
Edwin Arnold

LA LLUM D’ÀSIA

EDITORIAL TEOSÒFICA





LA LLUM D’ÀSIA
O

LA MAGNA RENUNCIACIÓ
(MAHABHINISHKRAMANA)

Vida i Doctrina de Gautama,
Príncep Indi

i Fundador del Buddhisme
_______

Poema escrit en anglès, tal com explica en vers 
un buddhista indi

per
Sir Edwin Arnold

EDITORIAL TEOSÒFICA



Títol en anglès: THE LIGHT OF ASIA

Traduït per: P.C.H.
Corregit i maquetat: J.G.L.

Editorial Teosòfica, S.L.
Avgda. Vall d’Or, 87 - 08190 - Valldoreix - Barcelona

I.S.B.N.: 
Depòsit Legal: B-

Imprès a Romanyà-Valls, S.A.
Sant Joan Baptista, 35
08789 - La Torre de Claramunt - Barcelona

Imprès a Catalunya Printed a  Catalonia



CONTINGUT

PREFACI  ........................................................................9
 LLIBRE PRIMER 
NEIXAMENT, INFANCIA I EDUCACIÓ DEL  
PRÍNCEP GAUTAMA SIDDARTHA .................................15
 LLIBRE SEGON
JUVENTUD I MATRIMONI ..............................................35
 LLIBRE TERCER
VISIÓ  DEL DOLOR  HUMÀ CAUSAT PER LA 
IGNORÀNCIA, LA MALALTIA, LA VELLESA 
 I LA MORT  ......................................................................63
 LLIBRE QUART ...................................................91
LA MAGNA RENÚNCIA ..................................................91
 LLIBRE CINQUÈ .............................................. 117
EL SUBLIM MENDICANT ............................................ 117
 LLIBRE SISÉ ..................................................... 145
LES DEU TENTACIONS DEL BUDDHA I  
LA SEVA GRAN INICIACIÓ .......................................... 145
 LLIBRE SETÈ .................................................... 185
LES PREDICACIONS I LA TORNADA A LA LLAR ....... 185
 LLIBRE VUITÈ
LES DOCTRINES DEL GRAN MESTRE GAUTAMA EL 
BUDDHA  ................................................................... 213



En aquesta petita obra mestra, el poeta britànic Edwin 
Arnold (1832-1904) descriu l’apassionant vida de 
Buddha des del seu naixement com a príncep indi 
Siddhartha Gautama fins després de renunciar al 
seu regne i les riqueses i comoditats del seu llinatge 
reial per trobar el remei que allibera tots els éssers 
del sofriment, aconseguir la il·luminació i comença 
a predicar públicament els seus ensenyaments. Una 
història commovedora, explicada des del punt de vista 
d’un devot buddhista imaginari, que inspiraria dècades 
més tard nombrosos escriptors occidentals que, com 
Hermann Hesse, tornaran a aquest mateix argument 
narratiu.

Escrita en època victoriana, La Llum d’Àsia (The 
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Light of Asia) pot ser considerada com la primera 
biografia de Buddha publicada com a tal a Occident, 
i des de la seva edició original el 1879 va ser un èxit 
editorial sorprenent a tot el món per la seva alta qualitat 
literària i informativa, l’enorme impacte del qual va fer 
d’Edwin Arnold una de les figures més importants de 
l’orientalisme europeu del segle XIX.

Avui, més d’un segle després de la seva publicació, 
La Llum d’Àsia manté intacta la seva validesa com una 
de les millors introduccions a la vida i el treball de 
Buddha, i malgrat el temps transcorregut, el to èpic i 
romàntic d’Arnold, la intensitat musical i descriptiva 
del seu text, encara fascina les noves generacions de 
lectors que troben a les seves pàgines les primeres claus 
interpretatives per entendre l’immens llegat espiritual 
del fundador del buddhisme.

L’edició original és de 1879





PREFACI

En aquest poema he intentat descriure, a través 
d’un devot buddhista imaginari, la vida, el caràcter 
i la filosofia d’aquest noble heroi i reformador del 
brahmanisme, el príncep indi Gautama, fundador del 
Buddhisme.

Fa una generació, poc o res se sabia a Europa 
sobre aquesta gran religió d’Àsia, que, no obstant això, 
ha existit durant vint-i-quatre segles i és avantatjosa 
pel nombre de seguidors i per l’extensió de països on 
preval qualsevol forma de creença religiosa.

Quatre-cents setanta milions d’éssers humans 
viuen i moren d’acord amb els principis de Gautama; i 
els dominis espirituals d’aquest antic mestre s’estenen, 
avui, des del Nepal i Ceilan per cobrir tota la península 
de l’Extrem Orient, Xina, Japó, Tibet, Àsia Central, 
Sibèria, i fins i tot Lapònia sueca. L’Índia mateixa 
també es podria incloure fàcilment en el magnífic 
imperi d’aquesta religió, perquè, tot i que la pràctica 
del buddhisme ha desaparegut gairebé per complet 
del seu país natal, l’empremta de l’ensenyament sublim 
de Gautama ha estat inesborrablement impresa en el 
bramanisme modern, i els hàbits i conviccions més 
característiques dels hindús estan clarament marcades 
per la influència benigna dels preceptes de Buddha.

Més d’un terç de la humanitat deu les seves 
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idees morals i religioses a aquest príncep il·lustre, 
la personalitat del qual, encara que imperfectament 
revelada per les fonts d’informació que tenim, només 
es pot revelar com la més alta, amable, més santa i 
beneficiosa (excepte una excepció) en la història del 
pensament.

Tot i que els textos buddhistes no estan d’acord 
en nombrosos detalls i estan plens d’alteracions, 
invencions i errors, són unànimes en un moment 
determinat; la de no recollir res —no un acte, no una 
paraula— que enlluerna la puresa perfecta i la tendresa 
d’aquest Mestre indi que unia les millors qualitats d’un 
príncep amb la intel·ligència d’un savi i la devoció 
apassionada d’un màrtir.

Fins i tot Barthelemy St. Hilaire1, tot i que va 
interpretar malament molts punts del buddhisme, és 
citat bastant pel professor Max Muller2 quan diu del 
príncep Siddhartha: 

1 1805-1895, filòsof, periodista i polític francès que va traduir i 
divulgar Aristòtil.
2 Friedrich Max Muller —1823-1900—, filòleg i orientalista 
alemany, pioner en l’estudi comparatiu de les religions. Va estudiar 
àrab, persa i sànscrit, i a més de fer nombroses publicacions sobre 
mitologia i traduccions notables de diversos textos clàssics indis 
—Hitopadesa, Dhammapada, etc.,— va dirigir l’edició anglesa 
d’una monumental obra de 50 volums titulada The Sacred Books 
of the East.
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“La seva vida és immaculada. El seu heroisme constant 
equival a la seva convicció; i si la teoria que predica és falsa, 
l’exemplaritat del seu comportament és perfecta, va més enllà 
dels retrets. És el model acabat de totes les virtuts que predica. 
La seva abnegació, la seva caritat, la seva dolçor inalterable no 
es poden negar ni un sol instant... Prepara silenciosament la 
seva doctrina amb sis anys de retir i meditació; ell la propaga 
només a través del poder de la paraula i la persuasió durant 
més de mig segle, i quan mor en els braços dels seus deixebles 
ho fa amb la serenitat d’un savi que practicava el bé tota la seva 
vida, i segur que ha trobat la veritat.”

A Gautama li va ser donat per adonar-se d’aquesta 
excepcional conquesta de la Humanitat, i encara que va 
desaprovar els ritus cerimonials i es va declarar, quan 
estava en el llindar del Nirvana, que no era més que tots 
els éssers humans, l’amor i la gratitud d’Àsia, desobeint 
els seus preceptes, li va donar un fervent culte. Cada dia 
escampen munts de flors en els seus principals altars, i 
milions de llavis repeteixen la fórmula cada dia: “Em 
refugio a Buddha!”

El Buddha d’aquest poema, —si, com sembla està 
fora de dubte, que en realitat existia—, va néixer a les 
fronteres del Nepal al voltant del 620 aC, i va morir 
cap al 543 aC a Kusinagara, província d’Udh.1 Així, 

1 Estat indi d’Uttar Pradesh fronterer amb Nepal. Les dates que 
s’estan duent a terme actualment sobre el naixement i mort de 
Buddha no es coneixen amb certesa, però les que ofereix Arnold 
concorden amb les que col·locaven el naixement cap al 560 aC i la 
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des del punt de vista de la seva antiguitat, la majoria 
de les creences religioses restants són recents en 
comparació amb aquesta venerable religió que conté 
en el seu missatge l’eternitat de l’esperança universal, 
la immortalitat de l’amor infinit, una fe indestructible 
en el bon final i l’afirmació més altiva mai feta sobre la 
llibertat humana.

Les extravagàncies que desfiguren els annals i la 
pràctica del Buddhisme s’han d’atribuir a la inevitable 
degradació que els sacerdots sempre provoquen 
en les grans idees que se’ls encomanen. La força i 
sublimació de les doctrines originals de Gautama han 
de ser apreciades per la seva influència i no pels seus 
intèrprets o per aquesta església ingènua però indolent 
i cerimonial construïda sobre els fonaments de la 
Shanga o la fraternitat buddhista.

He posat el meu poema a la boca d’un devot 
buddhista perquè, per apreciar l’esperit dels 
pensaments asiàtics, és apropiat posar-se en un punt 
de vista oriental, perquè en cas contrari ni els miracles 
que consagra aquesta història ni la filosofia que s’hi 
adjunta podrien haver estat reproduïts de manera 
natural. La doctrina de la transmigració, per exemple, 
que tant repel·leix la mentalitat moderna, ja va ser 
establerta i universalment acceptada pels indis en 

mort, o Paranirvâna, al voltant del 480 aC.
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temps de Buddha, quan Nabucodonosor va prendre 
Jerusalem, Nínive va caure en mans dels Medes i els 
fenicis van fundar Marsella.

L’exposició que ofereixo aquí sobre aquest antic 
sistema religiós és necessàriament incompleta, i a 
causa de les exigències de les lleis de l’art poètic passa 
fugaçment sobre molts temes de gran importància des 
d’un punt de vista filosòfic, així com altres relacionats 
amb el llarg ministeri de Gautama. Però hauré assolit el 
meu propòsit si puc donar una idea justa del caràcter 
sublim d’aquest príncep noble i el significat general de 
les seves doctrines. Pel que fa a aquests, hi ha hagut una 
controvèrsia prodigiosa entre els estudiosos, així que 
adverteixo als lectors que he reproduït cites buddhistes 
com que es troben en l’obra de Spencer Hardy1, fins i 
tot si contenen imperfeccions, i que també he modificat 
més d’un passatge dels comptes ordinaris.

No obstant això, les definicions que incloc aquí de 
Nirvana, Dharma, Karma, i altres conceptes essencials 
del Buddhisme, són almenys el resultat d’estudis 
considerables i també de la ferma convicció que mai 
un terç de la Humanitat havia arribat a creure en les 
abstraccions vanitoses i el No-res com a fi i coronació 

1 Robert Spencer Hardy —1803-1868— Missioner cristià 
anglès que va desenvolupar gran part del seu treball pastoral a 
Ceilan. El seu manual de treball més popular del buddhisme en el 
seu desenvolupament modern, 1853.
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de l’Ésser.
En conclusió, donant veneració a l’il·lustre 

Promulgador d’aquesta “La Llum d’Àsia” i en homenatge 
a tots els eminents erudits que han consagrat obres 
nobles a la seva memòria i que no només tenen més 
temps per dur a terme el seu aprenentatge reparador, 
sinó també de major capacitat que jo, prego que em 
perdonin els errors que he pogut cometre en el meu 
estudi precipitat. Ho he fet aprofitant els intervals de 
temps curts robats a dies sempre plens de compromisos, 
però s’inspira en el desig viu de contribuir a millorar el 
coneixement mutu entre Orient i Occident. Arribarà 
el moment, espero, quan aquest poema i la meva 
“Canço de Cançons d’Índia” i “Indian Idylls” preservarà 
la memòria d’algú que estimava l’Índia i la seva gent.

Edwin Arnold 
Londres, juliol de 1879.



LLIBRE PRIMER

NAIXEMENT, INFÀNCIA I EDUCACIÓ DEL  
PRÍNCEP GAUTAMA SIDDARTHA

L’Escriptura del Salvador del Món, Senyor Buddha 
— anomenat Príncep Siddhartha a la terra— 
incomparable a la Terra, als Cels i als Inferns, per a tots 
honrat, el més savi, el millor, el més compassiu, el Mestre 
del Nirvana i la Llei (Dharma1).

Així és com va renéixer entre els homes.

Sota l’esfera més alta estan asseguts els quatre 
Regents que governen el nostre món, i per sota 
d’ells, tot i que encara molt alts, són les regions on 
els esperits dels quals van morir en santedat esperen 
tres vegades deu mil anys per, després de tot, tornar 
a la vida. I va arribar a resultar que, mentre el Senyor 
Buddha esperava el seu temps en aquest cel, Va rebre 

1 Dharma, és a dir, la Veritat, la Doctrina del Buddha, el Camí 
del Despertar. Nirvana, “extinció”, és l’objectiu de totes les 
pràctiques buddhistes, i es refereix a un estat d’“alliberament” 
o “il·luminació” caracteritzat per la dissolució del transitori “jo” 
individual que permet la sortida definitiva del cicle de naixement/
mort i l’entrada en un estat d’alliberament etern.
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per la nostra felicitat els cinc signes inequívocs de 
naixement, de manera que els Devas1 van entendre els 
signes i van dir: “Buddha anirà de nou a salvar el món.” 
I ell va dir: “Sí, salvaré el món de nou com tantes altres 
vegades. I aquesta serà l’última, perquè a partir d’ara el 
cicle de naixement i mort conclou per a mi i per als 
que segueixen la meva Llei. Baixaré entre els Sakyas2, 
al sud de l’Himàlaia nevat, on viuen un poble pietós i 
un rei just.”

Aquella nit, l’esposa del rei Suddhôdana, la reina 
Maya, va tenir un somni estrany mentre dormia al 
costat del seu senyor. Va somiar que una esplèndida 
estrella de sis raigs i color perla rosa, en la qual es 
podia veure un elefant amb sis ullals i blanc com la llet 
de Kamadhuk, es va separar del cel i, creuant el buit 
espacial lluent, va penetrar a les seves entranyes al 
costat dret.

Quan es va despertar, la felicitat sobrehumana va 
inflar el seu pit i a la meitat de la terra una deliciosa 
llum va precedir l’alba. Les muntanyes poderoses van 
ser sacsejades; les onades van ser apaivagades; les flors 

1 L’entitat celestial, déu, les deïtats inferiors hindús i buddhistes, 
també els genis o els “esperits de la terra”, és a dir, habiten esferes 
de beatitud o “cels”, però segueixen sent objecte del cicle de 
naixement i mort. (N. del t.)
2 Sakya o Shakia és alhora el nom d’un regne i el del clan o la 
família reial que el va governar. (N. del t.)
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que s’obren gradualment a mesura que passa el matí 
feren eclosió com a ple migdia; i en els més profunds 
inferns, l’alegria de la reina va passar com el raig d’or 
que, desprenent-se d’un sol ardent, enlluerna un instant 
enmig del matoll del bosc; i així, en les profunditats 
més remotes xiuxiuejar un murmuri tendre que deia: 
“Oh, sí! Els morts que es convertiran en la vida i els 
vius que moriran s’aixecaran, escoltaran i esperaran! 
Buddha està a punt d’arribar!”

També pels innombrables limbes es va estendre 
una immensa pau, el cor del món es va bategar, i un 
vent de frescor desconegut va bufar a través de terres 
i mars.

I quan va arribar el matí i la reina va descriure 
aquest somni, els vells àugurs de cabells grisos van 
dir: “El son és bo, Càncer està en conjunció amb el 
Sol. La reina donarà a llum un fill, un nen diví dotat de 
coneixements meravellosos, útils per a tots els éssers, 
que deslliuraran de la ignorància a la humanitat i que, 
si es dignava fer-ho, podria governar el món”.

Així va néixer el Sant Buddha.
Al final de la seva gestació, la reina Maya estava 

al migdia als jardins del palau, descansant a l’ombra 
d’una palsa (arbre sala, o arbre de l’habitació) de tronc 
robust, directament com la columna d’un temple i 
adornada amb una corona de brillants fulles i flors 
perfumades; i sabent que havia arribat el moment 

Llibre Primer
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—com totes les coses en el món ja sabia—, l’arbre, 
plenament conscient de l’esdeveniment, va inclinar 
les seves branques flexibles per envoltar amb els seus 
braços d’arbre la majestuositat de la reina Maya, i la 
terra va brollar de sobte mil flors amb les quals cobrir 
el seu llit, mentre que la roca dura va enviar una font 
d’aigua cristal·lina per servir com a bany.

Llavors la reina Maya va donar a llum sense 
dolor al seu fill, que en les seves formes perfectes va 
mostrar els trenta i dos signes de naixement beneït1.  
Immediatament, la bona notícia va arribar al palau, però 
quan van portar el palanquí policromat per transportar 
el nounat a la cambra principesca, els portants eren els 
quatre Regents de la Terra —els responsables d’escriure 
les accions dels homes en plaques de bronze— que 
descendien del mont Sumeru. Eren, l’Àngel de l’Est, les 
hosts del qual, vestits amb túniques platejades, porten 
escuts de perles; l’Àngel del Sud, amb els seus cavallers 
els Kumbhandas, que cavalquen en corsers blaus i 
porten escuts de safir; l’Àngel d’Occident, escortat pels 
Nagas a l’esquena de cavalls de color sang i embellint 
escuts de corall; i l’Àngel del Nord, envoltat pels seus 

1 Quan reneix per última vegada, el Buddha presenta les 32 
marques de perfecció, anomenades laksanas majors —com 
portar el signe de la roda de Dharma en els palmells de les mans i 
els peus, o posseir quaranta dents— i altres 80 signes secundaris 
o signes, per exemple, ungles de coure. (N. del t.)
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Yakshas coberts d’or en cavalls grocs i amb escuts 
daurats. I aquests Àngels, ocultant la seva esplendor, 
van baixar a fer els passejos del palanqui, adoptant la 
imatge i les peces de roba de qualsevol portador humil, 
encara que eren déus poderosos; i així, aquell dia, els 
déus caminaven entre els éssers humans sense que ells 
ho sabessin, perquè el cel estava ple d’alegria per la 
felicitat de la terra, sabent que El Senyor Buddha havia 
tornat a ella.

