século 
12, e a seita Soto (Cao Dong) foi introduzida por Dogen na primeira metade do século 13. 
Quando o Zen apareceu em cena no Japão, o Budismo Japonês ja tinha uma história de mais de 
500 anos.  

O Zen entrou primeiro nos Estado 
Unidos e outras partes do Ocidente 
através da sua versão Japonêsa, e não é 
de surprênder que a cultura Japonêsa 
tenha influenciado fortemente a ideia que 
formámos sobre o Zen. Um 
desenvolvimento interessante nas últimas 
décadas tem sido a introdução no 
Ocidente do Zen Coreano e do Budismo 
Tibetano – cada um com as suas próprias 
estruturas de fé, ideologias e prácticas.  

Não é de surprênder que o Budismo 
Ocidental esteja a passa por uma 
tremenda crise de identidade, e que até o 
termos “Budismo” possa ter 
significativas diferenças de interpretação 
entre, digamos, um practicante de 
Budismo Tibetano e um de Zen de 
linhagem Japonêsa, ou até mesmo de 
linhagem Chinêsa de Chan. As àreas que estabelecem diferenças entre estes diferentes paladares 
de Budismo são por exemplo: a ideia de reincarnação, sutras, práctica de koan, vegetarianismo, 
casamento, estrutura hierárquica eclesiàstica e também superstições e mitos. A lista de diferenças 
não tem fim, tal como seria de esperar quando religiões sem uma “bíblia” comum se 
desenvolveram independentemente em culturas diversas, ao londo de milénios. Em boa verdade, 
ninguém sabe exactamente o que o Buda ensinou - nada foi escrito até se terem passedo 
bastantes gerações desde a sua morte. (A única coisa em que os Budistas pelo mundo fora 
concordam que foi originado pelo Buda foram as Quatro Nobres Verdades e a Via Óctupla).  

1966). D.T. Suzuki is known for his 
introduction of Zen Buddhism to the West 
largely due to his ability to successfully 
bridge the East/West cultural divide 
through his insightful writings. 
Photography by Museki Abe, Tokyo, JP  

Map illustrating the early spread of Buddhism 
throughout Asia. Everywhere it went, a new 
"flavor" of Buddhism developed. A similar map 
showing Buddhism's spread today would have 
literally thousands of arrows entering Western 
countries from a multitude of locations in Asia.  



Mas para piorar as coisas, a grande variedade de interpretações de terminologia Budista por parte 
das diferentes seitas, tem levado a conflictos entre grupos Budistas, entre mestres, e até mesmo 
entre membros da sangha. Requentes escândalos envolvendo abuso de poder têm ensombrado o 
Budismo Zen assim como muitas das suas instituições representativas no Ocidente. E embora 
não estejamos a debater aqui qual será a melhor “via” – todas elas são boas desde que  
practicadas com a atitude correcta – o simples facto de haver tantas apresentações sobre o 
mesmo tema tem promovido a confusão e não tem feito muito para tornar o Zen acessível auma 
mais vasta audiência.  

O desafio com que nos deparamos tem a ver com sermos capazes de manter o que é positivo na 
via do Chan, à medida que o adaptamos à maneira de pensar e de agir de uma nova cultura, tudo 
isto sem que criemos problemas psicológicos que só servem para nos desviarem da Via. 
Deparamo-nos com óbvios desafios quando tentamos integrar ideias e metodologias Oriaentais 
numa cultura Ocidental que dá ênfase ao individualism em relação ao colectivistmo, e a métodos 
científicos em relação a intuitivos. Felizmente, os aspectos social e cuturais do Budismo 
institucional não são fundamentais nem 
sequer requeridos para o Zen.  

A Seita Chan: Históricamente, o  Chan 
tem-se posto àparte do Budismo 
corrente ou ortodoxo , mas até 
recentemente não rejeitou as fundações 
morais e éticas que têm sido 
históricamente consideradas pre-
requisitos para a práctica de Chan. O 
Mestre Hsu Yun (Núvem Vazia), 
considerado o maior mestre de Chan do 
século 20, ensinou que antes de se estar 
preparado para começar com o Chan, 
tem que se estar moral, psicológica e 
espiritualmente preparado: “Há quatro 
pré-requisitos relativos ao método de 
práctica”, disse ele: “fé profunda na lei 
de causa e consequência, observância 
estrita dos preceitos, fé inamovível, e a escolha de um método de práctica." Uma vez que se 
enderecem estes aspectos, estamos preparados para seguir a antiga via mística Budista do Chan:  

