TABELA 6. NARRATIVA COMPARADA
FONTES TEXTUAIS∗
Fo-Sho-Hing-Tsan-King (chinês)
Mahāparinibbānasutta (pāli)
1.

2.

3.
4.
5.

[MHP]
Cap. I
[I.1-5] Buda encontra-se no Monte do Abutre (perto
de Râgagaha).
Visita de Vassakâra, o ministro de Agatasattu, rei de
Magadha , que queria derrotar os Vaggi; Buda prediz
que isso não ocorrerá (enuncia os sete preceitos).
[I.6-12] Buda manda reunir os monges de Râgagaha
para enunciar os Sete Preceitos para o bem comum
de uma comunidade (enuncia outros sete; mais sete;
mais sete; mais sete; mais seis). Profere o discurso
religioso (do aperfeiçoamento e transitoriedade).
[I.13-14] Buda segue para Ambalatthikâ, permanece
no palácio do rei. Profere seu discurso religioso.
[I.15-18] Buda segue para Nâlandâ permanece no
mangueiral de Pâvârika. Visita de Sâriputta. Profere
seu discurso religioso
[I.19-34] Buda segue para Pâtaligâma (Magadha)
permanece na hospedagem da cidade e profere seu
discurso religioso para os chefes de família.
Menção à construção de muralhas pelos ministros
Sunîdha e Vassakâra; e à existência de seres
celestiais protetores da cidade (oferecem-lhe
alimento, dão seu nome ao portão e à embarcação).
Predição da glória futura de Pâtali-putta [profecia].
Travessia do rio Ganges sem embarcação [milagre].

[FSH]
No varga anterior foram narradas as várias
conversões realizadas pelo Buda.
O rei Agâsasatru é mencionado [v.1717-1731],
mas num contexto associado ao episódio em que
Buda doma o elefante enfurecido (enviado por
Devadatta) em Râgagriha.

ICONOGRAFIA
GANDHĀRA
[Relevos Narrativos]

Varga 22 [Kiouen IV] A Senhora Âmra
(Âmrapâlî) encontra o Buda.
[v.1735-46]
O Buda anseia pelo Nirvâna.
Buda segue de Râgagriha para Pa-lin-fo
(Pâtaliputra), a cidade fronteiriça de Magadha e
permanece no Pâtali ketiya.
O rei da Magadha ordena construção de
muralhas para proteger a cidade. Menção aos
Devas e seres celestiais que protegem a cidade.
(oferendas e nome do portão Gautama).
Travessia do Ganges pelo poder espiritual
[milagre, com justificativa de imparcialidade].
Menção ao signif. paralelo da travessia desse
mundo ao Nirvâna. Multidão aclama o Buda.

As palavras pāli e sânscritas seguem a transliteração utilizada pela Coleção dos Sacred Books of the East, ver as observações nas traduções integrais
apresentadas no Apêndice desta pesquisa.
∗
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6.

7.

8.

Cap.II
[II.1-4] Buda segue para Kotigâma permaneceu na
cidade. Enuncia as Quatro Nobres Verdades. Profere
seu discurso religioso.
[II.5-11] Buda segue para Nâdika permanece na Sala
de Tijolos. Fala a Ânanda sobre o destino de cada
devoto que ali faleceu [detalhado]; enuncia o Espelho
da Verdade; e profere seu discurso religioso.
[II.11-25] Buda segue para Vesâli permanece no
pomar de Ambapâli. Fala sobre a perseverança e o
zêlo religioso.
Visita de Ambapâli (a cortesã), profere o discurso
religioso.

Visita dos nobres Likkhavi, que são preteridos pelo
Buda, ele profere seu discurso religioso.

9.

Oferenda de Ambapâli (alimento e doação da sua
morada). Profere seu discurso religioso.
[II.26-35] Buda segue para Beluva permanece na
cidade na estação das chuvas; os monges ficam em
Vesâli.
Enfermidade grave; recuperação.
Vai até o monastério(em Vesâli?); discurso a
Ânanda(refúgio em si mesmos; perseverantes e
zelosos).

[v.1747] Buda chega à cidade de Kuli (Kotigâma
ou) prega e converte muitos [apenas menção ao
discurso religioso].
[v.1747-49] Buda chega à cidade de Nâdi
(Nâdika), os habitantes perguntam sobre seus
mortos e Buda responde a cada um [resumido].
[v.1749-82] Buda parte para Vaisâlî, permanece
no bosque Âmra (Ambapâlî). A Sra. Âmra o
visita. Antes dela chegar o Buda faz um longo
discurso sobre o controle da mente e dos
sentidos; e os ardis femininos [não se encontra
no MHP]. Depois que ela chega ele continua o
discurso a respeito das mulheres. Âmra lhe
oferece seu pomar.