Però el rei Suddhôdana, que ignorava tot això, 
va ser envaït per terribles presagis, fins que els seus 
endevins van augurar en aquest nen un príncep 
dominant la terra, un Chakravartîn1, del qual naix un 
cada mil anys per governar el món; un nen que venia 
amb set dons: el disc diví, anomenat Chakra-ratna; la 
joia; el cavall Asva-ratna, aquell corcel orgollós que 
cavalca pels núvols; l’elefant blanc com la neu i nascut 
per transportar el seu Rei; el Ministre astut; el General 
invencible; i l’esposa de gràcia incomparable, Istrî-
ratna, més bella que l’alba.

Com a agraïment per aquests regals atorgats al 
nen meravellós, el rei va ordenar que la ciutat celebrés 
una gran festa; per la qual cosa, tots els carrers van ser 
escombrats i regats amb essència de rosa, adornaven 

1 Paraula sànscrita que significa literalment: “el que gira la Roda 
de la Llei”. (N. del t.)

Llibre Primer
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els arbres amb llanternes i banderetes, mentre que la 
multitud s’amuntegaven curiosament per veure els 
espadatxins, ballarins, joglars, mags, balancers de corda 
i noies Nautch1 que, vestits amb les seves faldilles curtes 
decorades amb lluentons, van fer repicar alegrement els 
picarols enganxats als seus peus àgils. També hi havia 
homes emmascarats vestits amb pells d’ós i cérvols, 
entrenadors de tigres, lluitadors, homes capaços de fer 
lluitar a la guatlla, altres que feien ressonar els tambors 
o instruments fets de cordes de bronze, i tots, per ordre 
del rei, divertien el poble. A més, van venir comerciants 
de països llunyans que, atrets per les bones notícies 
del naixement, oferien rics presents en safates d’or: 
xals de pèl de cabra, flors de nards, jade, turqueses del 
color del cel crepuscular, teixits vaporoses que fins i 
tot doblegats dotze vegades transparentaven encara 
les cares més lúdiques, cinturons cupulats amb perles, 
i fustes de sàndal, com a homenatge de les ciutats 
tributàries. I van cridar al seu príncep Savârthasiddh, 
el que significa “Prosperitat Completa”, que abreujat va 
romandre a Siddhartha.

Entre els foresters hi havia un sant de cabells 
grisos anomenat Asita, les orelles del qual, molt de 

1 Nautch és un anglicisme que reprodueix una paraula 
comunament utilitzada en diversos idiomes del Nord de l’Índia i 
el significat general és “dansa”.
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temps tancades a assumptes mundanals, percebien 
harmonies celestials. I així, mentre estava en oració 
sota el seu arbre de pipal1, va sentir que els Devas 
cantaven en honor al naixement de Buddha. A causa 
de la seva edat i les pràctiques constants de dejuni, 
Asita estava dotat de saviesa prodigiosa, i tenia una 
aparença venerable que, a mesura que s’acostava, el 
Rei el va saludar i la reina Maya va col·locar el seu fill 
als peus sagrats de l’asceta, encara que ell, veient el 
Príncep, immediatament va exclamar: “Oh reina, no 
faci això!” I prosternant-se, després va enfonsar la seva 
cara bronzejada vuit vegades a la pols, afegint: “Oh noi, 
t’adoro! Tu ets ell! Veig la llum rosa, les marques de les 
plantes dels peus, la dolça figura corbada de l’esvàstica2, 
els trenta-dos signes sagrats principals i els vuitanta 
signes secundaris. Tu ets Buddha, tu predicaràs la Llei 
i salvaràs a tots els que segueixin el teu ensenyament; 
però lamentablement no podré sentir-te, perquè 
moriré molt aviat, Oh infeliç de mi, quan no fa tant de 
temps jo mateix vaig reclamar l’arribada de la mort! 
Però t’he vist. Saps llavors, Oh Rei!, que aquesta és la 
flor del nostre arbre humà: una flor que només s’obre 
una vegada en molts milers d’anys, però un cop oberta, 

1 Ficus religiós, també conegut com banyant.
2 L’esvàstica —en sànscrit suastika, “benestar” “auspicis” és una 
creu que constitueix un signe màgic entre els hindús.

Llibre Primer
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omple el món amb el perfum de la Saviesa i la mel de 
l’Amor. Un lotus celestial ha sorgit de la seva arrel reial. 
Feliç casa teva! “Encara que no del tot feliç, perquè a 
causa d’aquest nen, Sa Majestat, una espasa passarà a 
través dels seus intestins; i tu, dolça reina, estimada 
pels déus i els homes a causa del teu prodigiós part, 
t’has tornat un ésser massa sagrat per patir durant més 
temps, i com que la vida és sofriment, d’aquí a set dies 
arribaràs sense dolor a l’extinció definitiva del dolor”.

I així va passar, perquè en la setena nit la reina 
Maya es va quedar adormida somrient i ja no es va 
despertar, passant feliçment al cel Trâyastrinshas, 
on innombrables Devas honoren i serveixen a 
aquesta beneïda mare. Així que van triar la princesa 
Mahâprajâpati com a nodrissa per al nen, i els seus 
pits alimentaren amb llet noble a Aquell que els llavis 
reconforten els mons.

Van passar vuit anys, el Rei cautelós va pensar a 
ensenyar al seu fill tot el que un Príncep ha d’aprendre 
d’acord amb el seu alt rang, perquè encara estava 
cautelós d’aquell presagi excessivament sublim sobre les 
glòries i patiments d’un Buddha. Amb aquesta finalitat, 
va reunir el seu Consell de Ministres i els va preguntar: 
“Nobles senyors, que a parer seu qui és l’home més 
savi per ensenyar al meu príncep el que un príncep ha 
de saber?” A la qual van respondre immediatament en 
veu unànime: “Oh Rei! Viswamitra és el més savi, el 
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més versat en les Escriptures, el més après, i en suma 
el més capaç d’ensenyar tant les arts manuals com 
totes les altres.” Així que Viswamitra va ser cridat a 
rebre les ordres del rei, i el dia adequat, el príncep va 
prendre la seva tauleta de sàndal vermell com sang de 
bou, empolvorada amb pols molt fina d’esmeril i els 
marges amb pedres precioses incrustades, i després 
d’escollir un punxó per escriure, es va col·locar amb 
els ulls baixos davant del savi que deia: “Nen, escriu 
aquest vers”, i lentament li va dictar l’estrofa Gâyatrî, 
que només pot ser escoltada per persones d’alt nivell:

Om, tatsaviturvarenyam
Bhargo devasya dhîmahi
Dhiyo yo na prachodayât.

(“Om, reflexionem sobre l’esplendor suprema del 
sol diví perquè il·lumini els nostres esperits.”) 

(La paraula Om o Aum és un so sagrat i primordial 
per als hindús que el consideren un símbol d’unitat 
amb el Suprem, el “so de Brahma”.)

“Ja estic escrivint, Acharya, (Mestre) va respondre 
dolçament al Príncep, i ràpidament va escriure damunt 
del pols d’esmeril l’estrofa sagrada, però no només en 
una llengua, sinó emprant molts caràcters diferents, 
ho va escriure en nagri, dakshin, ni, mangal, parusha, 
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yava, tirhi, Uk, darad, sikhyani, mana i madhyachar, 
per al qual va utilitzar l’escriptura pictogràfica i signes, 
les llengües dels cavernícoles i les dels pobles del mar, 
la dels que adoren les serps que habiten sota la terra 
i la dels que adoren el foc i el sol, la dels mags i els 
que habiten fortaleses sumptuoses; i així, amb el seu 
punxó, va reproduir una rere l’altra les llengües escrites 
de totes les nacions, escrivint en cadascuna d’elles els 
versos parlats pel mestre.

I Viswamitra digué: “Ja n’hi ha prou. Passem als 
números. Repeteix darrere meu la teva enumeració 
correlativa fins que arribem al lakh1; un, dos, tres, 
quatre... així fins a deu, i llavors compta per a desenes 
a cent, i llavors per centenars a mil”. I també ho va 
fer el nen: primer va comptar les unitats, després les 
desenes, els centenars i els milers, però no es va aturar 
al lakh, però va murmurar suaument: “Posteriorment, 
ve els kôti, nahut, ninnahut, khamba, viskhamba, abad, 
attata; i en acabat, els kumuds, gundhikas i utpalas, fins 
arribar als pundarîkas als padumas, que serveixen per 
explicar els grans més petits de la pols fina de la terra 
d’Hastagiri2. Però més enllà hi ha altres numeracions: 

1 Un lakh és una unitat del sistema d’enumeració tradicional de 
l’Índia. Equivalent a 100.000 cm. en el sistema mètric decimal. 
2 Referència al mont Hastagiri, literalment el “turó dels 
elefants”, situat a l’estat d’Uttar Pradesh, prop de Palitana, la ciutat 
d’innombrables temples.
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el kata, que serveix per comptar les estrelles de la 
nit; koti-kâtha, per a les gotes de l’oceà; l’innga, per al 
càlcul de cercles; el sarvanikshepa, a través del qual es 
compten les sorres del Ganges; i finalment, arribem a 
l’antah-kalpas, la unitat de la qual es compten la sorra 
de deu crores1 del Ganges. Si es desitja una escala encara 
més gran, l’Aritmètica utilitza asankhya, que és la suma 
de totes les gotes d’aigua que caurien en tots els mons 
si plovia incessantment sobre ells durant deu mil anys. 
Finalment, fins i tot tenim el mahâ-kalpas2 per qui els 
déus calculen el seu futur i el seu passat.”

“D’acord, nobilíssim  Príncep”, va replicar el savi, 
“si vostè sap tot això, serà necesari que hagi de mostrar 
la mesura de les línies?” A la qual el nen humilment va 
replicar: “Acharya, teniu l’amabilitat d’escoltar-me. Deu 
paramânus formen un parasukshma, i deu d’aquests fan 
un trasarene; i set trasarenes tenen la longitud d’una 
espurna de pols flotant en un raig de sol; set d’aquestes 
espurnes són com la punta d’un pèl de bigoti de ratolí, 
i deu d’aquestes puntes consisteixen en una likhya, deu 
likhyas un yuka, deu yukas el nucli d’un gra d’ordi, que 
es conté set vegades a la cintura d’una vespa. D’aquesta 

1 Un crore és de 100 lakhs, o deu milions.
2 Una kalpa és el lapse de temps entre la creació i la destrucció 
d’un món o univers, o podria ser traduït per “eon”. Es diu que és un 
dia Brahma i equival a 4.320 milions d’anys. Un maha kalpa —o 
kalpa gran— es compon de quatre kalpas incalculables.
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manera arribem al gra de mungo (llegum típic de 
l’Índia, Birmània i Pakistan), al de mostassa i ordi, dels 
deu sumen la mesura de l’articulació d’un dit; dotze 
articulacions equivalen a un pam; i des d’aquí arribem 
al colze, al bàcul, a la longitud de l’arc i a la longitud de 
la llança; vint longituds de llança constitueixen el que 
s’anomena una “bufada”, que és l’espai que un ésser humà 
pot viatjar sense haver d’agafar l’alè; quaranta bufades 
constitueixen un gow, i quaranta d’aquests un yôjana. 
Ara Mestre, si ho desitja, li diré quantes espurnes de pols 
flotants hi ha en un raig de sol que estan contingudes 
entre els extrems d’una yôjana. I llavors el jove Príncep 
va indicar sense error el nombre exacte d’espècimens. 
Llavors Viswamitra, després d’escoltar-lo amb absoluta 
atenció, es va prosternar davant del nen i exclamà: “Tu 
ets el mestre dels teus professors; Ets tu i no jo el Guru 
real1. Et venero, Príncep dolç! Bé, acceptes rebre els 
meus ensenyaments només per demostrar-me que ho 
saps tot sense haver-ho après en els llibres i que també 
l’exposes mostrant la més respectuosa sinceritat”.

El Senyor Buddha sempre va mantenir aquest 
mateix sentiment de profund respecte per tots els 
seus preceptors, tot i que sabia més que ells. Va 
parlar amablement al mateix temps que sàviament. 

1 Mestre Espiritual: preceptors que només podien pertànyer a 
la casta Brahmana.
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La seva aparença de  príncep es va combinar amb les 
seves maneres dolces. Era modest, tolerant, de cor 
compassiu, i alhora també intrèpidament valent. Cap 
altre cavaller va ser més ossat que ell durant els dies 
alegres de caça de les tímides gaseles. Ningú conduïa 
el seu carro com ell en les curses que organitzaven 
als patis del palau. No obstant això, enmig d’aquestes 
competicions juvenils, sovint s’aturava per deixar 
escapar la daina, o abandonava una cursa gairebé 
guanyada perquè els seus cavalls fatigats estaven curts 
d’alè, o perquè veia la resta dels seus rivals prínceps 
afligits per la perspectiva de perdre, o simplement 
perquè algun somni malenconiós s’havia apoderat dels 
seus pensaments. I així, amb el pas dels anys, aquest 
caràcter compassiu no va parar de créixer com un arbre 
que, des de dos nous brots en una de les seves branques, 
acaba estenent la seva ombra a límits inconcebibles. No 
coneixia la tristesa, el dolor i les llàgrimes, que només 
eren noms estranys dels assumptes per a ell que els reis 
mai experimenten.

Però un dia de primavera va passar que a través del 
jardí reial va passar un ramat de cignes salvatges volant 
cap al nord per buscar els seus llocs de nidificació al 
cor de l’Himàlaia. Els ocells, alegres, volaven guiats 
per l’amor, subratllant amb crits suaus l’estela del seu 
petit pas pel cel. Llavors Devadatta, cosí del Príncep, va 
tensar el seu arc i va disparar una encertada fletxa que 
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va arribar a les ales amples del cigne guia, desplegades 
totalment per lliscar millor pel camí blau lliure, de 
manera que va caure a terra perforat per la cruel sageta, 
amb les seves plomes blanques tacades pel color 
escarlata de l’enorme gota de sang que fluïa de la seva 
ferida. En veure’l, el príncep Siddhartha va aixecar 
el cigne amb tendresa des del terra, el va pressionar 
contra el pit, i, assegut amb les cames creuades d’acord 
amb el costum del Senyor Buddha, va arreglar les ales 
malparades per apaivagar el terror de l’ocell salvatge, 
després va calmar el seu cor agitat i el va acariciar 
dolçament amb les seves mans lleugeres i amables, 
suaus com fulles de plàtan acabades d’obrir. I així, com 
la seva mà esquerra va subjectar l’ocell, amb la seva dreta 
va extreure l’acer cruel del seu cos per posar a la ferida 
una curativa mel  i fulles fresques. I fins al punt que el 
nen no era conscient del dolor que, per curiositat, va 
prémer la punta de la fletxa contra el canell de la mà, 
i es va sobresaltar quan sentí la punxada, i va tornar a 
acariciar el cigne amb llàgrimes als ulls.

En aquest moment va venir algú que va dir: “El 
meu príncep ha disparat a un cigne que ha caigut aquí, 
enmig de les roses, i li demana que el torni a ell. ¿Ho 
farà d’alguna manera, senyor?” “No”, va respondre 
Siddhartha, “si l’ocell hagués mort, seria correcte 
tornar-lo al seu caçador. Però el cigne viu. El meu cosí 
només ha donat la mort a la pressa divina que agitava 
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aquesta ala blanca”. I Devadatta va replicar: “Aquest 
cigne salvatge, mort o viu, és del que l’ha abatut. En 
els núvols no pertany a ningú, però un cop abatut és 
meu. Donam la meva presa, cosí”. Llavors el nostre 
Senyor Buddha va acaronar el coll del cigne a la seva 
primorosa galta i va declarar greument: “Repeteixo que 
no! Aquest ocell és meu; és la primera de les tríades 
de les coses que em pertanyeran pel dret concedit per 
la misericòrdia i l’omnipotència de l’amor. Perquè ara 
sé, per tot el que s’agita dins meu, que he d’ensenyar 
compassió als éssers humans i que seré l’intèrpret del 
món sense paraula, disminuint així el maleït flux de 
dolor universal. Però si el príncep no hi està d’acord, 
sotmet el cas als savis i esperarem la seva decisió”. 
Així es va fer: el ple del Consell va deliberar sobre 
l’assumpte, i alguns van parlar a favor d’una opinió i 
altres del contrari, fins que un sacerdot desconegut que 
va dir: “Si la vida val alguna cosa, el salvador d’una vida 
és més l’amo de l’ésser viu que el que va intentar matar-
lo; doneu-li l’ocell.” I tots van trobar encertat aquest 
judici; però quan el rei va buscar el savi per honrar-lo 
amb la seva gratitud, havia desaparegut, i algú va veure 
una serp cobra colant-se fora de l’habitació. Els déus 
solen aparèixer en aquesta forma! Així va començar el 
nostre Senyor Buddha el seu treball de misericòrdia.

