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Quem foi Shantideva 

  

Shantideva foi um príncipe que nasceu no século VIII, na Índia, e como filho 
mais velho, estava destinado a herdar o trono. Em um dos relatos da história, 
na noite anterior à sua coroação, Shantideva teve um sonho no qual 
Manjushri (o bodhisattva da sabedoria) apareceu e lhe disse para renunciar à 
vida mundana e buscar a sabedoria última. Então, Shantideva deixou 
imediatamente a sua casa, desistindo do trono para seguir o caminho 
espiritual, assim como fez o Buda histórico. 

Em outra versão, na noite anterior à sua subida ao trono, a mãe de Shantideva 
lhe deu um banho cerimonial usando água escaldante. Quando ele perguntou 
por que ela o estava queimando intencionalmente, ela respondeu: “Filho, esta 
dor não é nada se comparada à dor que você sofrerá ao se tornar rei”, e naquela 
mesma noite ele partiu imediatamente. 

Qualquer que tenha sido o catalisador, Shantideva desapareceu na Índia e 
começou a levar uma vida de renunciante. Finalmente, chegou à Universidade 
de Nalanda, que era o maior e mais poderoso monastério na Índia naquela 
época, local de grande aprendizagem que atraía alunos de todo o mundo 
budista. Em Nalanda, ele foi ordenado monge e recebeu o nome de 
Shantideva, que pode ser traduzido como “Deus da Paz “. 

Contrário ao que a sua reputação posterior sugere, Shantideva não era muito 
apreciado em Nalanda. Aparentemente, ele era uma dessas pessoas que não se 
destacam por nada, nunca estudando ou frequentando as sessões práticas. 
Seus companheiros monges diziam que as suas três “realizações” eram, comer, 
dormir e defecar. Finalmente, para lhe dar uma lição, eles o convidaram para 
fazer uma conferência para a universidade inteira. Esta honra era concedida 
somente aos melhores alunos. O convidado tinha que se sentar em um trono 
e, naturalmente, dizer alguma coisa. Como achavam que Shantideva não sabia 
nada, os monges pensaram que ele ficaria envergonhado e, humilhado, 
deixaria a universidade.  
Essa é uma história. 
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Outra versão apresenta uma visão mais simpática de Shantideva, onde os 
monges esperavam que, ao se sentir desconfortável, Shantideva poderia ficar 
motivado para estudar. Contudo, como todos os seres conscientes que 
montam uma situação contra alguém, eles provavelmente sentiram alguma 
alegria com a possibilidade de deixar Shantideva embaraçado. É dito que 
tentaram humilhar mais ainda Shantideva fazendo um trono muito alto e sem 
escada para subir. 

Para a sua surpresa, Shantideva não teve problema para subir no trono.  
Então, com uma atitude confiante, perguntou aos monges reunidos se eles 
desejavam os ensinamentos tradicionais ou algo que nunca tinham ouvido 
antes. Quando eles responderam que gostariam de ouvir algo novo, ele deu 

início ao Bodhichavatara, ou O Caminho do Bothisattva. 

Estes ensinamentos eram passados em termos bem pessoais, repletos de 
conselhos úteis e relevante para as suas vidas, e também de maneira poética e 
diferente. Seu conteúdo não era radical. Em suas primeiras estrofes, 
Shantideva diz que tudo o que irá ensinar deriva da linhagem de Buda. O 
assunto não era original, mas sim a maneira direta e contemporânea com que 
ele expressou os ensinamentos, e a beleza e o poder das suas palavras. 

Na parte final da sua apresentação, Shantideva começou a falar sobre o vazio: 
a natureza incondicionada, inexpressível e semelhante ao sonho de toda a 
experiência. Quando falou, os ensinamentos ficaram cada vez mais sem 
fundamento. Havia menos onde segurar, e as mentes dos monges se abriram 
mais e mais. Neste ponto, é dito que Shantideva começou a flutuar. Ele 
hesitou até que os monges não conseguiram mais vê-lo, mas somente ouviam 
a sua voz. Talvez isso exprima como a sua audiência se sentiu elevada. Nunca 
saberemos. O que sabemos é que, após esse discurso sobre o vazio, Shantideva 
desapareceu. Então o seu desparecimento provavelmente deixou os monges 
desapontados, mas ele nunca mais retornou a Nalanda e permaneceu como 
um iogue andarilho pelo restante da sua vida. 

 

Texto extraído do Livro “SEM TEMPO A PERDER Um Guia Útil para o caminho do 
Bodhisattva” Pema Chodron – Ed. GRYPUS - Rio de Janeiro  