A Oferenda de Amrapali

MHP0132

Kiouen V.
Varga 23. Através do Poder Espiritual
Determinou (o Restante se) seus anos.
[v.1783-1834] Os Likkhavi visitam o Buda, ele
profere um discurso sobre a conduta correta e a
retidão moral, do eu e do desejo desmedido
[longo]. O Buda vai à morada de Âmra [apenas
isso é dito].
[v.1835] Buda segue para Pi-nau (Beluva),
permanece 3 meses e retorna a Vaisâlî.
[não há menção à enfermidade]
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10. Cap.III
[III.1- 6] Buda vai até Vesâli pedir alimento; segue
até o Kâpâla Ketiya, fala dos lugares aprazíveis. Fala
sobre os Iddhis e que ele tem o poder de determinar
seu tempo de vida. Ânanda não compreende a alusão
e não suplica ao Buda que permaneça vivo, pois está
dominado pelo mal. Isso se repete mais duas vezes e
o monge permanece indiferente. Buda pede para ficar
a sós.
11. [III.7-9] A Visita de Mâra, o Maligno [detalhada]
Mâra pede ao Buda que deixe sua existência. Buda
explica que permanece para instruir a todos. Buda
informa que dentro de 3 meses partirá. Mâra parte
feliz.
12. [III.10] Buda renuncia ao restante de vida que
possuía. Terremoto e trovões celestiais. Profere um
hino triunfal.

13. [III.11-20] Ânanda ouve e deseja saber as causas do
terremoto e dos trovões.
Enuncia as oito causas dos terremotos;
[v.21-23] os oito tipos de assembléias;
[v.24-42]as oito posições de controle e as oito etapas
da libertação. [todos bem detalhados]
[v.43-63]Conta a Ânanda sobre os 2 encontros com
Mâra. Diz que renunciou ao que lhe restava de vida.
Ânanda suplica 3 vezes para que ele permaneça vivo
por compaixão ao mundo.
Expõe a falha de Ânanda, que não suplicou no
momento certo. [longo discurso, difere
substancialmente, pois não há consolação de
Ânanda].

[v.1836] Buda permanece no bosque ao lado da
Fonte dos Macacos (o Markatahrada).

[v.1836-40] Mâra Pisuna o visita, reverencia, é
informado de que o Buda permanecerá mais 3
meses e retorna ao céu satisfeito.
[v.1841-46] Buda renuncia, absorto em êxtase,
ao restante de vida que lhe resta. A terra
estremece e incendeia, o cume do Sumeru
desaba, rajadas de pedras do céu, tempestade,
árvores arrancadas, música celestial e tristeza.
Retorna do êxtase e anuncia (a todos?) sua
renúncia (viverá pelo poder do Samadhi).
Varga 24. As Diferenças dos Likkhavi
[v.1847-75] Ânanda apavorado pergunta ao
Buda a causa do terremoto.

Consolação de Ânanda:
MHP0085

O Buda explica que renunciou ao que lhe resta
de vida.
Ânanda fica muito abalado e lamenta
intensamente. Ele pede ao Buda que não parte,
[discurso longo]. O Buda entristecido consola
Ânanda, profere um discurso [longo]sobre a
transitoriedade, e diz para buscar a libertação
nele, contemplar o Nirvâna e eliminar o
sofrimento mundano. Assim Buda tranqüiliza
Ânanda.

MHP0086
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14. [III.64-66] Buda vai até a Sala Kûtâgâra, dos
Mahâvana, perto de Vesâli. Explica à assembléia de
monges as sete Verdades. Breve discurso sobre a
transitoriedade.

15. Cap.IV
[IV.1-4] Buda contempla Vesâli pela útima vez
(olhar de elefante).
Segue para Bhanda-gâma permanece no vilarejo.
Explica quatro nobres preceitos. Discurso religioso.
16. [IV.5-12] Buda vai até Hatthi-gâma. Depois para
Amba-gâma, Gambu-gâma.
Em Bhoga-nagara, ficou no Ânanda Ketiya . Proferiu
as Quatro Grandes Recomendações; e o discurso
religioso.

[v.1876-1899] Os Likkhavi vão até o Buda e ele
lhes fala da transitoriedade. Eles partem e
lamentam pesarosos.
Varga 25. Parinirvâna.
[v.1900-29] Vaisâlî está deserta e sombria
(comparação com uma órfã). Os Likkhavi ainda
lamentam e se convertem definitivamente (longa
ponderação).
[v.1930-1] Buda contempla Vaisâlî (giro-leão).
Profere algumas palavras e parte.