No obstant això, encara no era conscient de cap 
dolor que no fos el de l’ocell, que, un cop curat, va volar 
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joiosament per reunir-se amb els seus.
Però un altre dia el rei li va dir: “Vine, estimat fill, 

a contemplar l’encant de la primavera, i com la terra 
fèrtil se sent ansiosa per oferir les seves riqueses al 
recol·lector; com el meu regne —que serà teu quan 
flamegi la pira per a mi— és capaç d’alimentar totes 
les boques i mantenir les arques del rei plenes. La 
temporada és bonica, ja que sempre arriba vestida 
amb noves fulles, flors brillants, herba verda i els 
crits alegres dels llauradors.” I cavalcant van entrar 
al cor d’una regió rica en regadiu i horts on els bous, 
estirant els seus colls robustos sota l’opressió del jou, 
van arrossegar les arades per la terra rica i vermellosa; 
el sòl fèrtil va brollar i va rodar en ones llargues i suaus 
darrere d’ells, i el llaurador va pressionar amb els dos 
peus sobre la tanca per aprofundir més el solc. Entre 
les palmeres ressonava  el murmuri de les tintinejants 
aigües dels rierols, i per tot arreu que fluïen els orlava 
la joiosa terra de balsamines i llancejades fulles de 
llimoners. Més enllà d’això, un grup de sembradors 
avançava estenent la llavor, mentre tota la selva reia 
amb les cançons que sortien dels nius i, en el seu 
profund matoll, es percebia la palpitació vital dels seus 
éssers més petits, com el llangardaix, l’abella, l’escarabat 
i tots aquells que s’arrossegaven per terra, feliços per 
l’arribada de la primavera. A les branques dels mangos 
parpellejaven els colibrís; solitari en la seva forja verda 
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treballava sorollós el 
calderer; els abellerols de 
bec aguilenc perseguien a 
les púrpures papallones. 
Al costat d’ells, els 
esquirols ratllats corrien 
inquiets; els minos —
una mena d’estornells— 
esperen entre els arbusts; 
el gat salvatge, amb 
pelatge frondós, esperava 
l’assetjament de peixos a la 
vora de l’estany; les garses 

rondaven pacíficament entre els búfals; els milans 
voleien en l’aire daurat, en les proximitats del temple 
de colors brillants que els galls dindis van fer els seus 
breus vols; els coloms blavosos s’arrufaven a dalt de les 
tàpies; des de la distància va arribar el so dels timbals 
anunciant una festa nupcial. Totes les coses parlaven 
de pau i abundància, i el Príncep les mirava i s’alegrava.

Però mirant-los més profundament, també va 
veure créixer les espines sota aquesta rosa de la vida; va 
veure el pagès bronzejat guanyar-se la seva subsistència 
amb la suor del front, suportant grans patiments per 
poder viure; i com va assetjar els bous d’ulls grans en 
les hores més calentes, picant els seus flancs. També 
es va fixar que el llangardaix es menja la formiga, i la 
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serp al llangardaix, i l’esparver a tots dos; va observar 
com el falcó pesquer robava del gat salvatge la peça que 
acabava de recollir a l’estany; va veure l’esparver caçant 
al rossinyol que al seu torn havia caçat les papallones 
lluents; de manera que a tot arreu tothom matà a un 
matador i al seu torn fos víctima d’un altre matador, 
vivint la vida de la mort. Així, aquest espectacle 
encantador amagava una vasta, salvatge, ominosa 
conspiració d’assassinat mutu, des del cuc fins a l’ésser 
humà, que també mata els seus semblants. Veient això 
—el llaurador famolenc i el seu bou escorxat pel jou 
amarg, i aquesta furiosa ràbia de viure, que va incitar a 
tots els éssers vius a combatre —el príncep Siddhartha 
va sospirar: “És això, va dir, la terra feliç que volia que 
jo vegi? Quanta sal es barreja amb el pa dolç del pagès! 
Que difícil és la servitud dels bous! Què ferotge és la 
guerra dels forts contra els febles que es lluita entre el 
sotabosc! Tantes intrigues en l’aire! No és un refugi a 
les aigües tampoc! Aparteu-vos de mi per un moment i 
deixeu-me reflexionar sobre el que meu mostrat”.

I dient això, el bon Senyor Buddha es va asseure 
sota un arbre amb les cames creuades —com apareix 
en les seves estàtues santes— i per primera vegada 
es va posar a meditar sobre la profunda malaltia de la 
vida, sobre el seu origen llunyà i el seu possible remei. 
En aquestes circumstàncies, una pietat tan immensa, 
un gran amor pels éssers vius, un anhel tan apassionat 
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per alleujar el seu dolor, que, sota la seva poderosa 
influència, el seu esperit principesc va caure en èxtasi 
i alliberat de la taca mortal dels sentits i la percepció 
de l’ego, el nen va arribar a la Dhyâna, el primer pas del 
“camí”.

En aquell moment, a través del cel més remot, 
cinc Esperits volaven llurs ales lliures van titubejar a 
mesura que passaven per sobre de l’arbre: “Quin poder 
més alt atura el nostre vol?”, van dir, perquè els Esperits 
perceben qualsevol força divina i reconeixen la 
presència sagrada d’un ésser pur. I després mirant cap 
avall, van veure el Buddha coronat amb un halo rosa, 
pensant en la salvació dels éssers humans, mentre que 
des del bosc va sorgir una veu que exclamava: “Rissis1! 
Heus aquí el que salvarà el món, descendiu i adoreu-
lo.” I els Éssers il·luminats es van acostar i, plegant les 
seves ales, van cantar una cançó d’elogi. Després van 
reprendre el seu viatge i van portar la bona notícia als 
déus.

Algú, a qui el rei havia encarregat de buscar el 
Príncep, encara el va trobar meditant, tot i que ja era 
més de mitja tarda i el sol es precipitava ràpidament 

1 Segons el Mahabharata, les estrelles de l’Óssa Gran eren 
set savis anomenats Rissis, responsables  que el sol s’elevés i 
que brilles, que van sorgir de l’esperit de Brahma. Per extensió, 
el terme s’aplica als mestres espirituals, vidents i il·luminats de 
l’Antiga Índia. (N. del t.)
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als turons d’Occident; totes les 
ombres es van moure excepte la 
produïda per l’arbre que es va 
quedar immòbil sobre ell, 
guardant el cap sagrat de Buddha 
dels raigs oblics del sol, i el que 
estava al costat d’aquesta escena 
va sentir una veu dient enmig de 
les flors rosenques de les pomeres: 
“Deixa el fill del rei! Mentre 
l’ombra no surti del seu cor, 

tampoc es mourà la meva”.



LLIBRE SEGON

JUVENTUD I MATRIMONI

Quan el nostre Senyor va arribar a l’edat de divuit anys, 
el rei va ordenar que es construïssin tres magnífiques 
cases per a ell: una de bigues quadrades folrades de 
fusta de cedre, calenta per als dies d’hivern; un altre de 
veteats marbres, fresc per a l’estiu; i un altre de maons 
cuits recoberts de teules blaves, agradables en l’estació 
de plantació, quan broten els ‘champakas1’.

Els seus noms eren Shuba, Suramma i Ramma, i al 
seu voltant florien deliciosos jardins, regats per rierols 
lúdics que s’estenien entre boscos harmoniosos, amb 
un gran nombre de pavellons brillants i excel·lents 
prats. En els tres llocs Siddhartha va vagar com li va 
agradar, trobant en cada moment noves delícies, i en 
ells va passar hores felices, perquè estava ple de vida 
i la sang que corria per les seves venes era rica. Però 
aviat, malgrat tot, es van dirigir a ell les ombres de la 
seva meditació, de la mateixa manera que la superfície 
platejada d’un llac s’enfosquís amb el pas dels núvols.

1 Arbre tropical del gènere de magnòlies, les flors s’utilitzen en 
l’elaboració d’encens i olis essencials per a la perfumeria. (N. del 
t.)
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El rei, en advertir-lo, va convocar els seus ministres 
i els va dir: 

“Reflexioneu, senyors, sobre el que el vell rissi va 
declarar i el que els intèrprets dels somnis em van explicar. 
El meu fill petit, que és més estimat per a mi que la sang 
del meu cor, gaudirà del domini universal, serà un Rei de 
reis —tal és el meu anhel més profund— que trepitjarà 
els colls de tots els seus enemics, o caminarà pel trist i 
humil camí de la abnegació i el sofriment pietós, per 
guanyar qui sap quins béns després de perdre tot el que 
mereix ser conservat; i és a aquesta tasca que els seus 
ulls reflexius s’inclinen enmig dels meus palaus. Però sou 
savis i m’assessorareu. Digueu-me, com podrien tornar 
els seus passos al camí excels que ha de caminar, i com et 
verificaran tots els senyals feliços que li donarien el govern 
de la Terra si la volgués governar?”

El més ancià va respondre: “Majestat! L’amor 
curarà aquest lleuger malestar. Teixiu, Sa Majestat, 
al voltant del seu cor despreocupat l’encant de les 
arts femenines. Bé, què sap aquest noble noi encara 
sobre la bellesa de les dones, o sobre els ulls que fan 
que s’oblidin el cel o la prodigiosa força dels llavis 
maquillats amb bàlsam? Trobeu-li per a ell esposes 
amoroses i boniques companyes de joc, doncs els 
pensaments que no poden ser subjugats fins i tot amb 
cadenes de bronze són fàcilment lligats per un simple 
cabell d’una dona”.
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Tots ells van aprovar aquestes paraules, però el rei 
va replicar: “Si busquem dones per a ell, l’amor amb 
tota probabilitat triarà amb altres ulls, i si li oferim 
un jardí de belleses per triar la flor que més li agradi, 
ell somriurà i evitarà dolçament el gaudi que ignora.” 
Llavors un altre va dir: “Barasinga1 corre fins que 
arriba la fletxa fatal; què li passarà al Príncep lo que els 
esperits menys senyorials: els encants d’un cos femení, 
la visió de la cara d’una dona bonica, li semblarà un 
paradís i aquestes formes seran més boniques que 
l’alba pàl·lida quan desperta al món. ¡Fes-ho així, oh rei 
meu! Ordena que s’organitzi una magnífica festa on les 
donzelles del regne siguin rivals en gràcia i joventut en 
els esports habituals dels Sakyas. Que sigui el Príncep 
qui s’encarregui de concedir el premi a la més bellesa, 
i quan passin les encantadores vencedores davant del 
seu tron, veurem si una o dues d’elles aconsegueixen 
dissipar la tossuda tristesa de la seva dolça cara. Així 
podem triar per l’amor amb els  propis ulls d’amor, i 
a través d’aquesta estratègia procurar la felicitat de Sa 
Altesa.”

Tots van acordar de nou prendre aquest 
suggeriment per encertat, i així, a partir de l’endemà, 
els pregoners van convocar les dones joves més belles 

1 És un corb natiu de l’Índia i Nepal, actualment en perill 
d’extinció. (N. del t.)
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de tot el regne perquè anessin al palau on es celebraria 
un concurs de bellesa i els premis serien atorgats 
pel mateix Príncep: un objecte de gran valor per a 
cadascuna d’elles i un altre encara més preuat per a 
aquella que resulti segons el judici com la més bella.

Immediatament les joves de Kapilavastu van 
començar a reunir-se en gran nombre davant de les 
portes del palau: cadascuna s’acabava de pentinar i 
nuar els seus cabells negres, de compondre les seves 
pestanyes amb surma1, de banyar-se i perfumar-se, i 
totes van aparèixer vestides amb xals i vestits de colors 
alegres; les seves delicades mans i els seus peus fins eren 
acabats de tintar carmesí i les seves tilkas2 brillaven al 
sol.

Va ser un espectacle bonic veure a totes aquelles 
joves indies desfilant lentament davant del tron, amb 
els seus ulls negres i orientals fixats a terra, perquè el que 
va fer trontollar els seus cors esvalotats quan van veure 
el Príncep, no era tant la seva majestuosa presència 
com el que ell es va asseure tan pacíficament, amb una 
actitud tan plàcida, encara que alhora tan superior a 
elles. Cada donzella va prendre el seu regal amb els 

1 Pols d’antimoni fina que a l’Índia s’utilitza per compondre les 
pestanyes i el contorn dels ulls negres. (N. del t.)
2 Tilka: marca vertical feta al front, en l’espai delimitat per 
celles, que denota la afiliació religiosa hindú del seu portador. (N. 
del t.)
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ulls baixos, sense atrevir-se a mirar-lo; i si els assistents 
aclamen alguna com la més bella; i per tant, amb més 
mèrits de rebre els somriures reals, es va quedar uns 
instants davant d’ell com una gasela espantada mentre 
tocava la mà benèvola i després va córrer a unir-se 
amb les seves companyes, tremolant del favor d’aquell 
Príncep diví, august i sagrat que semblava estar tan per 
sobre del seu món.

Així, una rere l’altra, les dames més boniques 
que es poden imaginar, les flors de la ciutat, estaven 
desfilant davant el tron; no obstant això, en el moment 
de la bella processó, quan ja s’havien distribuït tots els 
regals, va aparèixer una última jove, Yasôdhara.

Els qui es trobaven més pròxims a Siddhartha el 
van veure torbar-se quan la noia radiant es va acostar. 
Les seves formes semblaven haver estat modelades en 
el cel: la seva manera de caminar evocava els camins 
de Parvati1, els seus ulls recorden els d’un cabirol en 
l’estació de l’amor; la seva cara era tan bonica que 
les paraules mai han estat capaces de pintar el seu 
encant. Ella va ser l’única que va mirar el Príncep 
directament a la cara, amb les mans creuades sobre el 
pit i erigit el seu coll esvelt. “No hi ha regal per a mi?”, 
va preguntar somrient. “No queden més regals, s’han 

1 “La de les Muntanyes”, un dels noms de l’esposa del déu hindú 
Xiva, la Mare Divina. (N. del t.)
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acabat”?, va respondre el Príncep, “però pren aquest 
en compensació, estimada germana, per la teva gràcia 
s’enorgulleix tota la nostra feliç ciutat.” I dit això, es 
va treure el collaret de maragda i va botonar les seves 
perles verdes al coll sedós i fosc de la jove; els seus 
ulls es van trobar llavors, i d’aquesta mirada va néixer 
l’amor.

Molt després, quan havia arribat a la il·luminació 
completa, li van preguntar al Senyor Buddha per què 
el seu cor s’havia inflat d’aquesta manera a la primera 
mirada de la jove Sakya, i ell va respondre: “No érem 
estranys, com pensàvem en nosaltres mateixos i en tots 
els assistents. En temps remots, el fill d’un caçador, 
mentre jugava amb les dones joves de les selves 
properes a les fonts del Yamuna1, on s’eleva el Nanda 
Devi2. Va ser elegit àrbitre d’una cursa que van realitzar 
entre els pins com a llebres que es recreen en les seves 
alegres rondes a la hora crepuscular. A la primera la 
coronava amb flors brillants com estrelles; la segona 
amb llargues plomes multicolors arrencades als faisans 
i perdius de les canyes; a la tercera amb un collaret fet 

1 Després dels Ganges, del qual és un afluent, el segon riu més 
sagrat de l’Índia. Ha nascut a l’Himàlaia, i flueix a través dels estats 
de Delhi, Uttar Pradesh i Haryana. A la seva riba, a la ciutat d’Agra, 
s’alça el Taj Mahal. (N. del t.)
2 La segona muntanya més alta de l’Índia, 7.816 metres). El seu 
nom significa “Deessa que atorga felicitat”. (N. del t.)
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amb petites pinyes. Però la que va arribar la última es 
va convertir en la primera per a ell, i el noi li va atorgar 
com a premi un cervató domesticat i l’amor del seu 
cor. Així que, junts, van viure feliços a la selva durant 
molts anys i tots dos van morir en ella. ¡Veieu com la 
llavor oculta germina de la terra després de llargs anys 
de sequera! Igual el bé i el mal, sofriment i plaer, odi i 
amor, i totes les accions passades, rebroten en una nova 
planta de fulles brillants o ombrívoles, amb fruites 
dolces o amargues. Perquè jo era aquell jove, i ella era 
Yasôdhara; i a mesura que giri la roda de la vida i la 
mort, el que era sobreviurà entre els dos.”

En aquell moment, tots els que observaven al 
Príncep durant la processó de les noies boniques i la 
conseqüent distribució de regals a cadascuna d’elles, es 
van afanyar a fer el relat al Rei de tot el que havien vist i 
escoltat: es a dir, com el seu fill havia estat indiferent fins 
l’arribada de la filla del gran Suprabudha1, Yasôdhara; i 
com se li va alterar de sobte el semblant davant de la 
presencia d’ella; com s’havien mirat l’un a l’altre i com 
després el Príncep li regalà el seu collaret de maragdes, 
en mig d’un joc de brillants mirades.

I el bon Rei va dir somrient: “Mireu, hem trobat 

1 Rei de la ciutat de Devadaha, capital de una regió del nord de 
l’Índia aleshores coneguda com Magadha, i pertanyent també al 
clan dels Sakyas. N. del t.)
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un esquer; busquem ara un mitjà per apartar al nostre 
falcó dels núvols. Enviem missatgers que formalment 
sol·licitin a la jove en matrimoni per al meu fill “.

Però era costum entre els sakyas que, quan algú 
demanava en matrimoni a una dama de noble llinatge, 
bella i desitjable, havia de demostrar la seva destresa en 
les arts de la guerra competint en un torneig contra tots 
els pretendents que desitgessin participar-hi, i aquesta 
costum no concedia excepcions ni tan sols als reis.

Així que el pare de Yasôdhara va respondre: 
“Digueu-li al rei que diversos prínceps veïns i llunyans 
també sol·liciten a la jove, i si el seu noble fill  pot tensar 
l’arc, manejar l’espasa, i muntar cavalls millor que ells, 
que resultaria ser el millor de tots, i per tant seria 
considerat el millor per a nosaltres. Però, com es pot 
donar això a la seva forma de vida enclaustrat?”

Afligit el cor del rei amb aquesta notícia en 
entendre que el Príncep estava sol·licitant a la dolça 
Yasôdhara en va, perquè sabia al mateix temps que 
tindria com a rivals Devadatta, el més hàbil en el 
maneig de l’arc; Arjuna, capaç de domesticar el poltre 
més ferotge; i Nanda, el gran professor d’esgrima. 

Però el Príncep, davant d’aquests recels, es va 
limitar a somriure dissimuladament i va dir: “També 
he après aquestes coses. Proclama que el teu fill es 
mesurarà a si mateix amb tots els que venen i en les 
competicions que triïn ells mateixos. No crec que vaig 
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a perdre el meu amor per això “.
D’aquesta manera es va donar a conèixer que 

després de set dies el príncep Siddhartha es va 
emplaçar amb els que vulguin mesurar-se amb ell en 
competicions marcials, i que la corona del vencedor 
seria Yasôdhara.

En el setè dia, els senyors dels Sakyas i la gent 
dels pobles i del camp de tota la regió es van reunir 
al maidân1. La jove també hi va assistir, envoltada de 
la seva família en festeig nupcial, amb música, lliteres 
decorades amb colors, bous amb banyes daurades i 
gualdrapes de flors. Devadatta, línia real2, li va demanar 
la mà; també ho van fer Nanda i Arjuna, tots dos nobles, 
la flor i la crema de la joventut es van reunir allà.

