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"Se tudo amares, também aprenderás o mistério divino que reside em tudo. Porque então a tua 
abilidade de aperceber a verdade crescerá dia a dia, e a tua mente se abrirá num abraço de 
amor."   
        -- Fyodor Dostoyevsky  

Enquanto a maioria das grandes religiões dependem da santidade de palavras para transmitirem 
a Verdade dos seus ensinamentos, códigos morais, etc. o Budismo Zen não segue esta práctica 
dado que não tem esse tipo de documentos escritos. Bem pelo contrário, o Budismo Zen 
baseia-se no conceito de Transmissão do Darma  como forma de “preservar” os ensinamentos 
do Buda. Concebemos que recebemos como “transmissão” a natureza da Realidade Última – 
uma transmissão que não depende da palavra escrita, e que esta Realidade Última é idêntica à 
Mente do Buda.  

A Transmissão do Darma pode ser um conceito difícil de apreender, particularmente dado que 
as nossa vida se baseia no uso de linguagem. Pensamos com linguagem, falamos com 
linguagem e escrevos com linguagem – não há básicamente maneira de escaparmos ao uso de 
linguagem. E mesmo assim eis uma seita religiosa que diz que não há outra maneira, que temos 
que pôr inteiramente de lado os nossos pensamentos se queremos apreender a nossa Verdadeira 
Natureza. Como Budistas consideramos que a nossa mente pensante é mais um orgão de 
sentidos, ao nível dos outros órgãos de visão, olfacto, paladar e tacto. Os sentidos não nos 
definem; são meramente um aspecto da impermanência da nossa natureza material, temporária 
e sempre em mudança. Só o nosso Verdadeiro Ser – a nossa Natureza de Buda – é absoluto, 
imutável e infinito: saber isto a um nível intuítivo profundo é ser-se iluminado.  

E como se transmite o Darma? Há sobre isto diversas interpretações. De acordo com alguns 
dos ensinamentos que nos chegaram até hoje do nosso caro amigo, Saquiamuni Buda, a 
transmissão tem lugar através da Via Óctupula que culmina em profunda reflecção e 
meditação. Se nos aplicarmos à pratica, disse ele, a iluminação seguirá: e a essência dos seus 
ensinamentos estará completa.  

Neste sentido a Transmissão de Darma é como o desenrolar da realização da Realidade que 
normalmente tem lugar quando que exploramos mais intensamente as nossa vida. Quando 
entramos num verdadeiro estado meditative o nosso eu-ego desaparece – o nosso sentido de 



identidade pessoal deasaparece. Quando temos experiencias neste estado que nos proporcionam 
uma nova conciência, elas parecem advir do nada, não parecem vir de nós porque no fundo nós 
– o nosso sentido de Eu – não existe como tal. O termo “transmitido” parece-nos perfeitamente 
natural, de onde estas experiências se originam é que não sabemos.  

Além disto, o conceito de Darma tem tomado outras funções na história do Budismo: a de 
manter uma linhagem directa ate ao nosso fundador, o Mahayogi Gautama Siddhartha do clã 
Shakya, de manter uma estrutura hierárquica em templos e mosteiros, e de autorizar discípulos 
a ensinarem através do reconhecimento de Mente Única. Estes usos alternativos para a 
terminologia podem ainda servir um propósito práctico mas devem ser considerados 
separadamente da essência espiritual da Transmissão do Darma que só tem lugar através de 
labor espiritual.  

Manter a Linhagem  
Um seguidor da Via Budista poderá perguntar: como sabemos se recebemos o Darma 
verdadeiro, os verdadeiros ensinamentos do Buda? Como discutimos anteriormente, uma 
maneira é seguir a Via Óctupla do Buda e atingirmos nós mesmos a iluminação. Mas outra 
maneira mais comum e popular na história do  Budismo é para o mestre nos “transmitir” o 
Darma. O darma pode também ser-nos transmitido através de uma cerimónia de ordenação, ou 
de outras cerimónias próprias. Todos estes métodos parecem ter sido utilizados em diversos 
períodos ao longo da história. É interessante notar aqui que poucos, se até mesmo alguns, 
historiadores acreditam que o Chan exibe uma cadeia de transmissão contínua e ininterrupta, de 
pessoa a pessoa desde o início. A história tem registado diversas quebras nesta continuidade de 
linhagem e têm-se observado alguns “planos de correcção” que têm tentado restaurar esta 
continuidade. Para além de possíves controvérsias enter historiadores e monásticos sobre este 
tópico, pudemos considerer que o Darma tem sido transmitido circularmente pelos praticantes 
“pelas costas” das  instituições de Zen  - pelas mesmas pessoas que se sentam solitáriamente 
em casa a meditar e que praticam o Zen dia a dia em todas as sua actividades. Estes indivíduos 
criaram, ao longo da História, uma rede complexa de ligações que, embora não documentada, 
pudemos fácilmente imaginar que remonta até ao nosso fundador.  