[v.1932-45] Buda chega a Bhoga-nagara (Poki’a-shing), repousa no bosque Sâla e instrui os
monges. Confiar no Dharma, no Vinaya, e em
suas palavras.
[v.1946-7] Buda seguiu para a cidade de Pâvâ,
17. [IV.13-21] Buda segue para Pâvâ, permaneceu no
Mangueiral de Kunda; discurso religioso.
os Malla lhe fazem oferendas.
Oferenda de Kunda, o ferreiro. Buda come a carne de Kunda oferece a última refeição.
porco, os monges comem doce de arroz e bolos.
Professa a Lei.
Manda Kunda enterrar o restante do alimento pois
[para uma versão diferente e mais extensa deste
não deve ser comido por mais ninguém.
episódio num outro texto chinês de mesmo
Discurso religioso.
título, ver a NOTA III, no final da narrativa
Enfermidade grave
(p.365)]
[v.1948] Buda segue para Kusi (Kusinagara),
18. [IV.22-50] Buda segue para Kusinârâ (verso).
Pára para beber água e descansar. Pede 3 vezes água
para Ânanda (rio elameado – fica limpo)
Conversão de Pukkusa (mercador?); oferenda dos
mantos de ouro. Profere o discurso religioso. [trecho
longo]
Esplendor da pele do Tathâgata (presságio da sua
morte). Anuncia sua morte no terceiro turno da noite.
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19. [IV.51-58] Buda vai até o rio Kakutthâ. Segue para o
mangueiral. Kunda(ka) estende o manto e se senta na
frente do Buda.
Absolve Kunda de culpa.
20. Cap.V
[V.1-6] O Buda segue até o Bosque Sâla dos Malla, o
Upavattana de Kusinârâ, do lado mais distante do rio
Hiranyavatî.’
Entre as árvores Sâla gêmeas, Ânanda prepara o
leito, com a cabeceira para o norte; estende uma
colcha; O Buda se deita sobre o lado direito, com
uma perna sobre a outra.
As árvores Sâla florescem e se espalham sobre o
corpo do Buda; flores celestiais Mandârava e sândalo
celestial; música e cânticos celestiais.
Buda explica a Ânanda como deve ser honrado
(cumprimento dos preceitos).
21. [V.7-15] Buda diz a Upâvana que saia de sua frente;
pois uma multidão de deuses desejam contemplá-lo;
Buda descreve o lamento dos seres mundanos
(deuses e homens); arrepelam os cabelos, lastimam,
estendem seus braços para o alto, lamentam, se
atiram no solo, rolam de um lado para outro
desesperados (compara os seres mundanos e os
libertos).
Profere discurso sobre a transitoriedade.
22. [V.16-22] Buda enuncia os lugares de peregrinação
(lugar de nascimento; de iluminação; do primeiro
discurso/sermão; da morte. [quem ali morre alcança
os reinos celestiais]
23. [V.23] Ânanda pergunta sobre o comportamento
diante das mulheres: ignorá-las e conservar-se
desperto. [trecho breve se comparado ao FSH, V.22]

atravessa o rio Tsae-kieuh (Tsaku)

e o Hiranyavatî (Hi-lan). Se banha (corpo qual
montanha dourada) [um só verso]
[v.1949-56] No bosque Sâla, pede a Ânanda para
estender seu leito entre as árvores Sâla gêmeas.
Anuncia que à meia-noite irá morrer.
Se deita com a cabeça voltada para o norte e
sobre o lado direito; repousa a cabeça sobre a
mão como um travesseiro; os pés cruzados
(comparação com um rei-leão). O Buda
adormece. Tudo ficou em silêncio (menção ao
‘olho do mundo’). As árvores derramam uma
torrente de gotas fartas. Homens e Devas
lamentam.
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24. [V.24-26] Buda instrui sobre o tratamento dos restos
mortais do Tathâgata: tal qual um ‘Monarca
Universal’ - descrição: envolvem o corpo com
quinhentas camadas de tecido (2 tipos diferentes);
depõem o corpo em uma urna de ouro (ferro) repleta
de óleo; e em uma segunda urna de ouro (ferro);
constroem uma pira funerária, com perfumes; e o
cremam; nas 4 encruzilhadas constroem quatro
dâgaba. (menciona o louvor aos dâgaba).
25. [vV27-31] Buda diz quem são os homens dignos de
um dâgaba: um Buda-Arahat; um Buda-Pakkeka; um
verdadeiro ouvinte do Tathâgata; um Monarca
Universal.
26. [V.32-40] Ânanda lamenta a morte iminente do Buda
e sua condição, no Vihâra. Buda pede que o chamem
e diz para que não lamente e que em breve ele tb.
estará livre da ilusão. Fala sobre a transitoriedade,
que ele atingirá o Nirvâna e descreve as quatro
qualidades desse monge sábio.
27. [V.41-44] Ânanda pede ao Buda que ele não morra
em um vilarejo de taperas, e cita as cidades de
Kampâ, Râgagaha, Sâvatthi, Sâketa, Kosambi, and
Benâres como mais apropriadas, e cuja população
mais abastada poderá prestar-lhe as devidas honras.
Buda diz que ali em Kusinârâ, viveu um grande rei,
chamado Mahâ-Sudassana, e a cidade era então
chamada Kusâvatî (dá o tamanho da cidade) tão
poderosa e próspera quanto Âlakamandâ, a cidade
dos deuses.
28. [V.45-47] Os Malla são avisados da proximidade da [v.1957-59] Buda desperta e manda Ânanda
morte do Buda. Lamentam pesarosos.
chamar os Malla.
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29. [V.48-51] Os Malla prestam reverencia ao Buda,
organizados por Ânanda todas as famílias
contemplam o Buda (no primeiro turno da noite).

[v.1960-83] Os Malla lamentam pesarosos e vão
reverenciar o Buda. Buda pede que não sofram e
discursa para que perseverem no caminho.
Tranqüilizados eles retornam à cidade.