Llavors va aparèixer el Príncep, muntant en 
el seu cavall blanc, Kantaka, que estava renillant 
sorprès per la presència d’aquesta estranya multitud; 

1 En diverses parts d’Àsia, s’anomena així una esplanada, 
generalment utilitzada com a lloc per a la instal·lació del mercat 
setmanal, o en el moment com l’escenari d’exercicis militars i, ara 
esportius.
2 L’arrogant i orgullós Devadatta era cosí de Siddhartha —en 
realitat Nanda i Arjuna— i quan va aconseguir la Il·lumunació, 
va ser un dels seus primers deixebles, fins i tot si més tard es va 
convertir en el seu oponent, fins al punt d’intentar assassinar-lo, 
i va provocar una escissió en la Shanga buddhista o congregació 
buddhista.
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També Siddhartha va mirar amb ulls de meravella 
que les persones nascudes al peu del tron, que vivien 
i s’alimentaven de manera tan diferent dels reis i, no 
obstant això, segurament era tan similar a ells en els 
seus gaudiments i dolors. Però quan el Príncep va 
veure a la dolça Yasôdhara, un somriure va il·luminar 
la seva cara i, estirant les seves regnes de seda, va aturar 
el cavall, va saltar a terra, i va exclamar: “No és digne 
d’aquesta perla qui no sigui de fet el més digne dels 
homes. Que els meus rivals mostrin si jo era massa 
atrevit en pretendre la seva mà”.

Immediatament, Nanda va proposar enfrontar-
se a la prova d’arc, i per a això va col·locar un tambor 
de bronze a sis gows1 de distància, Arjuna també va 
col·locar sis, i Devadatta el seu a vuit; però el príncep 
Siddhartha va suplicar col·locar el que pertanyia a 
deu gows de la línia de tir, de manera que l’objectiu 
no semblava més gran que un kauri2. Després van 
disparar: Nanda va enganxar la fletxa en el seu tambor, 
Arjuna en el seu, i Devadatta va traspassar de part a 
part, després de la qual cosa la multitud va pronunciar 
un crit d’admiració; mentre que la dolça Yasôdhara es 

1 Mesura de longitud equivalent a uns 400 metres. (N. del t.)
2 Petita closca de cargol utilitzada com a moneda en certes 
parts de l’Índia i les costes africanes. (N. del t.)
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cobria amb el seu sari1 d’or els ulls tímids, per por de 
veure la fletxa del seu Príncep vagar fora de l’objectiu.

Però Siddhartha va prendre l’arc de canya de 
jonc envernissat de laca, reforçat amb tendons i 
equipat amb una corda de plata que només uns 
braços vigorosos podien tensar, i dibuixant un lleuger 
somriure, va estrènyer la corda retorçada, que es 
va inclinar estridentment, fins que es van tocar els 
extrems de l’arc i finalment es va trencar per la meitat. 
“Aquest arc és de joguina. És inútil no serveix per res.” 
“Ningú té un millor arc per als senyors dels Sakyas?” 
I algú va respondre: “Sí, tenim l’arc de Sinhahânu, 
conservat al temple i que no sabem des de quan; un 
arc que ningú ha estat capaç de tensar i que ningú 
podia tirar fins i tot si hagués aconseguit estrènyer”. 
“Vés i porta-me’l”, va cridar Siddhartha, “aquesta 
arma digna d’un home”.Per tant, van portar l’antic arc 
d’acer negre, incrustat amb garlandes d’or i corbat com 
banyes de bisó, i dues vegades Siddhartha va provar 
la resistència de l’arma damunt dels genolls. Llavors 
va dir: “Tireu ara amb aquest arc, cosins meus.” Però 
cap d’ells va poder tensar aquell arc inflexible fins i tot 
la longitud d’una mà. Llavors el príncep Siddhartha, 
inclinat suaument, va prendre l’arc, va fixar l’atenció al 
punt de mira, i va estirar amb tanta força de la corda 

1 Vestit tradicional de les dones de la Índia.
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que, com l’aleteig d’una àguila, va vibrar en l’aire amb 
un so tan clar i poderós que els malalts, les malalties 
dels quals els havien obligat a romandre a casa seva 
aquell dia, van preguntar: “Quin so és aquest,” i la gent 
els van respondre meravellades: “És el so de l’arc de 
Sinhahânu, que el fill del rei l’ha tensat per disparar amb 
ell”. Llavors Siddhartha, després de col·locar una bona 
fletxa a la corda estirada, la va disparar i tallant l’aire, va 
perforar el tambor més llunyà per, sense aturar el vol, 
perdre de vista la plana. Devadatta immediatament 
va desafiar als seus oponents a rivalitzar amb l’ús de 
l’espasa, i per tant, començant la prova, va tallar un 
arbre de sis dits de gruix, Arjuna un de set i Nanda un 
altre de nou. Però l’espasa de Siddhartha seccionà d’un 
sol tall inclinat, enlluernador i profund, no un tronc, 
sinó dos que havien crescut junts, amb un tall tan recte 
que els dos troncs es varen mantenir drets, i Nanda 
va cridar:”¡La seva fulla s’ha torçat!” I Yasôdhara va 
tremolar de nou mentre veia els arbres de peu; més 
en aquest mateix moment, els Devas de l’aire,1 veient 
l’escena, van provocar que bufessin ràfegues de vent 
del Sud, i les dues copes verdes es van esfondrar amb 
tremolors, completament abatuts, contra el terra.

1 Els devas són deïtats de la religió hindú que habiten els quatre 
elements primordials —aire, terra, foc i aigua— i governen les 
diferents entitats que constitueixen la Naturalesa, rius, muntanyes, 
arbres, etc. (N. del t.)
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el lapse de temps que va trigar a caure l’escuma de la 
boca a terra, havia recorregut un espai de vint llances1.
Llavors Nanda va dir: “Nosaltres també podríem 
guanyar amb un cavall com Kantaka. Porteu un cavall 
a la domesticació i veurem qui el munta millor.” Així 
que els sais2 van portar, lligat amb tres cadenes, un 
semental negre com la nit, ulls ferotges, el morro 
dilatat, i sense fre ni cadira perquè cap genet l’havia 
muntat encara. Un rere l’altre, els tres joves Sakyas 

1 Entre 80 i 100 metres. (N. del t.)
2 En l’Índia són els palafreners. (N. del t.)

A continuació, 
van portar als  fogosos 
corsers de pura raça 
en que havien arribat 
els contrincants al 
torneig, aleshores els 
varen obligar a fer una 
carrera a tres voltes al 
maidân. Però no hi va 
haver competència, ja 
que el blanc Kantaka 
immediatament va deixar 
el més ràpid de tots ells 
molt enrere; amb tanta 
velocitat galopant que en 
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van saltar sobre la seva esquena ampla, però l’animal 
ardent va saltar i es va retorçar tan furiosament que 
els va tirar successivament a terra coberts de pols i de 
vergonya. Només Arjuna va aconseguir aferrar-se a ell 
per uns moments: després de deslligar les cadenes, va 
fusionar els ijars del negre, va estirar la mossegada i va 
subjectar les magnífiques mandíbules de l’animal amb 
la mà ferma fins que es va embolicar en una tempesta 
d’ira, ràbia i por, el desfrenat salvatge i mig domesticat, 
va donar una volta sencera a l’esplanada; però de sobte, 
es va enfrontar al genet, mossegant-li a Arjuna en un 
peu, va ser violentament llençat i hagués mort allà si els 
palafreners que van arribar a la seva ajuda no haguessin 
pogut sostenir la bèstia furiosa. Llavors la gent va cridar: 
“No deixis que Siddhartha munti aquest Bhut1, que el 
fetge és una tempesta i la seva sang una flama vermella”. 
Però el Príncep va dir: “Deslligueu les cadenes, vaig a 
muntar-lo només agafat a la cabellera.” Així que en va 
agafar un bon grapat amb molta tranquil·litat i, dient 
unes paraules en veu baixa, va col·locar la mà dreta 
davant dels ulls del semental i li va acariciar suaument 
el cap rabiós, després va continuar amb el coll i els 
ijars suats. Els espectadors sorpresos van veure el 
cavall, negre com la nit més fosca, immediatament 
perden la seva arrogància ardent i ser apaivagat com 

1 En la tradició hindú, un dimoni que pren possessió de cossos.
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si conegués el nostre Senyor i el respectés. Ni tan sols 
es va moure mentre Siddhartha l’estava muntant; 
després va córrer dòcilment sota la pressió dels seus 
genolls i la brida improvisada de la cabellera davant els 
ulls sorpresos de la multitud, que va exclamar en una 
sola veu: “No competeixin més, perquè Siddhartha és 
sens dubte el millor.” Llavors Suprabudha, pare de la 
pretesa Yasôdhara, va declarar: “El desig dels nostres 
cors era veure’t aconseguir el triomf, perquè ets tu qui 
preferim; però digui’ns, per quina estrany encanteri 
màgic vas aprendre les arts virils de combat celebrades 
en els teus rosers i somnis, quan altres no aconseguien 
la teva destresa o fins i tot van participar assíduament 
en la guerra, la caça i l’entrenament marcial constant? 
Rep, ¡Oh Príncep!, en qualsevol cas, el tresor que has 
guanyat”.

Després d’aquestes paraules, la jove índia 
encantadora es va aixecar del seu seient, i fent el seu 
camí a través de la multitud, va prendre una corona 
de flors de mogra1, es va aixecar suaument per sobre 
del seu front el seu vel negre jaspiat d’or, i va passar 
altiva al mig dels joves pretendents que acabaven de 
ser derrotats, fins que va arribar on Siddhartha estava 
en la seva gràcia divina, realçat per la presència del 
negre corser que, doblegant el seu coll vigorós, el va 

1 Varietat de gessamí indi d’aroma extraordinàriament fort.
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seus peus amb ulls radiants i va dir: “Estimat príncep, 
mira’m, perquè sóc teva.” I la multitud es va alegrar 
mentre els veien passar amb les mans entrellaçades 
i units els seus cors. Mentre que el vel negre i daurat 
cobria la cara de la jove de nou.

Molt després, quan ja havia aconseguit la 
Il·luminació, li van preguntar al Senyor Buddha sobre 
aquests esdeveniments, per què Yashôdhara portava 
aquell vel negre i daurat i caminava tan altiva al seu 
costat, i ell a qui honra l’univers va respondre: “Abans 
de mi es va ignorar o només es sabia a mig camí que, 
a mesura que la roda del naixement i la mort gira, els 
assumptes i pensaments passats, i les vides enterrades, 

mantenir dolçament 
encara sota el braç del 
seu senyor. La jove es 
va inclinar davant del 
Príncep, mentre que el 
seu semblant irradiava 
l’alegria celestial de 
l’amor feliç; després 
va penjar el collaret 
perfumat del coll i, 
recolzant el seu exquisit 
cap al pit de Siddhartha, 
es va prosternar als 
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tornen. Recordo ara que, passejant pels vessants 
boscosos de l’Himàlaia sent un tigre famolenc amb 
pell ratllada, jo, que ara sóc Buddha, aguaitava entre 
l’herba kusa1, amb ulls verds aclucats, els ramats que 
com més a prop s’apropaven del meu amagatall, més 
a prop estaven de la seva mort. O rampinyava sota les 
estrelles, salvatge i insaciable, a la recerca d’una presa, 
olorant en els rastres la petjada d’un home o una daina, 
entre les bèsties que llavors eren els meus camarades, 
em vaig trobar en el matoll de la selva o enmig dels 
canyissars que envolten un jheel2 una tigressa, la més 
bella de la selva, que provocava la guerra entre els 
mascles. La seva pell era or brillant brodat en negre, 
com el vel que Yashôdhara portava per a mi. La lluita 
violenta es va promoure amb dents i urpes en la selva, 
mentre que sota un nim3, la bella tigressa per la qual 
es lluitava ens mirava com sagnàvem i com, encara ens 
estàvem ferint ferotgement l’un a l’altre. Recordo que 
per fi es va acostar grunyint, va passar davant els altres 
reis de la selva als quals havia colpejat a dentellades, 

1 Herba utilitzada a l’Índia en la pràctica del ioga i la meditació, 
i en general en cerimònies religioses. (N. del t.)
2 Llac en hindi. (N. del t.)
3 També conegut com masagora o lila índia, el nim 
— Azadirachta indica— és un arbre natiu de l’Índia que arriba a 
uns 15 o 20 metres d’alçada i és molt frondós tot l’any, de manera 
que el seu refugi és molt apreciat per la fauna salvatge. (N. del t.)

Llibre Segon



52 La Llum  d’Àsia

i amb la seva llengua acariciadora va llepar els meus 
costats esbufegats, després caminant amb altesa, venint 
amb mi a l’interior de la selva. La roda de naixement i 
mort es gira cap avall i cap amunt”.

Així, la jove va ser donada al Príncep com a 
voluntari trofeu, i quan les estrelles van ser favorables 
—sent Mesha, el Moltó Vermell, el senyor del cel1— 
la festa nupcial es va celebrar d’acord amb el costum 
dels Sakyas. Van arranjar el gadi2 d’or, van desplegar 
les catifes, van penjar les garlandes, van lligar els 
braços dels nuvis amb fils, van partir el pastís dolç, van 
estendre l’arròs i attar3, flotaven les dues fulles d’herba 
sobre la llet vermellosa i la qual cosa, apropant-se, 
significava “amor fins a la mort”. Els esposos després 
van donar per tres vegades els set passos al voltant 
del foc, es van rendir presents als sacerdots, i va fer 

1 Es refereix al planeta Mart i, segons l’astrologia vèdica, el 
període anual conegut com Mesha-Angaraka —del 21 de març 
al 21 de maig— coincidint amb el representat a Occident per el 
signe zodiacal Àries. (N. del t.)
2 A l’Índia, coixí. Durant la celebració d’un matrimoni, 
els contraents segueixen la cerimònia asseguts en un “gadi” 
especialment confeccionat per a l’ocasió. (N. del t.)
3 “Attar genda”, perfum tradicional indi obtingut destil·lant 
diversos tipus de flors en un recipient amb un dissolvent —
normalment oli de sàndal. (N. del t.)
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ofrenes al temple, cantant mantrams1 i es van lligar els 
vestits d’un a l’altre dels nuvis. Llavors el vell pare va 
dir: “Príncep honorable, el que era nostre és a partir 
d’ara només teu. Siguis amable amb ella, perquè ella 
ha posat la seva vida en tu”. Amb càntics i música de 
trompeta van acompanyar a la dolça Yashôdhara a la 
casa matrimonial, la van deixar en braços del Príncep i 
l’amor va regnar sobretot.

Però el Rei no confiava només en l’amor, i així 
els va fer construir una presó pels seus amors tan 
magnífica que en tota la terra no hi havia cap meravella 
així: Vishramvan, palau d’esbarjo del Príncep. Enmig 
de l’immens terreny que envolta el palau s’aixecava una 
muntanya d’intens verdor, la base del qual banyava el 
riu Rohini, que murmurant descendeix de l’Himàlaia 
per retre tribut a les onades dels Ganges. Al sud, un 
bosc de tamarindes i salines tancava l’horitzó i arbres 
de sal2 entapissat amb el color blau celestial de les flors 
de ganthi3 i més enllà la ciutat, el rumor de la qual 
arribava en les ales del vent tan suau com el brogit de 
les abelles en els arbustos llunyans. Al nord aixecant 

1 Fórmules rituals, oracions. La paraula sànscrita “mantram” 
significa “protecció de la ment”, i la protegeix de les aparences i 
concepcions ordinàries. (N. del t.)
2 Es refereix a un arbre salat [costa robusta], o sala d’arbres, 
d’un dels parcs de la ciutat de Lumbini. (N del t.)
3 Gènere de plantes de la família Poàcies, gramínies. (N. del t.)
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costeruts, va elevar a tals altures el pensament que 
semblava possible arribar al cel i conversar amb els 
déus.

Sota de les neus s’estenien selves fosques, en el 
matoll d’una infinitat de salts de cascades velades pels 
núvols; més avall creixien els roures rosats i els pins 
gegantins, on creixien els ressons del cant del faisà, 
el rugit de la pantera, l’esbiec del bé salvatge saltant 
entre les roques i el crit agut de les àguiles que volaven 
en cercles sobre els arbres. Encara més avall, el prat 
brillava com una estora d’oració disposada als peus 
d’aquests altars divins. Davant, en una terrassa alta, 
els arquitectes van construir el magnífic pavelló que 
flanquejava amb torres i envoltava amb un claustre de 
columnes. En les seves bigues es van esculpir escenes 
d’històries antigues: Radha i Krishna, amb les verges 

els prodigiosos talls dels cims 
immaculats de l’Himàlaia 
que, en fileres arrenglerades 
de blancor enlluernadora, 
lluitaven per assaltar el cel blau 
—verge, infinit, meravellós—. 
I aquest univers de crestes i 
cims, de valls i altiplans, de 
vessants verds i agulles de gel, 
de barrancs i penya-segats 
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dels boscos1, Sita, Hanuman i Draupadi2; i damunt 
del pòrtic central, s’asseia el bon déu Ganesha, que 
fomenta la saviesa i la prosperitat, amb el seu registre i 
ganxo, enrotllant la seva trompa de perfil3.  A través dels 
sinuosos camins del jardí i del pati s’accedia a la porta 
interior construïda amb marbre blanc amb vetes rosa; 
la llinda era de lapislàtzuli, el llindar d’alabastre i les 
portes de fusta de sàndal exquisidament decorades. A 
partir d’aquí, un conjunt de majestuoses sales i cambres 
ombrívoles, seguides pels deliciosos passos per pujar 
escales magnífiques, recórrer galeries enreixades, 
sota sostres pintats, claustres de columnes etèries, 

1 Radha era una de les gopi, o vaqueres de Vrindâvan —bosc 
sagrat a la vora del riu Yamuna—, companya de jocs i amant de 
Krishna, un dels déus de la trimurti hindú amb Vishnú i Xiva, i 
llurs amors han inspirat innombrables poemes, tant clàssics com 
moderns. (N. del t.)
2 Sita és l’esposa de Rama, el setè avatar de Vishnú. Tots dos 
són els protagonistes de Ramayana, l’èpica més antiga, epopeia 
de la literatura sànscrita, l’autoria de la qual s’atribueix a Valmiki. 
Hanuman, el rei dels micos, ajuda a Rama a rescatar Sita quan és 
segrestada per Râvana, rei dels diables. Draupadi, figura cèlebre 
del Mahabharata, que amb el Ramayana, és l’altra gran èpica 
monumental de l’hinduisme i de la literatura índia en general. La 
seva redacció s’atribueix al savi Vyâsa.
3 Fill de Xiva i Parvati, déu de la saviesa que supera tots els 
obstacles, atorga èxit tant en la vida mundanal com espiritual. (N. 
del t.)
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assolellades del jardí, les gaseles d’ulls grans ensumaven 
les roses acabades d’obrir; les aus de color arc de Sant 
Martí voltaven entre les palmeres; els coloms, verds 
i grisos, van construir els seus nius a les cornises 
daurades; en els paviments brillants, els galls d’indi van 
desplegar l’esplendor de les seves plomes, serenament 
contemplades per garses blanques com la llet i petits 
mussols domèstics. Periquitos de coll de color pruna es 
gronxaven de fruita a  fruita; els colibrís volaven de flor 
en flor; els llangardaixos tímids es torraven sota la llum 
del sol en els seus parterres de gelosia; els esquirols van 
arribar a menjar de la mà, perquè la pau va regnar per 
tot arreu: la cautelosa serp negra, que atorga bona sort 
a les cases en què habita, dormia amb els seus anells 
al sol entre la fragància de les flors de nit1, prop d’on 
saltironava  el cérvol mesquer, mentre que els micos 

1 “Moon-flowers” en anglès original, és a dir, Iponea alba: les 
nostres flors de nit de dia, flors de color blanc crema fragants que 
s’obren durant la tarda i tanquen abans del migdia.

fonts fresques folrades 
de lotus i nelumbios amb 
sortidors d’aigua i peixos 
que brillaven sobre la 
seva superfície de vidre: 
escarlates, daurats i blaus.