"O objectivo do Chan é iluminar a mente, ao erradicar as impurezas e ao vermos a nossa 
verdadeira natureza própria. Os pensamentos incorrectos e os apêgos constutuem as impurezas 
da mente. A natureza própria é a sabedoria e virtude do Tathagata [Buda]. A sabedoria e virtude 
dos Budas e seres sentientes não diferem uns dos outros. Para ser sábio e virtuoso tem que se 
abandonar a dualidade, discriminação, pensamentos incorrectos e apêgo. Isto é a natureza de 
Buda." – Núvem Vazia  

Embora o D.T. Suzuki tenha tido uma tremenda influência em introduzir o Zen na cultura 
popular ocidental, a sua visão do Zen era fortemente académica, e a sua tendência era ver o Zer 

Grandmaster Hsu Yun (Empty Cloud) is considered 
the greatest Chan Master of the 20th Century.  



como algo único, distinto, independente, e isolado da sua herança religiosa Mahaiana. Quer isto 
seja uma nova corrente no Chan ou não, diversos mestres de várias seitas têm perpetuado esta 
visão “isolacionista” do Zen. Mais ainda, a dada altura, a Via Óctupla perdeu o seu significado 
como guia que ajuda os practicantes na sua cultivação de uma vida moral e ética. Recentemente 
o extremo ênfase em “seguir os Cinco Preceitos” resultou em que estes sirvam efectivamente 
como substituto para a Via Óctupla (que, em si, inclui os Cinco Preceitos). Assim, em vez de um 
regime baseado em disciplinas mais difíceis e de maior sentido como Correcta Sabedoria, 
Correcto Pensamento, Correcto Discurso, e Correcta Acção (onde encontramos os Cinco 
Preceitos), Correcta Vivência, Correcto Esforço, Correcta Conciência e Correcta Concentração, 
ficamos com a impressão de que se “não matarmos, não roubarmos, não nos envolvermos em 
actividades sexuais ilícitas, não mentirmos e não usarmos drogas” estaremos a caminho do 
Nirvana. A dado ponto esquecemo-nos que seguir os preceitos é apenas um pré-requisito para o 
Chan e não a práctica do Chan.  

Zen em Transição: Grupos de Zen de linhagem Japonêsa têm tido tempo suficiente para “testar 
as àguas” da cultura Americana através de numerosos mestres a congregações, ainda assim, 
grande parte destes grupos têm sofrido bastante como resultado das incompatibilidades inerentes 
a tentarem forçar uma cultura estranha na mente occidental. Estas incompatibilidades explicam 
grande parte do paradigma isolacionista do Zen contemporâneo.  

Poucos terão feito um melhor trabalho em identificar os numerosos problemas com que as 
instituições Ocidentais de Zen se têm debatido do que Stuart Lachs. Ele tem sido testemunha de 
imensos fiascos ao longo de  mais de 40 anos de treino com numerosos mestres nos Estados 
Unidos. Principalmente, notou o comum abuso de poder por parte de mestres assim como uma 
subcorrente de alienação entre estudantes e mestres em relação à sua própria cultura. As muitas 
histórias que tenho ouvido e lido em livros e artigos de autores como os do Sr. Lachs e Michael 
Downing (c.f. Shoes Outside the Door: Desire, Devotion, and Excess at San Francisco Zen 
Center) sugerem que a terminologia associada ao Zen é frequentemente mal compreendida, mal 
interpretada e abusada por mestres e practicantes, quer intencionalmente ou não. Tal mau uso da 
linguagem inerente ao Zen tem tido efeitos negativos no Budismo Zen e tem levado à alienação 
de figuras importantes do Zen Ocidental.  

D.T. Suzuki, Stuart Lachs, Carl Jung, Hsu Yun e muitos outros têm feitos comentários similares 
e que não pudemos ignorer: para o Budismo Zen florescer no Ocidente, é necessário contemplar 
uma série de adaptações que permitam que a nossa cultura absorva a essência do Zen. Nada há 
de novo neste processo dado que tem sido isto o curso natural do Budismo ao longo de dois mil 
anos, à mediada que migrava de um país para outro. Não há razão para que rejeitemos as nossas 
sensibilidades, a nossa identidade cultural em prol de outra que nos é estranha.  



Stuart Lachs identificou a raíz de muitos dos problemas dominantes 
e apresentou ideias para algumas soluções, mas mesmo assim cabe 
às instituições de Zen e aos seus representantes implementar 
soluções. As mudanças serão muito lentas e os desafios continuarão 
a aumentar para os estudantes Ocidentais a menos que as vozes 
dominantes do Zen occidental reconheçam a necessidade de mudar.  