30. [V.52-69] Subhadda (o jovem) pede para ver o Buda;
O Buda profere o longo discurso sobre o Nobre
Caminho Óctuplo, e das doutrinas vãs; Subhadda se
converte e é recebido imediata/e na Ordem, e se
torna um Arahat. (o último convertido pelo Buda)
(Buda passara 50 anos a pregar).

Varga 26. Mahâparinirvâna.
[v.1984-2015] O Brahmakârin chamado Su-poto-lo (Subhadra) pede para ver o Buda, pergunta
sobre os demais caminhos. Buda fala do
caminho nobre. Ele compreende a doutrina e
retirado contempla a verdade, renuncia ao que
lhe resta de vida e atingiu o Nirvâna.
[v.2016-85] Buda discursa sobre seus preceitos,
o Pratimoksha, e o que um monge deve e não
deve fazer, fala da indolência, da ira, do desejo e
sofrimento.

31. Cap.VI.
[VI.1-4] Buda diz que suas palavras estão nas regras
da Ordem e devem ser seguidas; expõe a forma de
tratamento entre monges e discípulos; permite que
eles suprimam os preceitos menores; manda punir o
Monge Khanna (ignorá-lo)
32. [VI.5-10] Buda pede aos 500 monges que tirem suas
últimas dúvidas (3xs). Todos ficam em silêncio.
Ânanda diz que ali não há um monge que não tenha
compreendido a verdade.
Buda confirma que todos ali estão salvos.
E profere suas últimas palavras (sobre a dissolução
de tudo o que existe)

[v.2086-2101] Buda pede que qualquer dúvida
seja exposta. Todos ficaram em silêncio. Buda os
instruiu.
Anuruddha justifica o silêncio pelo grande pesar
que abate os monges. E por compaixão o Buda
nova/e fala da transitoriedade e extinção de todas
as coisas. Que não lamentem mas se deleitem
por ele estar final/e prestes a morrer.
33. [VI.11-13] O Buda entra nos estágios sucessivos de [v.2102-4] Buda entra em Samâdhi do primeiro
meditação profunda (são descritos do 1º ao 9º);
Dhyâna, sucessivamente passa por todos os nove
Ânanda pensa que o Buda está morto; Anuruddha lhe sem interrupção. Retorna por todos até o 1º; e do
explica que não; O Buda retorna do 9º ao 1º estágio e 1º até o 4º. Atinge o Nirvâna.
novamente do 1º ao 4º e se extinguiu.
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34. [VI.14] No momento da morte do Buda surgem o
terremoto e os trovões celestiais.

[v.2104-14] A terra estremece; fogo e chuva
surgem por toda parte; trovões e vento, poeira e
cinzas das montanhas. Os dragões vertem
lágrimas; o Devas contemplam a cena.
Os seres celestiais ocupam o espaço, lamentam e
espalham flores. Mâra-râga regozija.
Gambudvîpa, o mundo, fica desolado após a
morte do Buda.

35. [VI.15-18] Brahmâ Sahampati entoa um verso;
seguido de Sakka (Indra); do monge Anuruddha; e
Ânanda.

Varga 27. Louvores ao Nirvâna.
[v.2115-22] Um Devaputra sobre cisnes brancos
[veículo de Brahmâ] profere versos (gâthas)
sobre a transitoriedade. Um Brahma-Rishi-deva
lamenta e expressa louvores ao Nirvâna.
[v.2123-85] Anuruddha lamenta e profere um
longo discurso, recorda os passos do Buda; e
todos lamentam.

36. [VI.19-21] Descrição do lamento dos monges
(comparação entre os mundanos e os libertos transitoriedade); Anuruddha lhes pede para não
lamentar e fala da transitoriedade.
37. [VI.22-24] Anuruddha pede a Ânanda que avise os
Malla de Kusinârâ sobre a morte do Buda.
38. [VI.25-27] Os Malla reúnem perfumes, guirlandas,
música, e quinhentos trajes adornados. Há dança,
música, cânticos, constroem um baldaquino e o
enfeitam com seus trajes e guirlandas decorativas.
Passam seis dias a prestar homenagens ao corpo do
Buda.

[v.2186-98] Os Malla sabem da morte do Buda.
Um deles faz um breve discursos, uns lamentam
outros contemplam absortos.
Colocam o corpo do Buda num leito de ouro e
prata, cravejado de pedras preciosas; decorado
com flores e perfumes; constroem um
baldaquino com bandeiras, fitas e faixas
bordadas. Há dança e música. Fazem oferendas.
Os Devas espargem perfume e flores; música
celestial

Parinirvana -Lamentação
MHP0002

MHP0068

[MHP0001; MHP0006; MHP0053; MHP0054;
MHP0055; MHP0056; MHP0064; MHP0067;