A les pèrgoles 
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d’ulls marrons feien ganyotes als corbs. I tota aquesta 
casa d’amor sempre va ser atesa per amables servents 
amb una cara amable i parla dolça, al més mínim senyal, 
arribaven immediatament a l’ajuda dels seus senyors. 
Tots i cadascun gaudien de l’alegria dels altres, estaven 
contents de complaure, estaven orgullosos d’obeir; 
per tan la vida fluïa tan feliç com el canal d’un rierol 
tranquil flanquejat per flors perpètues. I Yashôdhara va 
ser la reina d’aquesta cort encantada.

Però en el més recòndit del palau, més enllà 
d’aquells centenars de cambres sumptuoses, hi havia 
una cambra amagada on l’art havia posat les seves 
fantasies més encantadores per assossegar l’esperit. Per 
accedir-hi era per un claustre que envoltava una plaça 
a l’aire lliure, al centre de la qual hi havia un estany de 
marbre blanc com la llet, amb delicades traces d’àgates 
al fris, en els esglaons i les vores. Experimentar allí el pas 

Llibre Segon



58 La Llum  d’Àsia

indolent del temps resultava agradable com caminar 
damunt de la neu al l’estiu; els raigs de sol  filtraven el seu 
daurat resplendor al passar a través del claustre porticat 
y del nínxol, es suavitzaven, adquirin platejats, pàl·lids 
i ombrívols tints, com si el mig dia s’aturés i saltés al 
crepuscle en l’amor i el silenci regnant davant la porta 
d’aquesta torre vigilant. Doncs a l’altre costat d’ella hi 
havia la bella i exquisida cambra, ¡veritable meravella 
del món! La llum suau de les làmpades perfumades, 
s’escampava a través de finestres de nacre i cortines 
vaporoses quallades d’estels, sobre la tapisseria de tela 
d’or, els llits de seda i l’esplendor del purdah1 pesat, 
que només es va aixecar per permetre el pas a la més 
bella. Ningú sabia si era de dia o de nit allà, perquè la 
llum sempre estava tènuement filtrada: més brillant 
que l’alba, però més suau que el crepuscle; i delicioses 
brises sempre bufaven, més agradables que els matins i 
tan fresques com la mitjanit, i la nit i el dia xiuxiuejaven 
els llaüts, de nit i de dia es servien deliciosos menjars, 
fruites humitejades per la rosada, sorbets fets de neu 
de l’Himàlaia, melmelades delicades i llet de coco 
abocada en un got d’ivori. I nit i dia va romandre en 

1 La paraula “purdah” —d’urdú / persa “paradah”— significa 
“vel, cortina”, i s’utilitza a l’Índia i Pakistan per referir-se al claustre 
tradicional de les dones, ja sigui a l’interior de la casa —darrere 
de cortines pesades— o sota roba encoberta —com el cas del 
“burka” o el “chador”, per apartar completament del món exterior.
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servei un selecte elenc de ballarines nautch1, músics i 
copers, servents refinats de l’amor, que van ventallar 
els ulls adormits del Príncep feliç i, quan es despertava, 
van conduir els seus pensaments a l’alegria a través de 
la música que es va fondre entre les flors, l’encant de 
les cançons d’amor i les danses somiadores de braços 
com les ones, acompanyades del repicar dels picarols 
enganxats als turmells de les ballarines i els sons de 
les cordes de plata de la vina2 mentre que les essències 
d’almesc i xampaca3 i la boira blavosa que  s’estenia de 
la combustió lenta d’espècies aromàtiques va fer que 
la seva ànima es llanguia de nou, convidant-lo a seguir 
dormitant en els braços de la dolça Yashôdhara. I així 
va viure Siddhartha, oblida’t de les coses del món.

 A més, el Rei va ordenar que dintre de les parets 
d’aquest palau mai es parli de mort, vellesa, tristesa, 

1 Nautch és un anglicisme que reprodueix una paraula d’ús 
comú en diversos idiomes del nord de l’Índia i el significat general 
és “dansa”.
2 Instrument de corda, similar a la cítara, que consisteix en 
dues carbasses buides unides per cordes —4 o 7, depenent dels 
diferents tipus— que es polsaven amb una fina canya de bambú. 
Es considera l’origen de tota la família d’instruments de corda, i la 
seva existència es remunta al 600 aC.
3 El mesc és un perfum obtingut originalment d’una substància 
d’olor forta i persistent secretada per les glàndules abdominals del 
cérvol almesc. Champak, xampaca o ampac, és una flor sagrada a 
l’Índia pertanyent a la família magnoliàcia.
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dolor o malaltia. Si s’esgotava alguna bellesa en aquella 
cort alegre, si els seus peus pansits ja no podien ballar, 
l’innocent culpable era expulsada del paradís perquè el 
Príncep no es dolgués de veure la seva desgràcia. Un 
grup de vigilants atents immediatament s’ocupaven 
d’executar la sentència d’expulsió contra qualsevol que 
parlés del trist món exterior, on prevalen el sofriment 
i el dolor, la por i les llàgrimes, el plor del cor trencat 
i l’horrible franctirador de les pires funeràries. Es 
considerava una traïció que apareixia una fibra de 
plata als cabells d’una cantant o d’una ballarina, i cada 
matí es recollien les roses marcides, s’escombraven les 
fulles seques i tot el que podia representar una causa 
de tristesa. Perquè el rei va dir: “Si el Príncep passa 
la seva joventut aliè a aquestes coses que indueixen 
la meditació i, per tant, per incubar els ous vacus del 
pensament, potser l’ombra d’aquest destí, massa vast 
per a un home, i el veuré transformat en un sobirà 
invencible que, si així ho desitjava, podria governar 
sobre tots els països de la terra i ser el Rei de reis i la 
glòria del seu temps.”

 Així, al voltant d’aquesta encantadora presó 
on l’amor era el carceller i els plaers les reixes, el Rei 
manà aixecar una paret gruixuda amb una porta 
de bronze de doble fulla, que requeria que la seva 
obertura d’un centenar d’homes fer-la girar sobre les 
seves formidables frontisses, i el grinyol es podia sentir 
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a mitja yôjana1. Després una segona porta es va fer 
construir, fins i tot una tercera després de l’anterior, de 
manera que calia creuar les tres portes per sortir del 
palau dels goigs. Eren tres portes tancades amb perns 
gruixuts, reforçats amb barres, i cadascuna vigilada 
gelosament per un sentinella fidel que actuava seguint 
l’eslògan del rei: “Que ningú, ni tan sols el meu fill el 
Príncep, passi, perquè vostè respondrà per això amb la 
seva vida.”

 

1 Mesura tradicional de l’Índia que al·ludeix a la “distància 
corresponent al viatge d’un exèrcit en un dia’’, i s’utilitza per indicar 
una llarga distància. Modernament, s’ha fixat una equivalència 
aproximada d’uns 14 km.
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LLIBRE TERCER

VISIÓ  DEL DOLOR  HUMÀ CAUSAT PER LA 
IGNORÀNCIA, LA MALALTIA, LA VELLESA I LA MORT

 
 En aquest ambient pacífic de vida feliç i amor 
descansava el nostre Senyor Buddha, sense saber res 
sobre l’aflicció humana, les necessitats, el dolor, la 
malenconia, la vellesa i la mort. No obstant això, de 
la mateixa manera que quan un dorm vaga en somnis 
per mars foscos i s’arriba, esgotat, a les platges del dia 
portant estranys records d’un viatge tan trist, així com 
el seu elegant cap es trobava reclinat sobre el pit fosc 
de Yashôdhara, les mans amoroses de la qual l’aventava 
dolçament les seves parpelles tancades, el Príncep 
Siddhartha es va incorporar de sobte en crits: “¡El 
meu món!, ¡oh, el món! ¡T’escolto!, ¡ho sé!, ¡ja vinc!” 
I ella li preguntava: “Què tens, senyor meu?”, amb els 
ulls dilatats pel terror; perquè en aquells moments  
inculcava temor a la compassió que expressava la 
mirada del Príncep, i la seva cara s’assemblava a la 

d’un déu. Després va tornar 
a somriure per aturar les 
llàgrimes que ja vessava per 
la seva esposa, i va demanar la 
música de les vines.
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En una ocasió, van deixar al llindar una vina de 
cordes ben temperades disposades de tal manera que 
el vent podria acariciar les seves notes i interpretar la 
música que desitja —doncs el vent arrenca melodies 
estranyes de les cordes de plata—. Llavors, tots es van 
mantenir en silenci i van esperar: els qui l’envolten no 
van sentir res més que sons inconnexes, però el príncep 
Siddhartha va escoltar la veu dels Devas, i heu aquí les 
paraules que van cantar a la seva orella:

Som les veus del vent errant que sospira per descansar 
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sense poder trobar descans. I així, com el vent, també és 
la vida mortal: un sospir, un lament, un sangloteig , una 
tempesta, una lluita interminable.

No podem saber la raó o l’origen de la nostra 
existència, o de on neix la font de la vida o quin és el seu 
propòsit. Som com tu, fantasmes del no-res. Quin plaer 
obtenim del nostre dolor implacable i en moviment?

Quin plaer tens en la teva felicitat immutable? Ah, si 
l’amor pogués perdurar eternament, podria proporcionar 
felicitat; però la vida és com el vent, i totes les coses del món 
no són més que veus passatgeres bufades contra cordes 
vibrants.

¡Oh, fill de Maya! Perquè passegem per la terra és 
perquè ens gemeguem  sobre aquestes cordes; no cantem 
a l’alegria perquè veiem molt patiment a tot arreu, masses 
ulls plorant i mans desesperades que es retorçen.

Però entre els nostres gemecs també es destil·la la 
nostra burla, perquè si els humans sabessin que aquesta 
vida a la qual s’aferren és només una aparença vanitosa, 
seria per a ells tant com ordenar a un núvol que s’aturi o 
contenir el curs d’un riu amb les mans.

Però tu has de salvar-los, i s’acosta la teva hora! El 
trist món espera submergir-se en la seva misèria, el món cec 
que gira trontollant en el seu cercle de dolor; aixecat, fill de 
Maya, desperta, deixa d’endormiscar-te!

Som les veus del vent errant. Vaga errant també, ¡oh 
Príncep!, a la recerca del teu descans. Abandona el teu 
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amor per l’amor de tots els éssers que estimen. Tingues 
compassió del dolor, renuncia al teu poder mundà per 
mitigar l’angoixa, i fer possible l’alliberament.

Així, a través d’aquestes cordes de plata, sospirem per 
tu que encara no saps res de les coses del món; així és com 
parlem per a tu, i ens mofem quan les acariciem d’aquelles 
ombres encantadores amb les que jugues.

Un temps més tard, en un crepuscle agradable 
de tants, mentre el príncep Siddhartha s’asseia enmig 
del seva magnífica cort amb la seves mans agafades a 
la ma de la dolça Yashôdhara, una noia narrava una 
vella història, acompanyada d’interludis musicals 
que matisen la narrativa quan s’extingia la seva veu 
harmoniosa. Era un conte d’amor: es tractava d’un 
cavall màgic i de països prodigiosos i llunyans, on 
vivien persones pàl·lides, i on el sol s’enfonsava en el 
mar a mesura que s’acostava la nit.

Després ell va dir sospirant: “Chitra em recorda 
amb el seu relat de la cançó del vent sobre les cordes 
platejades de la vina. Dóna-li la teva perla, Yashôdhara, 
com a agraïment. Però tu, perla meva, diguem: hi 
ha un món tan immens? Hi ha un país que veu el 
gran sol rodar sota les onades del mar? I són els cors 
dels seus habitants com els nostres, innombrables, 
desconeguts, desafortunats potser, que podríem ajudar 
si els coneguéssim? A vegades, quan el Senyor del dia 
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assenyala des de Orient el seu camí majestuós d’or, em 
meravella que, a la fi del món, hagi estat el primer dels 
nens del matí a saludar els seus raigs. Sovint, fins i tot 
en els teus braços i sobre el teu pit, la meva esplèndida 
esposa, el meu cor m’ha tronat dolorosament mentre 
el sol declina l’anhel de seguir-lo en el púrpura 
crepuscular i així veure la gent de Ponent. Entre ells 
hi ha d’haver molts éssers als quals els estimaríem 
—com podria ser d’una altra manera?—. Ara mateix 
sento una aflicció que ni un petó dels teus llavis dolços 
podria mitigar. ¡Oh noia! ¡Oh, Chitra!, tu que coneixes 
aquests països de conte de fades, on és el ràpid corser 
de la teva història? Jo posaria el meu palau per un 
dia al seu llom per cavalcar i cavalcar, i per tant veure 
l’extensió completa de la terra. O millor, si tingués les 
ales d’algun voltor jove —carronyaire hereu de regnes 
més vasts que els meus— dirigiria el meu vol als cims 
més alts de l’Himàlaia, on brillen els reflexos rosats de 
les seves neus, per forçar la meva mirada observant tot 
el que s’estén al seu voltant. Per què mai he vist i mai he 
volgut veure? Digueu què hi ha més enllà de les nostres 
portes de bronze?”

Llavors algú li va dir: “Primer la ciutat, gentil 
Príncep, els  temples, els jardins i les arboredes. Llavors 
camps, i després encara més camps, amb nullahs, 
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maidâns, la selva, i així kos1 rerekos. El següent és el 
regne del rei Bimbisâra2, i més enllà de les vastes planes 
del món, amb els seus crores i crores d’habitants. “Bé, 
—va dir Siddhartha, “digues-li a Channa que prepari 
el meu carro; demà al migdia sortiré en ell per veure el 
que hi ha més enllà d’aquest palau”.

Immediatament van anar a dir al Rei: “Senyor, el 
vostre fill vol que preparem el seu carro perquè demà 
al migdia pugui sortir a veure els éssers humans que 
viuen al voltant del palau.”

“Sí, és hora que els vegi”, va respondre el prudent 
monarca. “Però els pregoners tenen que donar l’ordre 
d’adornar la meva ciutat perquè el Príncep no trobi cap 
escena repulsiva: que els cecs, ni els esgarrats, ni els 
malalts ni els vells, ni els leprosos ni els febles no sortin 
al carrer demà”.

Així, seguint les seves ordres, els serveis de neteja 
van escombrar el paviment, els regadors van regar tots 
els carrers amb les seves ordres, les mestresses de casa 
van escampar pols vermella a les portes de casa seva, van 

1 Kos, coss, o krosa és una antiga unitat de mesura que s’ha 
mantingut en ús durant tres mil anys, des de l’època vèdica, a 
l’Índia. 4 koss equival a un yojâna, és a dir, uns 14 kms. Els nullahs 
esmentats anteriorment són torrents o l’alera dels rius. (N. del t.)
2 Rei de Magadha, ara part de l’estat de Bihar, l’altre gran regne 
de la regió amb Kos hala, que va ser un dels primers deixebles de 
Buddha. (N. del t.)
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penjar garlandes fresques i van encendre una branca 
de tulsi1 en les seves portes. Amb grans pinzellades les 
pintures de les parets van ser ràpidament restaurades, 
els arbres es van omplir de banderes i les imatges dels 
ídols van ser daurades de nou; a les places, Suryadeva2 i 
els grans déus lluents en altars coberts de plantes i flors, 
de manera que la ciutat semblava la capital d’algun 
regne encantat.

Aquella matinada, els pregoners van caminar pels 
carrers amb el tambor i el gong, cridant: “¡Escolteu, 
ciutadans! El Rei ordena que des d’ara i fins al final del 
dia no es vegi cap escena trista als carrers. No deixeu 
sortir de casa cap cec o esgarrat, cap home malalt o 
ancià encorbat pels anys, els leprosos o els febles. No 
deixeu que ningú incineri un cadàver o fins i tot treure’l 
a la via pública fins que caigui la nit. Això és el que 
mana Suddhôdana”.

