
Dhammacakkappavattana Sutta – Estudo 1 – Bhikkhu Bodhi 

O Dhammacakkappavattana Sutta, a Colocação em Movimento da Roda do Dhamma, é o primeiro 
discurso pronunciado pelo Buddha. Seu significado único está enfatizado pelo seu título, o qual refere-se 
metaforicamente à primeira proclamação do Dhamma do Buddha, a colocação em movimento de uma roda. Os 
comentários do Cânon Pāli explicam que a expressão “Roda do Dhamma” tem um duplo significado. O primeiro 
significa a “roda da penetração”, a própria realização da verdade do Buddha, como ele estabeleceu embaixo da 
Árvore Bodhi. E o segundo significa a “roda do ensinamento”, a exposição do Dhamma aos outros no que diz 
respeito ao bem-estar deles. É esse segundo significado que é pretendido pelo título do presente sutta. 

Embora o sutta comece no Parque das Gazelas em Isipatana, próximo a Benares, por causa da sua 
origem nós retornamos ao período imediatamente seguinte à iluminação do Buddha. Enquanto estava sentado 
nas proximidades da Árvore Bodhi, tendo, naquele momento, emergido da felicidade da libertação, a questão 
surgiu em sua mente: se ele deveria tentar ensinar aos outros a profunda verdade da transcendência do mundo 
que ele tinha realizado. Conforme contemplava o Dhamma e examinava as mentes dos seres vivos, ele chegou à 
conclusão que a tarefa seria infrutífera. O Dhamma era muito profundo e sutil para as pessoas do mundo 
compreenderem. 

Mas tão logo sua mente começou a se inclinar para uma vida de meditação silenciosa a elevada 
divindade Brahmā Sahampati tornou-se consciente da inclinação do mestre. Em uma fração de segundo Brahmā 
deixou seu domicílio celestial e apresentou-se diante do Buddha, suplicando a ele para tornar conhecida a 
excelente doutrina. Por causa da compaixão pelos seres, o Buddha então contemplou o mundo. Com sua visão 
desobstruída ele viu que entre a massa da humanidade varrida pela cobiça e ódio havia alguns “com pouco pó 
em seus olhos” que precisavam apenas da proclamação do Dhamma para despertarem. Ele viu também que 
haviam alguns outros que estavam como o lótus brotando: embora ainda imersos na lama dos desejos, eles 
estavam buscando a direção da luz e capazes de responder à verdade. Seguro de que haveria esses que poderiam 
entender, o Buddha consentiu em iniciar a tarefa do ensinamento. 

Ele, em seguida, considerou quem devia ser merecedor de receber sua primeira exposição do Dhamma. 
Pensou primeiro em seus dois antigos mestres – Ālāra Kālāma e Uddaka Rāmaputta - mas pela clarividência ele 
soube que ambos tinham recentemente falecido. Então, ele pensou nos cinco ascetas que tinha servido a ele, 
quando estava engajado na prática das austeridades. Embora eles o tivessem  deixado desiludidos quando ele 
recomeçou a se alimentar com comida sólida, ele viu que suas faculdades espirituais eram suficientemente 
agudas, o que permitia a eles compreender o Dhamma e, assim, partiu em direção ao Parque das Gazelas em 
Isipatana, onde ele sabia que os ascetas tinha estabelecido residência. 

Depois de completar o trajeto de uma semana de Gaya  para Isipatana, o Buddha achou que ainda tinha 
mais um obstáculo a superar: os cinco ascetas não estavam preparados para vê-lo como um mestre. Quando ele 
se aproximou eles negaram-se a mostrar reverências e continuaram a criticá-lo por sua traição. Duas vezes o 
Buddha declarou que ele não era um traidor, não tinha voltado à vida de luxúria, mas agora era o Tathāgata, 
completamente iluminado, que podia ensinar o caminho para a Não-Morte. Duas vezes, contudo, os cinco 
ascetas protestaram e se recusaram a escutar mais. Finalmente, o Buddha perguntou se eles alguma vez já tinham 
ouvido ele reivindicar a iluminação antes e, com isso, os ascetas tiveram que reconhecer sua reivindicação. 
Agora, preparados para ouvir, eles se sentaram à sua volta respeitosamente, inclinados a aprender o caminho que 
leva à vida sagrada. E é precisamente nesse ponto que o Dhammacakka Sutta começa - na lua cheia da noite de 
julho, no momento quando o sol estava partindo no oeste e a lua cheia surgia no leste. 

Esses antecedentes ao sutta explicam a aparente falta de ordem lógica no texto. Embora o Nobre 
Caminho Óctuplo seja a última das Quatro Nobres Verdades que o Buddha pretende expor através de seu 
discurso, ele o apresenta primeiro, como parte de sua explanação aos seus novos discípulos do porque ele 
decidiu abandonar as austeridades nas quais colocavam tanta importância. O Buddha começa o discurso 
declarando que existem dois extremos a serem evitados por quem abandona a vida doméstica e entra na vida sem 
lar. Um é a dedicação aos prazeres sensuais, o curso inferior e comum seguido pelas pessoas ordinárias; o outro 



é a dedicação à auto mortificação, a dolorosa e fútil busca que não conduz ao objetivo. Acima e além desses dois 
extremos, o Buddha ressalta, está o Caminho do Meio, descoberto por ele, que surge a partir da fundação de um 
treinamento moral e mental que culmina na iluminação e Nibbāna. E agora, pela primeira vez na história, o 
Buddha torna conhecidos o nome e os fatores deste Caminho do Meio. Este é o Nobre Caminho Óctuplo, 
constituído de perspectiva correta, intenção correta, palavra correta, ação correta, meio de vida correto, esforço 
correto, plena atenção correta e concentração correta. 