432

MHP0069; MHP0070; MHP0075; MHP0079;
MHP0080; MHP0082; MHP0083; MHP0090;
MHP0093; MHP0094; MHP0095; MHP0096;
MHP0097; MHP0143 a MHP0148;
MHP0150; MHP0151; MHP0153 a
MHP0157; MHP0159; MHP0160; MHP0162;
MHP0171; MHP0172; MHP0215; MHP0216;
MHP0221; MHI0001]
39. [VI.28-39] No sétimo dia os Malla decidem
transportar o corpo até o sul, fora da cidade para
cremá-lo. Oito líderes lavaram suas cabeças e vestem
trajes novos mas não conseguem erguer a urna.
Anuruddha lhes explica que os seres celestiais têm
outra intenção: carregar o Buda até o norte da cidade;
entrar na cidade pelo portão norte; seguir até o centro
da cidade; sair pelo portão leste; até o santuário
Makuta-bandhana, a leste da cidade e realizar a
cerimônia de cremação. Os Malla concordam.
A cidade é coberta por flores Mandârava dos céus
(milagre).
Os Malla perguntam a Ânanda o que deve ser feito
com os restos mortais do Buda; Ânanda explica que
o mesmo tratamento que recebe um Monarca
Universal (descrição).
Os Malla realizam os preparativos para a cremação:
envolvem o corpo do Buda em 500 camadas de
tecido; depositam o corpo em uma urna de ouro
(ferro) repleta de óleo; e essa noutra urna
semelhante; constroem a pira funerária com
perfumes; depositam o corpo do Buda sobre a pira.
Mahâ Kassapa com 500 monges repousava sob uma
árvore; um asceta desnudo passa com uma flor

[v.2199-200] Chegam à cidade, fazem suas
Buda envolto em 500 tecidos:
últimas oferendas. Atravessam o portão LungMHP0098
tsiang [Nâga], cruzaram o rio Hiranyavatî,
retornaram ao local em que os Budas do passado
haviam morrido, no qual lhes erigiram os Kaitya.
MHP0099

[MHP0142; MHP0158]
Urna do Buda:
MHP0058
[v.2201] Coletam sândalo e madeiras
perfumadas para a pira. Colocam-nas sobre o
corpo do Buda, com óleos perfumados. [não há
menção ao tratamento do corpo]
MHP0091
[MHP0065; MHP0072; MHP0073; MHP0074;
MHP0078; MHO0149]
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Translado do Corpo do Buda

Mandârava; ele o avisa que o Buda faleceu há uma
semana; alguns monges lamentam, outros refletem
sobre a transitoriedade.

MHP0170
40. [VI.40-41] Subhadda (o ancião) estava entre os
monges e lhes diz que agora estão livre podem fazer
o que desejarem;
Anuruddha fala aos monges da transitoriedade.
41. [VI.42-43] Quatro líderes Malla (cabeça lavada e
trajes novos) tentam acender a pira funerária, mas
não são capazes. Anuruddha explica que os seres
celestiais têm outras intenções: antes Mahâ Kassapa
e os 500 monges devem reverenciar o Buda. Os
Malla concordam.
42. [VI.44-50] Mahâ Kassapa e os 500 monges
reverenciam o Buda; arrumam seus mantos sobre o
ombro; circuma-mbulam a pira 3 vezes; e se
prostram. A pira funerária se incendeia sozinha
(milagre).
Nada restou a não ser os ossos do Buda.
Do céu e da terra verteram jorros d’água que
extinguiram a pira funerária. Os Malla tb. trazem
água perfumada.
Os Malla levam os ossos do Buda para sua sala
Cerimonial; cercaram-nos com lanças e arcos; e lhes
prestaram homenagens durante 7 dias.

[v.2202] Circum-ambulam 3 vezes e põe fogo, a
pira não se incendeia.

[v.2202-17] O grande Kâsyapa permanecia em
Cremação do Buda e a extinção da Pira
Râgagriha. Soube da morte iminente do Buda,
Funerária:
vai até o local com seus seguidores. Desejo
sincero de ver o corpo do Buda, impede que a
MHP0059
pira se incendeie.
Menção aos ossos adamantinos e eternos do
Buda, depositados num relicário.
Os Malla controlam seu pesar, levam as relíquias
para a cidade e fazem oferendas.
MHP0061
Depositam as relíquias numa torre para serem
adoradas.
[MHP0060; MHP0065; MHP0072; MHP0143;
MHP0171; MHP0172]
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43. [VI.51-57] O rei Agâtasattu de Magadha (kshatriya),
após saber da morte do Buda reivindica uma porção
das relíquias e diz que erigirá um monumento
sagrado e celebrará com festividades.
Da mesma forma fazem os Likkhavis de Vesâli
(kshatriyas); os Sâkiyas de Kapila-vatthu
(kshatriyas); os Buli de Allakappa (kshatriyas); os
Koliyas de Râmagâma (kshatriyas); o Brâhman de
Vethadîpa; os Malla de Pâvâ (kshatriyas).

Varga 28. Divisão dos Sarîra.
[v.2218-19] Os Malla prestam reverências às
relíquias.
Os reis dos sete países enviam mensageiros e
pedem que se dividam as relíquias do Buda.

44. [VI.58-60] Os Malla de Kusinârâ dizem aos monges
que não vão ceder os restos mortais do Buda.
Dona o Brâhman fala aos monges; eles pedem que
Dona faça a divisão (não há menção aos Malla
nesses versos). Ele concorda e pede em troca o
relicário que continha os ossos do Buda, e diz que
vai erigir um monumento sagrado.