Tot va ser, doncs, agradable a la vista. Les cases 
de Kapilavastu van ser bellament decorades quan 
el Príncep va arribar amb el seu carruatge de bells 
colors, tirat per dos vedells blancs com la neu que en 
gronxaven les seves papades i fregaven els seus amplis 

1 Alfàbrega porpra. Literalment “tulsi” significa 
“l’incomparable”; és la planta sagrada de Vishnú d’acord amb la 
tradició hindú i és objecte de culte especial a les llars de l’Índia. 
(N. del t.)
2 El deva Sûrya, en la mitologia hindú, el déu del sol. (N. del t.)
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morros contra el jou de laca tallada. Afortunadament, 
l’espectacle de l’alegria de la gent animant al seu 
Príncep, que estava feliç de contemplar els seus fidels 
súbdits vestits amb les seves millors gales i rient com 
si la vida fos totalment feliç per a ells. “El món és 
bonic, va dir Siddhartha, i m’agrada. Aquests homes 
que no són reis em semblen amables i bondadosos, i 
dolces són les meves germanes que treballen i cuiden 
les cases. Què he fet jo per rebre una benvinguda 
com aquesta? Com poden saber aquestes criatures 
si les estimo? Us pregaria que deixéssiu pujar al meu 
carro, aquell noi ben plantat Sakya que em llança flors 
i el deixeu venir amb mi. Que agradable és regnar en 
un país com aquest! Quin pur plaer sentir que la teva 
gent és feliç perquè simplement he vingut a conèixer-
los des de prop! Quantes coses podria fer si assegurés 
que totes aquestes humils cases sempre tindran el que 
es necessita per omplir la ciutat de rialles eternes! 
Endavant, Channa! Travessa les portes i deixa’m veure 
més d’aquest món preciós que no conec.”

Així traspassaven per les portes enmig d’una 
multitud jubilant amuntegant els carrers: alguns 
corrien davant dels bous, llançant corones de flors a 
ells; altres acaricien els seus lloms sedosos; altres els 
portaven arròs i pastissos; i tots van cridar: “Jai, jai1! 

1 Expressió d’alegria, una cosa així com “Visca, visca.” 
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el nostre Príncep”. Així que tot el viatge semblava 
segur que tot eren cares felices i vistes agradables, tal 
com va ordenar el rei, fins que, al mig de la carretera, 
va aparèixer un ésser miserable, desarrelat, eixut i 
brut que, fent tentines, havia deixat uns moments 
abans el canyissar on s’amagava. Era un ancià vell, 
molt vell, la pell assecada pel sol, enganxada als seus 
ossos descarnats com la pell d’una bèstia; l’esquena 
corbada terriblement pel pes dels anys; les òrbites 
vermelloses dels seus ulls van aparèixer corroïdes per 
l’erosió constant de les llàgrimes, els seus ulls estaven 
boirosos i lleganyosos; les seves mandíbules sense 
dents van ser contretes per la paràlisi i la por de veure 
tanta gent i tanta alegria. Amb una de les seves mans 
escanyolides es va recolzar en un bastó vell per poder 
sostindras sobre les seves cames vacil·lants, i amb 
l’altre s’oprimia el fràgil pit, del que amb prou feines se 
li escapava el que semblava un sospir. “Doneu-me una 
almoina, bona gent!”, gemegava, “perquè moriré aviat. 
Tal vegada demà o passat”. Aleshores li sobrevingué un 
atac de tos, però tot i l’espasme, va seguir amb la mà 
estesa, parpellejant nerviosament, per seguir farfallós: 
“¡Una almoina!”.

Immediatament, els que l’envolten el van 
empènyer violentament fora del camí, dient: “Que el 
Príncep no et vegi! Torna al teu cau!” Però Siddhartha 
va cridar: “Deixa’l, deixa’l! Channa, qui és qui 
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s’assembla a un home, encara que com a home només 
té l’aparença, encorbat,  miserable, terrible i trist que 
és? Hi ha homes nascuts així? Què vol dir amb aquestes 
paraules de “moriré molt aviat, tal vegada demà o 
passat”. És perquè no troba aliment que se li noten els 
ossos sota de la pell? Quina desgràcia li ha esdevingut 
a aquest ésser llastimós?”

Channa, el conductor del carro, li respongué: 
“Príncep dolç, és només un ancià. Fa vuitanta anys 
d’edat la seva esquena era recta, els seus ulls estaven 
clars, i gaudia de bona salut. Ara, la presa que sobre 
els éssers humans exerceix el pas del temps ha esgotat 
la seva saba, ha doblegat el vigor i ha robat la seva 
voluntat i judici. La seva làmpada vital s’ha quedat 
sense oli i ha carbonitzat el seu ble: el que queda de 
la seva vida no representa sinó un breu resplendor 
que tremola abans que s’extingeixi; tal és l’efecte de la 
vellesa. Per què heu de prestar atenció la Seva Altesa?” 
El Príncep va dir llavors: “Però això li passa a altres 
homes, o a tots, o és estrany que algú arribi a l’estat 
en què es troba aquest?” “Noble Senyor”, Channa va 
respondre, “igual que li passa a ell, passarà a tots els 
éssers vius si arriben a la seva edat.” “¿Aleshores”, va 
preguntar el príncep, “si visc tant de temps seré així, 
i també Yasôdhara, si visqués vuitanta anys, patiria la 
vellesa d’aquesta mateixa manera, i el mateix a Jalini, 
la petita Hasta, i Gautami i Gunga i les altres?” “Sí, 
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Senyor”, respongué el conductor del carro. “¡Aleshores 
dona la volta, i condueix-me de pressa a palau. He vist 
el que no pensava veure!”, va concloure el Príncep.

I reflexionant tot el que acabava de presenciar, 
Siddhartha va tornar a la seva cort encantada pres de 
malenconia, abatiment i tristesa. Ni tan sols va tastar 
els pastissos blancs ni les fruites fresques que se li 
servien durant el sopar, ni va donar un cop d’ull a les 
millors ballarines del palau que aquella nit van intentar 
sobretot captivar-lo, i només es va treure dels llavis per 
mussitar paraules tristes quan Yasôdhara, afligida, es 
va llançar als seus peus sospirant per preguntar-li: “El 
meu Senyor no troba la seva felicitat en mi?” “Ah dolça 
esposa meva”, va dir, “que la felicitat és el que ara fa mal 
a la meva ànima pensant que tindrà un final, que tots 
dos ens farem vells, Yasôdhara, i viurem sense amor, 
convertint-nos en éssers repulsius, febles i encorbats. 
Sí, tot i que els nostres llavis han segellat les nostres 
vides i el nostre amor tan de prop que la nit i el dia 
les nostres respiracions han estat una, el pas del temps 
estarà entre nosaltres per treure la meva passió i a tu 
la gràcia, com la nit negra roba els raigs rosats que 
brillen en els cims de la muntanya per, d’una manera 
inapreciable, convertir-los en grisos. Això és el que he 
descobert avui, i ha enfosquit completament el cor per 
això; ara només puc pensar amb tot el meu cor de com 
salvaguardar l’amor d’aquest pas inexorable del temps 
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que envelleix els homes”. I així va passar tota la nit, 
insomni i sense consol.

 Aquella nit el rei 
Suddhôdana també va 
ser sacsejat per somnis 
foscos i tenebrosos. En 
la seva primera visió 
inquietant se li va 
presentar la flama d’una 

gloriosa senyera, al centre de la qual brillava un sol 
daurat, l’emblema d’Indra1, però, després d’uns 
moments de majestuosa calma, la bandera va començar 
a ser colpejada per un vent brutal que, estripant els 
seus plecs divins, la va fer rodar a través de la pols; 
llavors els Senyors de l’Ombra recolliren les restes del 
tros de seda fet malbé i a l’est de les portes de la ciutat.

En el segon va veure deu elefants enormes, amb 
ullals de plata i potes el pas dels quals va commoure 
la terra, avançant per la carretera del Sud amb la seva 
lenta marxa; el fill del Rei anava muntant l’elefant que 
anava a l’avantguarda, els altres el van seguir.

La tercera visió pertorbadora fou un carro que 
brillava amb llum encegadora, arrossegat per quatre 

1 Indra és un dels déus més importants del panteó vèdic. Va ser 
adorat com déu del Cel, de l’Èter i de les Estacions, i va imperar 
sobre núvols, la pluja, el tro i els llamps. (N. del t.)
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corsers i en llurs collars van exhalar fum blanc i van 
llançar escuma de foc, i el príncep Siddhartha anava 
assegut al carruatge.

La quarta era una roda que girava i girava sense 
parar, la seva estructura era d’or fos, els radis estaven 
encaixats amb diamants i a les llantes hi havia estranyes 
inscripcions, totes combinades de manera que, quan 
girava, semblava produir foc i música.

La cinquena visió incòmoda va ser un tambor 
immens, situat a mig camí entre la ciutat i les 
muntanyes, fent percussió pel Príncep amb una maça 
de ferro; de manera que el so que arrencava del tambor 
semblava un tro rodant pel cel fins que es va perdre en 
els confins de l’espai.

La sisena era una torre que creixia i creixia 
constantment sobre la ciutat, de manera que el seu alt 
final ja estava coronat pels núvols, i a la part superior 
de la qual estava el Príncep, sembrant per tot arreu en 
mans plenes joies plenes de llum incomparable, com 
si plogués jacints i robis, i tothom va venir a disputar 
aquells tresors escampats en els quatre punts cardinals.

Però la seva setena visió ominosa va ser un mar de 
gemecs protagonitzats per sis homes plorant i cruixint 
les dents, cobrint-se la boca amb les mans, mentre 
caminaven enlloc en el desamor absolut.

Aquestes van ser les set visions tenebroses que van 
torbar el descans del rei Suddhôdana aquella nit, però 
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ni tan sols els més qualificats dels seus intèrprets de 
somnis van poder explicar el missatge que amagaven. 
A lo que el rei, irritat, va exclamar: “¡Una desgràcia 
s’està venint a  casa meva, i cap de vosaltres teniu 
el talent precís per ajudar-me a saber el que els déus 
poderosos ressenyen enviant aquests somnis a mi.” 
Tota la ciutat estava afligida per aquests somnis que 
perseguien el rei i que ningú podia explicar; fins que 
un ancià, vestit amb pell de cérvol, una mena d’ermità 
a qui ningú coneixia, es va presentar a les portes de la 
ciutat clamant: ¡”Porta’m davant del rei, perquè li puc 
explicar les visions del seu somni!”

I així, quan havia sentit el relat dels set misteris 
somniats, l’ancià es va inclinar respectuosament i va 
dir: “¡Oh Maharaja! ¡Saludo aquesta casa afortunada 
de la qual sortirà una resplendor més enlluernadora 
que la del sol! Heus aquí, aquestes set visions que 
t’espanten són set joies.

Començant per la primera, aquesta gloriosa 
bandera desplegada al vent amb l’emblema d’Indra 
que vas veure enderrocada i després hissada, significa 
el final de les velles creences i el començament de 
la nova; perquè els déus canvien no menys que els 
homes, i el cap i a la fi passen els dies igual que els 
kalpas1. Els deu grans elefants que van sacsejar la 

1 Cicles còsmics, i llur durada, segons els textos vèdics, 
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terra signifiquen els deu grans dons de saviesa, amb la 
força dels quals el Príncep abandonarà el seu regna i 
sacsejarà el món obrint el pas a la Veritat. Els quatre 
cavalls d’alè de foc que tiren del carro són les quatre 
virtuts ossades que portaran al vostre fill des del dubte 
i la foscor a la llum benèfica. La roda que girava amb 
la seva estructura d’or fosa és la roda molt preciosa 
de la llei perfecta que girarà als ulls de tot el món. El 
tambor que el teu fill va colpejar i el so es va percebre 
en tots els països significa el tro dels ensenyaments de 
la Paraula que predicarà. La torre que es va elevar al 
cel és la imatge de l’elevació que arribarà la Doctrina 
d’aquest Buddha, i les joies abocades des de dalt, els 
innombrables tresors d’aquesta bona llei, estimada 
i desitjada tant pels déus com pels homes. Tal és la 
interpretació de la teva visió de la torre. Pel que fa als 
sis homes que gemegaven tapant-se la boca, et diré, 
majestat, que són els sis mestres principals als quals 
el teu fill convencerà de la seva lucidesa, l’esplendor 
de la veritat i els seus discursos irrefutables. ¡Oh Rei, 
alegra’t! La fortuna del meu Senyor el Príncep supera 
la de tots els regnes, i els draps d’ermità que portarà 
seran més valuosos que tots els teixits d’or. Aquest va 

correspon a un dia i una nit de Brahma i que es constitueix per 
quatre edats còsmiques, que equivalen a 4.320.000 anys. (N. del 
t.)
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ser el teu somni! I aquestes coses passaran en set dies 
amb les seves respectives nits! “Així va parlar l’home 
sant; després es va prosternar vuit vegades lentament, 
tocant el terra tres vegades, es va aixecar i va marxar 
sense més cerimònia.

Però quan el rei, ja recuperat de la sorpresa 
causada per aquestes paraules, va manar buscar per 
compensar-lo amb un valuós regal, els missatgers en 
tornar van dir. “Venim del temple de Chandra1, on va 
entrar, però no hi havia ningú més que un mussol gris 
que volà des de l’altar.” De vegades els déus apareixen 
en aquesta forma.

El Rei, trist i sorprès al mateix temps, va ordenar 
que el cor de Siddhartha estigui envoltat de noves 
delícies per mantenir-lo satisfet al palau del goig; 
encara que també va redoblar la guàrdia de la porta de 
bronze.

Però qui podria impedir l’entrada del destí?

1 Chandra —o Som—- és la divinitat lunar vèdica. (N. del t.)
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I així va passar, de fet, de nou el Príncep sentia 
ganes de veure el món i la vida humana, que seria 
molt agradable si les seves ones no s’afanyessin a ser 
consumides per gemecs en la sorra seca del Temps.

“Us prego, permeteu-me veure la nostra ciutat 
tal com és”, va suplicar al seu pare, el rei Suddhôdana. 
Sa majestat, en la seva tendra petició, va ordenar a la 
gent l’última vegada que amagués els malalts i em va 
impedir qualsevol escena desagradable, es mostressin 
alegres perquè jo també em sentiria igual i trobar el 
passeig pels carrers fos encantador. Però ara sé que no 
era la manera en què passa la vida quotidiana, i com 
que sóc la més propera a tu i al regne, m’agradaria 
conèixer els carrers i la seva gent en la seva aparença 
habitual, en el seu treball diari i, en definitiva, la vida 
que porten aquests homes que no són reis. Concedeix-
me permís, estimat Senyor, de incògnit abandonar 
els meus jardins feliços, tornaré feliçment de nou al 
seu refugi, i si no feliç, almenys seré més savi. Llavors 
deixa’m, et prego, que surti al meu gust demà per sortir 
al carrer amb un dels meus servents”.  I el rei, després 
de concedir-lo, digué als seus ministres: “És possible 
que aquesta segona sortida corregeixi els efectes del 
primer. Recordeu com s’altera el falcó al veure que se 
li posarà la caputxa, quina mirada tranquil·la li dóna la  
llibertat; que el meu fill ho vegi tot, però al seu retorn, 
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porta’m notícies immediatament sobre l’estat del seu 
esperit”.

Així, al migdia següent, el Príncep i Channa 
van creuar les portes del palau, que es van obrir a la 
vista del segell reial, encara que els que van fer girar 
sobre les seves frontisses els pesats batents no eren 
conscients que el que passava en aquelles peces de 
roba de mercant era el fill del Rei, i el conductor del 
seu carro que anava vestit de religiós. Tots dos van 
continuar el seu viatge a peu pels carrers, confosos 
entre els ciutadans sakyas, observant com d’alegres i 
tristos eren a la ciutat; els pintorescos carrers animats 
pel rumor de la vida quotidiana a plena llum del dia; 
comerciants ajupits entre les seves espècies i cereals; 
clients esperant el seu torn amb els diners preparats en 
els plecs de la seva roba; discussions sobre els preus; 
els crits dels traficants de mercaderies per obrir el seu 
camí a través de la multitud, el rugit de les enormes 
rodes de pedra dels carros; els imponents bous de pas 
lent transportant les seves bales pesades; les cançons 
alegres dels palanqui neros; Hamals1 de colls amples 
suant copiosament al sol; dones transportant aigua en 
els seus chaties2 amb els seus fills d’ulls negres a cavall 

1 A l’Índia i altres països de l’Orient com Turquia, “portador”, 
“faquin”, “mosso de corda”. (N. del t.)
2 Argila arrodonida o càntir de coure usat sobre els seus caps o 
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entre els malucs; els taulells de botigues de dolços 
plenes de mosques llamineres; el teixidor en el seu 
teler fent sonar la seva llançadora; pedres de molí fent 
el seu lent treball de mòlta de blat; gossos a l’aguait a 
la recerca de menjar sobrant; l’armer expert forjant les 
malles amb alicates i martells;el ferrer es dedicava a 
forjar en la forja d’un aixadó i una llança; l’escola on 
els nens Sakyas, asseguts en semicercle al voltant del 
seu guru, van entonar seriosament els mantres1 i van 
aprendre les històries dels déus i herois; tintorers que 
estenien les seves teles de color taronja, rosa o verd al 
sol que encara humides s’extreien de les seves cubetes; 
els soldats que van passar fent dringar les seves espases 
i escuts; camellers que es gronxaven sobre las gepes 
de les seves muntures; l’orgullós Braman, el Kshatriya 
marcial, els humils treballadors sudras2. Aquí la 
multitud s’amuntegaven per veure un encantador de 
serps xerraire que s’embolicava al canell les anelles en 

descansant sobre els malucs. (N. del t.)
1 Fórmules rituals, oracions. (N. del t.)
2 “Lleis de Manu”, la població de l’Índia es va dividir 
principalment en quatre castes diferents: els Brahmis, dedicats a 
la religió i l’activitat intel·lectual; kshatriyas, guerrers, governants 
i administradors; vaishyas, ramaders, agricultors, comerciants i 
banquers; i finalment els sudras que s’encarregaven de l’artesania, 
la construcció, l’obra del camp, etc. (N. del t.)
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viu d’un àspid i una nâga1, o encantant aquesta última 
a ballar colèricament bo i dreta al so del seu carabassó 
adornat amb estranyes quincalles. Allà, un llarg seguici 
de tambors i trompetes, avançant sobre l’esquena de 
corsers engalanats amb colors brillants i gualdrapes de 
seda, portava una núvia a la llar conjugal; més enllà, 
una dona anava al temple per oferir els pastissos al Déu 
i garlandes amb les quals demanar-li el retorn aviat del 
seu marit que s’havia emprés en un llarg viatge o per 
demanar el següent naixement d’un nen; més enllà hi 
havia les casernes on els citrins calderers colpejaven 
sorollosament el coure per fer llums i lotas2; i des d’allà, 
traspassant, junt a les parets del temple, les portes de la 
ciutat, s’arriba al riu i al pont que hi havia als peus de 
les muralles.