Mantendo um Espírito Aberto: Como practicantes do Zen, 
esforçamo-nos por manter uma “visão objectiva” – reconhecer as 
coisas como são (bhutatathata) em vez de como pensamos ou 
sentimos que elas sâo. Ainda assim, temos tradicionalmente evitado 
ouvir académicos, teólogos e outros investigadores que tenham 
estudado Budismo de um ponto de vista histórico, psciológico ou  
religioso. "O que é que eles podem saber sobre Auto-
conhecimento?" perguntamos arrogantemente. Ignoramos com isto 
o facto de que muitos destes indivíduos são também practicantes de 
Zen Budismo há imensos anos. E pudemos também observer que a 
sabedoria não é do domínio exclusivo dos Budistas Zen!  

Ficarmos cegos a uma forma ou outra de conhecimento não só limita a nossa compreensão do 
mundo em areas que podem ser vitais a que outros conheçam o Darma, mas também nos isola da 
nossa própria cultura e da sociedade. Qualquer psicólogo atestará os danos que tal isolamento 
nos pode causar. Pudemos também reflectir no primeiro passo da Via Óctupla do Buda: Correcta 
Compreensão. Para compreender algo claramente, devemos manter um espírito aberto e 
receptivo. E devemos abandonar as nossas crenças e opiniões se queremos ter uma mente 
receptiva. Compreensão dissipa o mêdo, remove a ignorância, e aumenta a sabedoria. Também 
nos ajuda a resolver muitos problemas da vida real.  

Chan Chinês: Enquanto as escolas de Zen de estilo Japonês chegaram ao Ocidente há já umas 
décadas, o Budismo Chinês tem estado presente principalmente em templos que servem a 
população étnica de imigrantes Chinêses. Isto criou barreiras claras à população Ocidental – 
predominantemente nas àreas de linguagem e costumes. Não surpreende que a maioria dos 
problemas que se têm encontrado em templos Zen têm aparecidos em templos de seitas 
japonêsas, visto que estas são as seitas que dominam o horizonte Zen Ocidental. Mas, 
proporcionalmente, as seitas Zen Budistas Chinêsas e Coreanas também se têm encontrado a 
braços com uma série de problemas.  

Grandmaster Jy Din 
Shakya at Hsu Yun temple 
in 1998. He expressed 
disappointment that his 
temple attracted so few 
native Westerners.  



Como fundador e Abade de um dos templos 
Chan mais antigos dos Estados Unidos, o 
Templo de Hsu Yun, o Grande Mestre Jy Din 
expressou o seu grande desapontamento em ver 
que o seu templo atraía tão poucos Ocidentais. 
Ele acreditava que templos de caríz étnico – 
dadas as vastas diferenças linguísticas e culturais 
-  nunca puderiam server adequadamente um 
public Ocidental a menos que a cultura Ocidental 
fosse permitida a “meter o pé à porta”. Em 1997 
criou a Ordem Zen Budista de Hsu Yun (Zen 
Buddhist Order of Hsu Yun - ZBOHY) baseada 
na Internet e como resposta ao seu desejo de 
tornar o Zen acessível a todos os Ocidentais. 
Como é que – de acordo com a visão do Mestre 
Jy Din - pudemos preservar a essência do Chan 
Chinês à medida que adaptamos os diversos métodos de origem Chinêsa a estudantes 
Ocidentais? Óbviamente não há uma resposta fácil a esta questão, mas aprender com os êrros e 
enganos dos mestres e sanghas Zen que nos precederam parece um processo bastante prudente, e 
também temos que prestart atenção à orientação e aos avisos dos nossos amigos académicos que 
têm estudado e interpretado a história e evolução do Budismo à medida que se tem espalhado 
pelo Mundo. Dado que a terminologia Budista é central à compreensão da práctica e teologia 
Budista, começaremos por explorer aqui mesmos este tópico.  

No ensaio que se segue, referenciarei um pouco mais os termos que são mais frequentemente 
usados no Budismo e como ele se relacionam com a via Chan e com as instituições do Chan. À 
medida que avançarmos tentarei diferenciar entre a parte do Darma que corresponde à Via e o 
element humano que tem definido as instituições do Zen. Discutirei tanto quanto puder o papel 
de um Mestre e como a posição é definida assim como ela influencia a propoagação do Zen. 
Tambem discutirei o conceito de linhagem a sua relação com a Transmissão do Darma.   

Hsu Yun temple in Honolulu Hawaii has 
historically served a mostly ethnic 
population of Chinese immigrants. 
Westerners often encounter cultural and 
language barriers when they visit.  