[v.2220-83] Os Malla recusam e preferem até a
morte. Os reis marcham com seus exércitos até
Kusinagara. Tudo ao redor da cidade foi
destruído. Os Malla preparam seu equipamento
bélico e abrem os portões para o confronto.
Antes que o combate comece, um Brahman
chamado Drona (tuh-lau-na), faz um discurso
aos reis e os dissuade de lutar mas eles querem
poder reverenciar as relíquias.
Menção aos Kauravas e Pândavas
(Mahâbhârata); a Rama e Sîta (Ramayana).
O Brahman vai até os Malla e faz um discurso
sobre os ensinamentos do Buda, os Malla
envergonhados permitem a divisão em oito parte
iguais. Ele as leva até os sete reis e eles parte e
erigem os Dâgoba. Ele pede aos Malla o
relicário e uma porção das relíquias dos sete reis
e erigiu um Dâgoba.

Distribuição das Relíquias
MHP0003

MHP0057

[MHP0004; MHP0005; MHP0059; MHP0061;
MHP0066]
Transporte das Relíquias
MHP0004

MHP0005
[MHP0055; MHP0062; MHP0063; MHP0066;
MHP0084]
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45. [VI.61] Os Moriya de Pipphalivana (kshatriyas)
reivindicam uma porção das relíquias, mas como já
foram divididas eles levam as cinzas.
[VI.62]
Fala de cada um dos monumentos fúnebres
46.
(Estupas) erigidos para os restos mortais do Buda, e
das festividades. Totalizam 10 estupas.

[v.2284] Os homens de Kusinagara recolhem as
cinzas e erigem um Dâgoba.
[v.2285-86] São erigidos dez Dâgoba em
Guarda das Relíquias
Gambudvîpa. Oferendas nos santuários, música e
dança e cânticos.
MHP0006

Final da Narrativa

[MHP0055; MHP0063; MHP0077;
MHP0084]
Adoração do Estupa

47. Segue-se um verso em louvor à relíquias e ao Buda
[interessante notar que Gandhâra é mencionada entre
os locais em que foram erigidos os estupas], o
tradutor menciona que provavelmente foi acrescido
pelos Thera (monges) do Ceilão.

MHP0007

[MHP0076]
48.

[v.2287-310]Os 500 Arhat retornaram para o
monte Gridhrakûta.
Na gruta do rei Sakra, eles compilam os Sûtra
Pitaka [Concílio dos 500] Ânanda, no trono do
leão, recita os sermões do Buda. A assembléia
comovida.
Menção ao rei Asoka, sua conversão e
redistribuição das relíquias dos sete reis, erigiu
84.000 torres (exceto as de Râmagrama,
protegido por um Nâga).
Trecho sobre o Buda e suas relíquias capazes de
libertar os homens e Devas.
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MHP0001

MHP0002

MHP0002

MHP0053

MHP0002

MHP0097

MHP0053

MHP0068

MHP0147

MHP0002
MHP0091
MHP0144
MHP0058
Tabela 7. Figuras em lamentação em pé: braços elevados, mãos na cabeça, mãos cruzadas – leigos e seres celestiais e monges

MHP0054

MHP0156

MHP0068

MHP0095

MHP0157

MHP0083

MHP0073

MHP0068

MHP0154

MHP0144

MHP0159

MHI0001

Tabela 8. Grupos de figuras em lamentação em pé – leigos, seres celestiais e monges

MHP0146

MHP0093

MHP0099

MHP0160
Tabela 9. Grupos de figuras em lamentação em pé – leigos, seres celestiais e monges

MHP0001

MHP0002

MHP0156

MHP0073
MHP0159
MHP0149
Tabela 10. Figuras em lamentação em pé – Vajrapāi, leigos e monges

MHP0157

MHP0160 cruzado

MHP0073

MHP0091

MHP0068

MHP0054

MHP0090

MHP0090

MHP0090

MHP0144
MHP0095
Tabela 11. Figuras prostradas e sentadas – Vajrapāi e Ānanda

MHP0093

TABELA 12. COMPARAÇÃO DA PRÁXIS FUNERÁRIA GREGA E VÉDICO-BRAMÂNICA
FASES DA PRÁXIS
Momentos finais

Constatação da morte

TRATAMENTO DO CORPO

GRÉCIA - kêdeia
Os parentes eram avisados e traziam os itens
necessários para o funeral;
(o moribundo podia banhar-se e preparar-se para a
partida)
- direito à herança dependia da realização dos
rituais fúnebres
Necessidade da presença do filho ou herdeiro
- ritos realizados pelo filho do morto
- olhos e boca eram fechados pelo parente mais
próximo;
Realizada por mulheres idosas (acima dos 60)
Lavagem do corpo
Unção
- colocado sobre o leito fúnebre - geralmente uma
estrutura alta -, mesa, cama ou klíne -, que era
forrado ou envolto por uma espécie de colcha ou
tapete – strôma; e um travesseiro – proskephalaia
Vestido com uma mortalha – endyma; recoberto
por um manto solto - epiblêma .
Cores da Mortalha: branca, vermelha, cinza, etc.
- Adornado com flores, fitas e jóias
- Coroa na cabeça
- othónai ao redor da cabeça (mandíbula)