Acabaven de creuar-les quan, des de la vora de  la 
carretera, van sentir una veu descoratjadora: “¡Ajudeu-
me, senyors! Aixequeu-me, us ho prego, o moriré 
abans d’arribar a casa!” Era un pobre que tremolava 
per la pressió d’alguna malaltia mortal i es rebolcava 
per la pols cobert de sagnants pústules. Una suor 
freda li perlava el front; la seva boca es contreia pels 
terribles dolors, i els seus ulls alienats s’enfonsaven 
en els turments de l’agonia. Esbufegant, s’agafava a 

1 Paraula hindi per designar la cobra. (N. del t.)
2 Vasos de coure tradicionals. (N. del t.)
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les herbes del camí per aixecar-se, encara que només 
podia aixecar-se a mitges per caure de nou amb les 
extremitats tremoloses enmig d’un crit de terror, dient: 
“¡Oh, quin dolor! ¡Ajudeu-me, bona gent!”

Siddhartha immediatament va arribar a trobar-
se amb ell, va aixecar el miserable amb les seves mans 
misericordioses mirant-lo dolçament, llavors va posar 
el cap de l’home malalt damunt dels seus genolls i, 
mentre el reconfortava amb les seves suaus carícies, li va 
preguntar: “Germà, quina és la causa del teu patiment? 
Quina malaltia tens? Per què no et pots aixecar?

Per què, Channa, aquest ésser palpita, gemega, i 
amb prou feines balbucejant quan intenta parlar, per 
mirar-me només d’aquesta manera tan lamentable?”

L’auriga va respondre: “Gran Príncep, aquest 
home és víctima d’alguna plaga, tots els seus elements 
vitals es confonen: la sang que corria per les seves venes 
com un riu sa, salta i rebull ara com un torrent de foc; 
el seu cor, que solia bategar a bon ritme, batega ja com 
un tambor malalt, de vegades molt ràpid i de vegades 
molt lent; els seus nervis i tendons són tan relaxats 
com la corda d’un arc desatansat; La força ha deixat 
des de fa molt de temps les cames, la cintura i el coll, i 
d’ell també es va escapar  la gràcia humana i l’alegria. És 
un home malalt que actualment pateix accés febril per 
la seva malaltia. Veieu com es rasca desenfrenadament 
en un intent d’arrencar-se’n el mal, com desorbiten 
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els ulls plens de sang, com cruix les dents i respira tan 
dolorosament com si el seu alè fos un fum sufocant. 
Ja ho veus! Podria estar mort per ara, però no ho 
serà abans que la malaltia hagi fet la seva feina sobre 
ell, primer matant els nervis que moren abans de la 
vida; llavors, quan totes les seves fibres es trenquin 
amb l’agonia i els seus ossos es  buidin de sensibilitat 
al dolor, la malaltia pestífera el deixarà per enderrocar 
algú en un altre lloc. Oh, senyor meu! No és bo que ho 
sostinguis així, la malaltia pot ser contagiosa i també et 
podria colpejar!”

—“Però n’hi ha d’altres, hi ha molts que pateixen 
com aquest home? I també  podria veure’m com 
ell?” li va preguntar el Príncep mentre continuava 
reconfortant el desafortunat.

—“Gran Senyor”!, respongué l’auriga, “Això és 
cert per a tots els éssers humans de diverses maneres: 
dolor, ferides, malalties, indisposicions, paràlisi, lepra, 
febres ardents, disenteries o pústules són a tot arreu i 
sempre han atacat totes les criatures vivents.”

—“Les malalties arriben sense voler?”, va 
preguntar el Príncep.

I Channa va respondre: “Vénen com la serp astuta 
que mossega sense ser vista; o com el tigre esperant 
ajupint-se entre els alts matolls de Karunda, al costat 
del camí que travessa la selva, abans de saltar sobre les 
seves preses; o com el llamp que a l’atzar fa mal a uns i 
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perdona els altres.”
—“Llavors, tots els éssers humans viuen amb por?
—“Així és com viuen, Príncep”
—“I ningú pot dir, per tant, “Aquesta nit hem vaig 

a dormir feliç i tranquil i així em despertaré demà?”
—“No, ningú pot dir-ho”.
—“I el terme de tants patiments, que vénen sense 

voler i quan ho volen, és aquest: un cos trencat i un 
esperit afligit quan s’arriba a la vellesa?”

—“Sí, així succeeix quan es viuen molts anys”
—“Però si no pots suportar l’agonia, o no es vol 

suportar, i vols posar fi, o si es suportat i et converteixes 
com aquest home, tan feble com només pots gemegar 
però encara vius, i serà per tant més vell i més vell, en 
ambdós casos, com acaba això?”

—“Amb la mort, Príncep”
—“La mort?”
—“Sí, al final arriba la mort en qualsevol lloc i 

en qualsevol moment. Alguns homes es fan vells, la 
majoria pateixen i emmalalteixen, però tots han de 
morir. Mira aquí passa la mort!”

Llavors Siddhartha va aixecar els ulls i va veure 
un seguici de gent plorant que es dirigia ràpidament 
a la riba del riu; al cap marxava un home agitant 
un recipient d’argila ple de brases cremant; darrere 
seguien els familiars, amb el cap afaitat i els seus vestits 
desfets en senyal de dol, clamant en veu alta: 
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—¡Oh Rama, Rama, escolta’ns! Implorem Rama, 
germans!

Després venia el taüt, compost per quatre lames 
de fusta i bambú trenat sobre el qual es trobava el 
cadàver: rígid, descarnat, amb els peus cap endavant, la 
boca enfonsada, els ulls tancats i l’expressió cruixent; 
completament recobert de pols vermella i groga.

Els portadors, a cada gir de la carretera, van moure 
les carrutxes perquè sempre passés el cap primer, i 
seguien cridant: “Rama! ¡Rama!”, fins que van arribar 
a la riba del riu on s’havia erigit una pira, sobre la qual 
van col·locar la seva càrrega, cobrint-la amb branques 
seques —son profund el dels que dormen en aquest 
llit, no serà despertat pel fred, fins i tot si nu està 
exposat a tots els vents.

Després, van calar foc als quatre costats i la 
flama, que es va estendre lentament, va llepar la pira 
i, va arribar al cos, el va devorar amb les seves llengües 
ferotges ardents. La pell resseca, es va arrencar, i les 
articulacions es van trencar; quan finalment es va 
aclarir la densa fumarola inicial, es deixaren veure les 
quasi ingràvides cendres escarlates i grises de la lenta 
combustió dels ossos: eren tot el que quedava de 
l’home.

Llavors el Príncep va dir:
—És aquest el final que arriba a tots els éssers 

vius?
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—Aquest és el final que arriba a tothom tard o 
d’hora. Va respondre Channa. “L’home que has vist a 
la pira, i les restes del qual són ara tan menyspreables 
que fins i tot els corbs famolencs els desmentien com 
menjar vanitós, menjava, bevia, reia, estimava, vivia, 
i sens dubte va conèixer moments en què gaudia 
de la vida. Què va passar després? El que va passar 
després, potser ningú ho pot saber: una ràfega de vent 
inesperat a la selva, una ensopegada en el camí, una 
mica de brutícia en els tancs d’aigua, la mossegada 
d’una serp, una polzada de l’acer irritat d’una espasa, 
un refredat, l’espina d’un peix, o la caiguda d’una tanca 
són suficients perquè la vida acabi i l’home mori. No 
sentirà  més apetits, plaers o dolors de nou; un petó als 
llavis significa el mateix que la cremada d’una flama: 
res, ni la olor de la seva carn cremada ni el perfum 
del sàndal i les espècies que cremen amb ell; la boca 
va perdre el gust; ja no escolten les orelles; no veuen 
els seus ulls. Els que estimava, ara gemeguen desolats 
perquè també cal destruir el seu cos, que era la llàntia 
de la seva vida, per tal de no proporcionar una festa 
horrible als cucs. Heus aquí el destí comú de la carn; 
poderós i miserable, bo i dolent, tothom ha de morir, i 
després renéixer, com se’ns ensenya, a una altra vida —
on i com, qui ho sap?— i una vegada més experimentar 
l’angoixa, la mort i les flames de la pira. Tal és el cicle 
incessant dels éssers humans”.
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Quan havia sentit aquestes paraules, Siddhartha 
va aixecar els ulls al cel en què les llàgrimes divines 
brillaven, i després les va portar a la terra inundades 
de pietat celestial. I així, mirant del cel a la terra i de 
la terra al cel, l’esperit del Príncep semblava buscar en 
el seu vol solitari una visió llunyana que s’unís entre 
si, una visió perduda i pretèrita, però probable de ser 
trobada, vista, i coneguda de nou.

Llavors, a mesura que el seu semblant d’animositat 
es va anar inflamant per la passió ferotge d’un amor 
inexplicable i l’admissió d’una esperança infinita i 
insaciable, va exclamar:

—Oh, món de dol! O éssers de la meva pròpia 
carn, coneguts i desconeguts, empresonats d’aquesta 
xarxa comuna de mort, dolor i vida que ens lliga a 
tots! Veig, sento, la immensitat de l’agonia de la terra, 
la vanitat de les seves alegries, la paròdia crua de les 
seves alegries, l’angoixa de les seves penes; ara sé que 
tots els plaers acaben en el dolor, la joventut en la 
vellesa, l’amor en la pèrdua de l’ésser estimat, la vida 
en la mort i la odiosa mort  en vides desconegudes que 
no fan més que lligar els homes a la seva roda, per fer-
los girar incessantment en el cercle de falses delícies i 
patiments reals. Jo també he estat presoner d’aquesta 
il·lusió, i la vida que em va semblar tan agradable com 
un corrent lluminós d’aigua que flueix permanentment 
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amb pau inalterable, mentre que en realitat el seu flux 
boig només flueix ràpidament a través dels prats florals 
per abocar ràpidament les seves ones de cristall en el 
mar impur i salat. El vel que em va cegar s’ha trencat! 
Sóc com tots aquells homes que imploren als seus 
déus i no són escoltats, i si ho són, cap presta la més 
mínima atenció. I no obstant això, hi ha d’haver una 
mica d’ajuda tant per a ells com per a mi, i per a aquells 
que necessiten ajuda! Potser els mateixos déus també 
estan en necessitat d’ajuda, i són tan febles que no 
poden salvar a qui amb els llavis tristos els invoquen! 
Jo no deixaria plorar a ningú que pogués salvar! Com 
és possible que Brahma creés el món per abandonar-lo 
a la desgràcia? Perquè si és omnipotent el deixa en un 
estat com aquest, no és bondadós, i si no és omnipotent 
és que ell no és Déu. Channa, tornem a casa! Ja n’hi ha 
prou per avui! He vist massa!

Quan el rei es va assabentar del que havia passat, 
va triplicar la guàrdia a les portes del palau i va ordenar 
que ningú entrés o marxés, dia o nit, fins que els dies 
indicats en el seu somni haguessin transcorregut.
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LA MAGNA RENÚNCIA

Però després dels dies marcats en el somni del Rei, el 
nostre Senyor Siddhartha —com havia de passar— va 
sortir al món de nou, deixant la Casa Daurada, desolat 
el Rei, i afligit a tot el país, però al mateix temps, fent 
possible la salvació de tots els éssers humans a través 
del coneixement d’aquesta Llei que allibera a tots els 
que l’escolten.

La nit índia va caure suaument a les planes durant 
la lluna plena de Chaitra Shud1 quan maduren els 
mànglars i els brots dels asôkas2 perfumen la brisa, i 
s’acosta l’aniversari del naixement de Rama, i tant els 
camps com les ciutats són feliços. Va caure suaument 
aquella nit sobre Vishramvan, perfumada amb flors, 
enjoiada amb la diamantina llum dels estels i refrescada 
per les brises provinents dels cims nevats del Himàlaia. 
La lluna va aparèixer darrere dels alts cims d’Orient i, 
pujant la volta estrellada, va il·luminar clarament els 
corrents del riu Rohini, les muntanyes, les valls i la 

1 Cap a finals de març i principis d’abril. (N. del t.)
2 Dos arbres comuns de tota l’Índia: el mango -Mangifera 
indica- i l’asôka -Saraca indica; aquest últim és un petit arbre d’uns 
cinc o sis metres d’alçada, flors de colors grogues i bells fullatges 
ja venerats pels Vedes i tradicionalment consagrats al déu Xiva. 
(N. del t.)
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plana adormida, per tenyir també de plata el sostre de 
la mansió del goig en la qual tothom dormia, a excepció 
dels sentinelles estacionats a les portes cridant la 
paraula guàrdia, Mudra, i la contrasenya, Angana, quan  
colpejaven els tambors mentre realitzaven la ronda. La 
terra descansava i només es podia escoltar a excepció 
de l’udola dels xacals a l’aguait de les seves preses i 
l’incessant grinyol dels grills als jardins.

A l’interior, la lluna lluenta brillava a través de 
les pedres, il·luminant les parets de nacre i els terres 
pavimentats de marbre venós, per llançar els seus raigs 
tènues en un grup tan exquisit de joves índies que 
aquella estança semblava una deliciosa cambra del 
paradís on habiten les Devis1. Totes les noies escollides 
per assistir al príncep Siddhartha al seu palau hi eren 
allí, les més belles i lleials de la cort. Cada una d’elles 
era tan adorable en el seu somni pacífic que abans que 
ningú hauria dit: “Aquesta és la millor de totes elles.” 
Però a mesura que mirava a la que dorm més aquí o 
més enllà d’ella, trobaríeu a cadascuna encara més 
bonica, i la vostra mirada vagaria agradablement a 
través d’aquesta festa de la bellesa com un rodamón de 
pedres precioses, quan es mira una obra d’orfebreria, 
atret per cada color fins veure el següent.

1 Devis: deesses, femení de  devas, l’estança de la qual és el 
Svarga, o paradís d’Indra. (N. del t.)
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Descansaven amb la seva gràcia indolent habitual, 
amb les seves morenes i suaus extremitats en part 
velades i en part descobertes; els seus cabells brillants 
estaven recollits per agulles d’or o flors, s’estenien en 
ones negres sobre el clatell i els colls gràcils.

Bressolades per somnis encantadors després de la 
dolça fatiga dels seus treballs diaris, no dormien més 
cansades que els ocells del jardí que canten i estimen 
tot el dia i després amaguen el cap sota l’ala fins que 
l’alba els convida a tornar a cantar i estimar de nou.

Làmpades de plata cisellades, suspeses del sostre 
amb cadenes també de plata i alimentades amb olis 
perfumats, van col·laborar amb la lluna per mantenir 
una delicada atmosfera de llums i ombres que 
permetien veure les formes perfectes de la seva bellesa 
sublim: el moviment plàcid dels seus pits a l’hora de 
respirar; els palmells de les mans pintades1 obertes o 
tancades; les seves boniques cares ombrívoles de celles 
arquejades, llavis entreoberts, dents com perles que 
enfilaria un comerciant en el collaret més esplèndid, 
i ulls de parpelles sedoses, les pestanyes febles de les 
quals acaricien les seves galtes tendres, els seus canells 
tornejats, els peus fins i petits coberts de campanes 
i cascavells que sonaven tènuement quan alguna 

1 Entre les dones índies hi ha el costum de pintar-se els palmells 
de les seves mans amb henna.
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dorment es movia, i el so de la qual la portava a somiar 
somrient amb una nova dansa estimada pel Príncep, 
qui li  donava un anell màgic com un dolç regal d’amor.

Aquí estava agemolida una jove amb la bina a prop 
de la galta i els dits encara entrellaçats a les cordes, com 
quan tocava les últimes notes de la cançó amb la qual 
dormia els ulls radiants del seu senyor i el seus propis 
fins que tots es van tancar. Una altre dormia abraçant 
un antílop del desert, el cap esvelt del qual ornamentat 
amb negres i corbades banyes s’amagava entre els 
seus pits a la recerca d’un niu suau; ella li havia estat 
alimentant amb roses vermelles fins que tots dos es van 
quedar dormits, i la mà, entreoberta encara sostenia 
una rosa ja mossegada, mentre que un dels seus pètals 
es va quedar embolicat en el pèl de l’animal.

Més enllà d’això, dues amigues es van adormir 
juntes, mentre teixien unes garlandes de mogra1, i totes 
dues van concloure teixint una cadena lluent que en 
la seva abraçada fraternal lligava membres a membres 
i cor a cor, una amb el cap sobre les flors i l’altre sobre 
el pit d’ella.

Una altre, abans d’adormir-se, es trobava enfilant 
pedres precioses —àgates, ànedes, sardònics, corall 
i selenites— per fer un collaret en un cordó de color 
enlluernador del qual  resplendia al voltant del canell, 

1 Una varietat de gessamí indi d’aroma extraordinàriament fort.



 95Llibre Quart

mentre que a la mà encara tenia la pedra amb la qual 
havia d’acabar: una turquesa verda, tallada amb imatges 
de déus i inscripcions d’or.

Atrapades pel murmuri cadenciós del rierol del 
jardí, totes es trobaven sobre les catifes apilades, com 
roses a punt d’obrir-se que esperaven fins i tot amb 
les fulles tancades l’arribada de l’aurora per sorgir i 
embellir a la llum del dia.

Aquesta era l’avantcambra del Príncep; però prop 
de la franja del purdah1 dormien les dones joves més 
boniques: Gunga i Gotami, les primeres sacerdotesses 
d’aquest encara Regne de l’Amor.

El blau violaci purdah, amb brodats d’or, penjava 
davant d’una porta de sàndal tallada; s’accedia per 
tres esglaons, a l’esplèndida cambra on es trobava el 
llit matrimonial de Siddhartha i Yasôdhara sobre una 
plataforma encoixinada amb teles de plata, en la qual 
els peus s’enfonsaven com si trepitgessin una catifa de 
flors de nim2. Totes les parets van ser arrissades amb 
perles extretes de les ostres amagades sota les onades 

1 Paraula “purdah” -d’urdú/persa “paradah”-  significa “cortina”, 
i s’utilitza a l’Índia i Pakistan per referir-se al claustre tradicional 
de les dones, ja sigui dins de la casa - darrere de cortines pesades- 
o sota roba encoberta -com el “burka” o el “chador”, per portar-los 
fora al món exterior. (N. del t.)
2 El nim, margosa o lila índia, és un àrbre natiu de l’Índia, les 
abundants flors són blanques i extremadament fragants.
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de Lanka1, i al sostre d’alabastre hi havia els rics mosaics 
de lotus i ocells esculpits amb exquisida habilitat en 
lapislàtzuli, jade, jacints i jaspi que, concentrant-se al 
voltant de la cúpula, s’abocaven sobre les parets fins a 
les reixes tallades de les finestres on, amb la llum de la 
lluna i la brisa, penetraven les aromes de la mare-selva 
i del gessamí; però, fins i tot en aquest entorn, no hi 
havia gràcia ni tendresa que pogués ser comparada amb 
les desplegades pel ben plantat Príncep dels Sakyas i la 
seva dona, la majestuosa i radiant Yasôdhara.