Estabelecendo uma Hierarquia Eclesiàstica  
Nalgumas organizações Budistas a hierarquia é estabelecida através de cerimónias formais cuja 
intenção é a transmissão simbólica do Darma. O monje ou freira é assim elevado a um status 
que o permite orientar um grupo de discípulos leigos que ainda não tenham eles recebido o 
“sêlo” oficial de Transmissão do Darma. Claro que problemas ocorrem frequentemente quando 
este poder é conferido a alguém com francamente menos discernimento espiriual que o título 
deixaria imaginar. Deixo a discussão de tais pormenores ao Sr. Lachs mas acautelo os 
praticante leigos a que procedam com cuidado e senso comum na sua procura do Darma: que 
cultivem grande dúvida, e grande fé nas sua própria capacidade de se dedicarem ao Darma e 
grande fortaleza e perseverança. Não conteis com que outros vos tragam o Darma. "Ser-se um 
Buda [um Ser Iluminado]," disse o Mestre Hsu Yun , "é a tarefa mais simples e desobstruída. 
Fá-lo tu mesmo. Não procures este objective fora de ti."  

Preparando os Discípulos para Ensinarem  
Ao longo da História tem havido diversas ocasiões em que um estudante está pronto para 



absorver os ensinamentos mas só precisa de um pequeno empurrão. Essas pessoas por vezes 
contêm-se de orientar uma comunidade por se sentirem qualificados, inseguros ou incapazes de 
o fazer; assim, evitam activamente papéis cléricais na congregação. Mas essas pessoas são as 
mais indicadas para orientarem outras dada sua comprênsão, a sua compaixão e a sua 
humildade. Nestes casos o Mestre de Darma pode (e muitas vezes isto acontece em privado) 
“atribuir” Transmissão de Darma - um reconhecimento mútuo de Mente Única – ao praticante, 
de forma a que ele saiba que a sua realização é reconhecida e que o mestre lhe reconhece 
também a abilidade de proteger e espalhar o Buda Darma. Isto não é algo que o praticante 
mostra ao mundo como bandeira de auto-proclamação para gerar a admiração e o apreço dos 
outros congregantes.  

A história da linhagem Budista, junto com a de transmissão do Darma, proporcionam uma 
perspectiva sociológica e antropológica fascinante sobre como as sociedades e culturas se 
adaptam a mudanças em face a tremendos obstáculos. O Budismo tem mudado com as marés 
da História, adaptando-se e alterando o significado da sua terminologia e embora isto por vezes 
tenha criado significantes problemas às instituições Budistas, matém-se como um monumento 
à adaptabilidade da natureza humana e à incessante busca que o Homem tem de se aprênder a 
si mesmo. A transmissão do Darma é tão válida hoje como o era há mil anos dada a nossa 
necessidade de sentir o pulsar vivo do Zen nas nossa vida – a um nível inconsciente 
reconhecemos que somos parte de um todo, para além do tempo e do espaço e tão 
completamente integrados na vida do Buda quanto na nossa. E se investigarmos este aspecto 
ainda mais profundamente, acabaremos por nos aperceber que somos também parte de todos os 
mestres que guiaram Siddhartha assim como de todos os mestres que, por vez,  guiaram estes 
mestres e por ai fora ad infinitum.  

Assim, embora possamos fácilmente questionar a autenticidade de alguns aspectos da  
transmissão de Darma, nada há a questionar a um nível mais profundo – o facto de o Budismo 
Chan estar ainda vivo é testemunho bastante dessa autenticidade.   

  
  

 

  

 