ÍNDIA - antyei
- Presença de um sacerdote, recitação de hinos
- Oferendas variadas, assegurar uma passagem
auspiciosa;
- Transmissão das posses do moribundo ao filho;
Necessidade da presença do filho ou herdeiro
- ritos realizados pelo filho do morto
- deposição do corpo no solo; pés para o sul
(provavelmente por mulheres)
Lavagem do corpo
Cortar o cabelo, barba, os pêlos e as unhas.
Unção com óleos perfumados

Vestido com tecido novo.
Cores da Mortalha: branca (homem) e vermelha
(mulher)
Guirlandas
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EXPOSIÇÃO DO CORPO

Mortos não casados ou recém-casados, vestes de
noivo/a
óbolo de Caronte
Próthesis
Pés voltados para a porta
Tempo de exposição : varia com o status,
geralmente 1 dia
Local, interno ou externo (variável)
Lamentação:
- goös : mais pessoal e improvisado; seu tema
tratava das memórias da vida do casal e da
amargura da perda; realizada pelos parentes do
morto: mulheres;
- thrênos, líderes do canto, por carpideiras
profissionais; entoavam hinos fúnebres;
- lamentos antifonais (Clássico), os kommoi,
cantados ora pelas carpideiras, ora pelo coro.
Demonstrações de pesar
- lastimam, arrepelam os cabelos, elevam os braços,
batem no peito e na cabeça, arranham as faces com
as unhas
Reverências:
- circum-ambulação ao redor do morto
- reverências masculinas: braço estendido e
elevado

(esposa q falece antes do marido, deve ser enterrada
como uma noiva - atualmente)
(menção a uma moeda)
Cabeça do morto voltada para o sul
Parentes com cabelos soltos – sinal da aflição
Tempo de exposição : varia com o status,
geralmente 1 dia
Uso do tailadro ī – a urna com óleo -, para
preservar o cadáver antes da cremação
(provavelmente interno)
Lamentação:
- realizada pelos parentes do morto: mulheres;
- (talvez por sacerdotes; entoar os hinos védicos)

Demonstrações de pesar
- lastimam, arrepelam os cabelos, elevam os braços,
batem no peito, rolam no chão em desespero
Reverências:
Circum-ambulação do morto
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Ekphorá:
(um sacrifício para o morto, ou para as divindades
ctônicas - prosphagion)
- o cortejo pode ter acontecido durante o dia, depois
de Sólon, durante a madrugada, antes do nascer do
sol.
- presença de carpideiras; músicos
- o morto era carregado por homens (parentes ou
especializados), ou transladado em um carro ou
catafalco; todo recoberto pela mortalha, com
exceção da cabeça;
- Sólon homens na frente, mulheres atrás;

- urna funerária, a madeira preferida de Yama:
uumbara
Cortejo Fúnebre:

- o morto era carregado por pessoas idosas de
mesmo sexo, em numero impar; ou carro puxado
por vacas;
- uma vaca (anustara ī) ou cabra para proteger o
morto;
- brâmane (portão leste); katriya (norte); vaiśya
(oeste); śūdra (sul).
- os fogos sagrados são levados ao campo de
cremação para acender a pira;
- os mais velhos primeiro e os mais jovens por
último.
- galhos para apagar as pegadas ;
- pés do morto amarrados;

FORMA DE ESTABILIZAÇÃO
DO MORTO

Cremação, inumação, etc.
(Sem a presença de sacerdote, talvez as
enchytristriai)

Cremação, inumação, exposição
(Oficiante é o filho)
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Cremação: em Homero é a mais mencionada
Cremação e Inumação: variavam a partir do século
VIII -

- o vinho era utilizado para extinguir a pira
funerária
Ritos de purificação:
Ritos de passagem associados à poluição e
impureza: míasma
Período de luto:

Cremação:
- a escolha do local adequado, ao sul, sudeste, ou
sudoeste; detalhes sobre o cemitério/campo de
cremação
- circum-ambulação (prasavya) e purificação do
terreno com água e recitação de hino védico;
- a distribuição dos fogos;
- construção da pira funerária (madeira de sândalo,
de tulasī e de palāśa, propícias à partida da alma);
erva sacrificial e pele de um antílope preto;
- a deposição do morto com a cabeça voltada para o
sul (sudeste);
- mulher do morto se deita ao norte; arco;
- sacrifícios elaborados; partes do animal e objetos
rituais depositados em cada parte do corpo; [
- oblações e recitação de hinos védicos
- acendem a pira funerária com os 3 fogos ao
mesmo tempo
- abrem uma cova (nordeste) e depositam uma erva
sagrada;
(- extinção da pira funerária com água e leite)
- prasavya; os enlutados partem, os mais jovens
primeiro, os mais idosos depois;
Ritos de purificação: śantikarman
Ritos de passagem associados à poluição e
impureza – período de luto
- banhos e abluções em (um rio) ou tanque, repetem

471

- os enlutados banhavam-se;
- a casa era purificada com água;
- a casa era marcada por um recipiente posto do
lado de fora da porta como aviso da morte e do –
míasma; ele continha água, trazida de outro local,
que os enlutados utilizavam para se purificar ao
deixar a casa.
- uma vez ao mês, a sujeira varrida da casa era
colocada na sepultura (remover o míasma);
- (jejum de 3 dias)

o nome do morto; trocar de roupa;
- voltam para casa ao anoitecer, ou durante o
crepúsculo;
- na casa devem tocar coisas auspiciosas (do lado
de fora da casa), na seguinte ordem: uma pedra, o
fogo, esterco de vaca, cevada torrada, sementes de
gergelim e água. (vaso com leite e água, para os
corvos)
- não podem cozinhar em casa; alimentos não
podem ter sal;
- não devem realizar sacrifícios (oferendas);
- o número de dias de luto varia para cada caso
específico, de acordo com o grau de parentesco e
características do morto (entre 1 e 12 dias).
- a coleta dos ossos, acompanhada da recitação de
hinos védicos, era realizada por pessoas idosas em
quantidade ímpar, homens ou mulheres, separados;
- num dia ímpar, após o décimo dia da morte;

- as cinzas eram recolhidas pelo parente mais
próximo e colocadas numa urna cinerária

- o oficiante da cerimônia circum-ambulava o lugar
(prasavya), asperge leite misturado com água, com
um ramo de planta sagrada.
- os ossos eram recolhidos com os dedos polegar e
anular, sem ruído, iniciando dos pés até a cabeça;
peneirados e depositados numa urna masculina ou
feminina (sem marcas);
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FORMA DE DEPOSIÇÃO

Deposição do morto ou da urna cinerária em covas

Deposição da urna cinerária em covas

(Fora da cidade)
- libações, feitas nas tumbas.
(o morto era invocado, por meio de Hermes, Gaia
ou outros deuses ou daímones.
Prece para invocar o morto a proteger a família e
ser benevolente;
Atenas: aponimma; uma cova, no lado oeste da
sepultura, verter água e recitar o verso: aponimma
(água) para que te laves – tu que és digno e
correto; e se atirava mirra na cova.

(Fora da cidade)
- urna é enterrada numa cova em um local
apropriado, o oficiante atira punhado de terra na
cova, entoa versos de hinos védicos.
- tampa a urna
- partem sem olhar para trás, se banham
(ossos deviam ser depostos no rio Ganges)

Monte funerário: týmboi
Estelas, marcos funerários variados

- cerimônia expiatória: antes do nascer do sol,
levam seu fogo, junto das cinzas e seu receptáculo
até o sul, entoam versos, numa encruzilhada, ou em
outro local, prasavya, enquanto batem com a mão
esquerda em sua coxa esquerda.
(dhuvanam: a urna que continha os ossos do morto
era colocada em um abrigo construído entre a
cidade e o local de construção da tumba; circumambulada 3 vezes ao dias, em dias ímpares)
- voltar para casa sem olhar para trás, se banhar em
água, raspar seu cabelo, barba e pêlos do corpo,
cortar as unhas e adquirir novas jarras, potes,
vasilhas, ornadas com guirlandas, e elementos
específicos para acender um novo fogo. Segue-se
uma elaborada cerimônia e oferendas.
Monte funerário: śmaśāna e estupas
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MOBILIÁRIO FUNERÁRIO

DIVINDADES

Local para onde vão os Mortos

Variado : alimentos, vasos, etc.
(oferendas típicas: um cesto de alimento - káneon,
uma hídria, um alabastro, e um lécito.)
depositados na sepultura ou cova próxima
Banquete fúnebre: perídeipnon (após a ekphorá)

guirlandas, perfumes, ungüentos, lamparinas, pós
perfumados, alimentos, dança e música

Cerimônias
- ta trita (terceiro dia após o funeral), oferendas na
tumba
- ta enata (nono dia após o funeral), oferendas na
tumba;
- conclusão do luto: com os ritos costumeiros – ta
nomizomena ; (no trigésimo dia após o funeral – o
triakostia, triakas ou triakades).
- cerimônias mensais e anuais – eniausia
kathedrai: celebradas em intervalos de um mês.
Genesia : anual (privado, depois público)
Nemesia : anual (festival de uma noite em honra
aos mortos)

Cerimônias: culto aos ancestrais (śrāddha, pi a)

Thánatos, Hýpnos, Hades, Caronte, Hermes
Hades é associado a cavalos de batalha;
Cão : Cérbero
Cruzar um rio para chegar
Hades – subterrâneo;
Campos Elísios

Yama, Nirti, Mtyu, Antaka, Kāla
Yama é associado a cavalos de batalha
Cães :
Cruzar um rio - vaitara ī
Paraíso de Yama , ancestrais (védico) - celestial
Paraísos e Infernos (épico-bramânico)
Associado ao sul

Banquete fúnebre - śrāddha ou pi a

Realização do śrāddha. Convidam os brâmanes,
que atuam como os ancestrais, com suas faces
voltadas para o norte. Oferendas de água, alimento
até estarem satisfeitos.
- cerimônias mensais; anuais
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