Mig incorporada al costat del Príncep en el seu 
coixí suau, amb el chuddar2  caigut fins a la cintura i el 
front a les mans, l’adorable Princesa s’inclinava entre 
sospirs cap a al seu estimat dorment deixant fluir 
lentament les seves llàgrimes. Durant tres vegades va 
tocar la mà de Siddhartha amb els llavis, i el tercer va 
ser xiuxiuejant un gemec: 

—Desperta, senyor meu! Conforta’m amb les 
teves paraules. 

—Què tens, vida meva?, va respondre.
Però ella va continuar amb els gemecs uns 

moments més fins que les paraules li van venir a la 
boca, i després va dir:

1 Sri Lanka, l’antic Ceilan.
2 El xal de cotó utilitzat tradicionalment a l’Índia tant per 
homes com per dones.
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—Oh, príncep meu!  M’havia adormit feliç 
després de sentir aquesta nit com el fill teu que porto 
en el meu cos i com s’estava remenant i com el meu 
cor bategava amb aquesta doble pulsació de la vida, de 
felicitat i amor, el ritme jubilant del qual em bressola; 
però, oh, en els somnis he vist tres homes nefasts que, 
fins i tot desperta, encara em sacsegen el cor.

Primer vaig veure un brau blanc d’immenses 
banyes, un veritable senyor de les pastures, que 
caminava pels carrers portant al occípit una joia lluent 
com una estrella o com la pedra kantha que custodia 
la gran Serp per generar sota terra una lluminositat 
tan enlluernadora com la llum del dia1. Va passar 
lentament pels carrers cap a les portes i ningú el va 
poder aturar, encara que una veu provinent del temple 
d’Indra va cridar: “Si no l’atureu, desapareixerà la glòria 
de la ciutat.” No obstant això, ningú el va poder aturar. 
Després, embolicada en plors i forts gemecs, el vaig 
abraçar amb totes les meves forces al coll i vaig ordenar 
que es tanquessin les portes; però aquell rei dels bous 
va bramar, i sacsejant lleugerament el seu orgullós cap, 
s’escapolí de la meva abraçada, tombant les barreres i 
als guardians, i s’allunyà i no va mirar pas enrere.

1 Es refereix a Vâsuki, la serp mitològica que regna sobre els 
Nagas en els Pâtâlas, les regions del món inferior hindú, i la joia 
Naganami que portava en el cap.
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L’altre somni estrany va ser així: quatre Presències 
Esplèndides, d’ulls llampegants i tan boniques que 
s’assemblaven als Regents de la Terra que viuen al mont 
Sumeru1, brillava en el cel envoltades d’innombrables 
corts d’éssers celestials, i ràpidament es dirigia a la 
nostra ciutat, regal de veure la bandera d’or de Indra 
sobre les seves portes, veure-la caure immediatament; 
tot i que, de sobte, per substituir-la, es va col·locar una 
gloriosa bandera a la plaça, els plecs de la qual es van 
encendre amb els focs emesos pels robis que portava 
sobre fils de plata, fent brillar noves paraules, i frases 
profundes que van portar a la felicitat per a tots els 
éssers vius; i per l’Est va bufar en aquell moment el 
vent de l’alba, que va desplegar suaument aquests plecs 
lluents perquè tothom pogués llegir els seus missatges, 
mentre que a la bandera abocava una dutxa de flors 
meravelloses, conreades qui sap en quin país, de colors 
completament desconeguts als nostres jardins.

Llavors va dir el Príncep:
—Però tot això, la meva estimada flor de lotus, 

són visions però agradables..
I va afegir la Princesa:
—Oh, Senyor meu! “Això no és tot”,  

1 O el mont Meru, la muntanya còsmica que, segons l’antiga 
cosmologia hindú, s’eleva al centre de l’univers i és el punt de 
trobada o la seu dels déus.
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Immediatament vaig sentir una veu forta cridant: 
“S’acosta el moment, el moment s’acosta!”

Llavors vaig tenir el tercer somni, i en ell, quan 
vaig mirar cap al costat que ocupes al nostre llit, el meu 
dolç Senyor, oh!, només vaig veure un coixí que ningú 
s’havia ajagut i unes robes no usades. Ja no hi havia res 
de tu a l’habitació! Res de tu que ets la meva vida, la 
meva llum, el meu rei, tot el meu món! I així, encara en 
somnis, em vaig aixecar i vaig veure com el teu cinturó 
de perles, el mateix que ara estic cenyint sota el meu 
pit, es transformava en una serp intentant mossegar-
me; les ajorques dels meus turmells van caure a terra, 
es trencaren els meus anells d’or, els gessamís enfilats 
en el meu cabell van ser polvoritzats. Mentrestant, 
el nostre llit de nuvis es va tombar i alguna cosa va 
arrencar el purdah porpra; llavors, en la distància, vaig 
sentir el bram del toro blanc i vaig veure la flama de la 
bandera brodada, i de nou vaig sentir a algú cridant: 
“Ha arribat el moment!”

I amb aquest crit, que encara sacseja la meva 
ànima, em vaig despertar. Oh Príncep! Què més poden 
significar aquestes visions, sinó que moriré, o alguna 
cosa que seria encara pitjor que la mort, que m’has 
d’abandonar o t’arrencaran del meu costat?”

Suau com l’últim somriure del sol de ponent va 
ser la mirada que Siddhartha va posar en la seva afligida 
esposa abans de dir-li:
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 —Reconforta’t, estimada, si trobes consol en 
l’amor immutable! Perquè fins i tot si els teus somnis 
són ombres d’esdeveniments per venir, fins i tot si els 
déus s’han esgarrifat en els seus pedestals, i potser 
el món està a punt de rebre ajuda, malgrat que et 
pugui passar a tu i a mi, sempre tinguis la certesa que 
estimava,  estimo i estimaré a Yasôdhara. Saps que fa 
moltes llunes he estat buscant una manera de salvar el 
miserable món que he conegut del seu dolor, i quan 
arribi el moment, el que ha de passar passarà.

Però la meva ànima està afligida pel dolor d’ànimes 
desconegudes, si pateixo de mals que no són meus, si 
els meus pensaments alats circulen sobre totes aquelles 
vides entre les quals, la meva es dilueix,  jutja si la teva 
no és per a mi la més estimada, la més encantadora, 
la millor i la més propera al meu cor, doncs a tu, 
Yasôdhara, tu ets la mare del meu fill i el teu cos es va 
unir al meu  per engendrar aquesta deliciosa esperança.

El meu esperit viatja per terres i mars —tan ple de 
compassió pels éssers humans com el colom missatger 
està ple de tendressa per als seus joves fillets que 
l’esperant al niu— però ella sempre torna a casa, amb 
el plomatge tremolant de la passió, en feliç vol cap a tu 
que ets la persona més dolça que mai he conegut, la 
més perfecte, la més adorable, i la més meva de totes.

Així que, encara que el que ha de passar abans o 
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després, recorda aquest senyorial toro que bramava, 
de la bandera adornada amb joies que en el teu somni 
van onejar els seus plecs, i tingues per ben segur que 
sempre t’he estimat i que sempre t’estimaré, doncs el 
que busco per tots el que busco per sobre de tot és per 
a tu.

I reconforta’t encara més pensant que, gràcies 
al nostre patiment, la pau regnarà a la terra; i ara rep 
amb aquest petó tot el que l’amor fidel pot expressar 
en gratitud i imaginar sobre les benediccions que li han 
atorgat.

Massa poc és, ho sé!, perquè fins i tot la força 
mateixa de l’amor és massa feble. Fes-me un petó a la 
boca, i beu aquestes paraules que el meu cor aboca en el 
teu perquè sàpigues el que altres ignoren: que t’estimo 
més que tots els altres éssers vius que, no obstant 
això, professo un profund amor. Ara, Princesa meva, 
descansa!, que jo m’aixecaré i em quedaré en vigílies.

Ella, encara plorant, es va quedar adormida, però 
va continuar amb gemecs en els somnis perquè va 
tornar a representar-se-li la mateixa visió: “Ha arribat, 
l’hora ha arribat! El temps ha arribat!”

Siddhartha desvià d’ella la mirada i, heus aquí, 
que la lluna brillava en el signe de Càncer! I els estels 
de plata, com havia estat predit molt de temps abans!, 
digueren:

—Aquesta és la nit: tria entre el camí de la 
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grandesa o el de la bondat; tria entre regnar com un 
Rei de reis, o vagant sol, sense corona ni llar, per a la 
salvació del món.

Llavors l’alè de les tenebres mussitaren de nou a les 
seves orelles els consells que els Devas li  transmeteren 
a través de la veu del vent en la vina, i els déus van 
envoltar el lloc on el nostre Senyor contemplava les 
estrelles brillants i ell va dir:

—“Vull marxar!, ha arribat el moment! Els teus 
llavis tendres, estimada meva que dorms, m’indueixen 
a buscar amb més força el que contribueixi a la 
salvació de la terra! Però ens hem de separar, i en el 
silenci d’aquest cel llegeixo el meu destí escrit en lletres 
brillants. Cap a ell me’n vaig, cap al mateix camí que 
anhelo seguir durant tants dies i tantes nits, perquè no 
vull que la corona que podria ser meva i renuncio a 
aquests regnes que esperen el llamp de la meva espasa 
nua: no rodarà el meu carro amb les rodes ensagnades 
de victòria en victòria, perquè la terra pugui retenir un 
record vermell del meu nom. Trio caminar pels seus 
camins amb peus purs i pacients, fent de la pols el meu 
llit, dels seus deserts la meva estada, i de les seves coses 
més vils els meus companys; sense altres vestits que els 
del paria, i menjar que no sigui el que em  proporcioni 
la gent caritativa, ni més refugi que les cavernes fosques 
o el sotabosc de la selva.

Això és el que vaig a fer, perquè els crits 
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descoratjadors de la vida i de tots els éssers vius 
penetren profundament en les meves orelles i tota la 
meva ànima està plena de compassió per la misèria 
d’aquest món al qual vaig a salvar, si és possible 
aconseguir la seva salvació mitjançant de la renúncia 
absoluta i la forta determinació.

Perquè, quin dels deus, tant que siguin grans 
o petits, es veritablement poderós o compassiu? 
Qui els ha vist? Qui? Què han fet per ajudar als seus 
adoradors? De què serveix als éssers humans pregar, 
pagar el delme de blat i oli, cantar fórmules religioses, 
immolar víctimes que udolen, aixecar magnífics 
temples, mantenir als sacerdots i invocar a Vishnú, 
Shiva y Sûrya que no salven a ningú —ni tant sols al 
més digne— dels mals enunciats en aquelles lletanies 
d’adulació y de temor que s’eleven als cels cada dia com 
fum en va? Que potser, alguns dels meus germans va 
escapar per aquest mitjà dels sofriments de la vida, de 
les penes amargoses de l’amor o de la pèrdua de l’ésser 
estimat? Es que potser, ho va poder fer la febre que 
crema i ens fa esgarrifar, de les lentes agressions de la 
vellesa que debilita el cos i la ment, i la mort horrible 
i trista —i a la qual ens espera més enllà— fins que la 
roda s’ha girat de nou i les noves existències facin  que 
brotin nous dolors i les noves generacions neixin plenes 
de nous desitjos que conclouen en velles decepcions? 
Alguna de les meves germanes tendres ha recollit el 
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fruit dels seus dejunis o dels seus himnes espirituals? 
T’han evitat els dolors del part per una ofrena d’una 
quallada de llet blanquíssima o un ornament de fulla 
de tulsi1. No! Tal vegada alguns deus seran bons i 
altres dolents, però tots son massa febles per la acció; 
a l’hora son compassius i implacables, i tots estan —
com els homes— lligats a la roda de la transmigració 
i passen per successives existències. Perquè, com les 
nostres Escriptures sens dubte ensenyen, una vegada 
que la vida ha començat —sigui quin sigui el seu lloc 
d’origen i la seva causa— viatja a través del seu cicle 
d’existències, ascendint de l’àtom a l’insecte, al cuc, 
al rèptil, als peixos, a l’ocell, al quadrúpede cobert de 
pèls, fins que arriba a l’ésser humà, al diable, al deva i al 
déu, per descendir de nou a la terra i l’àtom. Així que 
estem relacionats amb tot el que existeix, i per tant, si 
l’ésser humà pogués ser salvat d’aquest cicle, el món 
sencer compartiria la llum llançada sobre la ignorància 
horrible, la temença silenciada és l’ombra i la crueltat 
del seu passatemps més amarg. Sí, algú pot salvar al 
món! Han d’haver-hi mitjans per fer-ho! Ha d’haver-hi 
un refugi!

Els homes semblaven gelats pels vents de l’hivern, 

1 Ocimun sanctum, o alfàbrega morada. Literalment “tulsi” 
significa “l’incomparable”; és la planta sagrada de Vishnú d’acord 
amb la tradició hindú i és objecte de culte especial a les llars de 
l’Índia.
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fins que un d’ells va fer foc amb dues pedres de sílex, que 
les va donar cops perquè sorgís la guspira del foc solar 
que amagaven en la seva freda naturalesa. S’afartaven 
de carn com llops, fins que un va sembrà blat, i tot i que 
al principi sorgia com una mala herba, ara és la base de 
la vida humana; gesticulaven i balbucejaven fins que va 
sorgir el primer llenguatge que va inventar la paraula, 
i els pacients dits amb els que van estructurar el so de 
les lletres. Quin regal tenen els meus germans que no 
provingui de la recerca, l’esforç i el sacrifici inspirat per 
l’amor?

Així, si un home poderós, afortunat, ric, amb bona 
salut i vida acomodada, nomenat des del naixement 
per al regnat, si així ho desitjava, com a Rei dels reis; 
si aquest home no se sent esgotat pel llarg pas dels 
anys, però feliç enmig de la primavera de la vida; si no 
és alliberat de les delicioses festes d’amor, però encara 
en té ganes; si no se sent consumit o existeix en ell 
rastre d’arrugues o la malenconia pròpia de la vellesa, 
però percep l’alegria de viure en glòria i en la gràcia 
que se’n barreja amb els mals terrenals, i és lliure de 
triar com li plagui entre lo més adorable del món; si 
aquest home, com jo, sense pena, sense necessitats, 
sense altres patiments que els aliens —excepte els de 
la meva naturalesa com un home— si algú així, que té 
molt a donar, ho dóna tot, renunciant a tot per l’amor 
dels éssers humans, i després consumeix la seva vida 
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en la recerca de la veritat, per extreure el secret de la 
alliberació, ja es pot amagar en els inferns o en els cels, 
o roman ignot molt a prop de nosaltres en tot el que 
ens envolta, a aquest home, probablement al final, molt 
lluny tal vegada, en qualsevol lloc, s’alçarà el vel que li 
ennuvola la seva profunda mirada de recerca, obrirà 
el seu camí als seus peus adolorits, arribarà a la seva fi 
per l’assoliment del qual va renunciar al món, i la Mort 
trobarà el seu mortal conqueridor.

Així que ho faré, jo que tinc un regne a perdre, 
perquè m’estimo el meu regne, perquè el meu cor 
batega amb cada batec de tots aquells que pateixen, 
coneguts o desconeguts, dels milions d’éssers que són 
meus o seran, i trobaran la salvació pel sacrifici que 
ara ofereixo. Oh, estrelles conselleres! Ja vinc! Oh, 
terra afligida! Per tu i tots eles teus renuncio a la meva 
joventut, al meu tron, als meus gaudiments, a les meves 
nits i dies daurats, al meu palau feliç, i als teus braços, 
a la meva dolça Reina, més difícil d’abandonar que 
qualsevol altra cosa! Però també et salvaré salvant el 
món; i el que està agitat en el teu cos tendre, el meu fill, 
la flor oculta dels nostres amors, que debilitaria el meu 
esperit si l’esperava per donar-li la meva benedicció. 
Oh, muller meva! Fill meu! Pare meu! Poble meu! 
Haureu de suportar algun temps l’angoixa d’aquesta 
hora, perquè la llum pugui brillar i totes les criatures 
aprenguin la Llei. Ara hem sento decidit, ara vull 
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marxar, i no tornaré fins que hagi trobat la resposta que 
anhelo, si la meva fervent recerca i els meus esforços 
s’ho mereixeren”.

El príncep Siddhartha 
després va fregar amb el 
front els peus de Yasôdhara, 
va lliscar una mirada 
amorosa i inefable de comiat 
sobre la seva cara adormida, 
encara mullada per llàgrimes, 
i amb suaus passos, va girar 
tres voltes al voltant del llit 
en actitud reverencial, com 

si es tractes d’un altar, amb les mans juntes en el seu cor 
agitat: “Mai més”, va dir , “Mai més tornaré a jeure 
aquí.” I tres vegades va intentar marxar, però tres 
vegades va tornar: tan poderós va ser l’atracció exercida 
sobre ell la bellesa de Yashôdhara, tan immens l’amor 
que el Príncep sentia per ella. Després de tot, cobrint-
se el cap amb un plec de la seva roba, es va girar amb 
absoluta resolució i va aixecar un extrem del purdah.

Allà, amb el silenci absolut, cadascun submergit 
en un somni tan profund com el dels lliris de l’aigua, 
era l’adorable jardí de les seves noies índies: Gunga i 
Gotami, com dos botons bessons del lotus de pètals 
foscos, descansaven al costat de les seves germanes de 
fulles sedoses. “Com de agradable ha estat el vostre 
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tracte, les meves dolces amigues!” va exclamar, “i 
l’angoixant que és per a mi abandonar-vos; però si no 
ho hagués fet, què més podríem esperar, sinó la vellesa 
sense pal·liatius i la mort inexorable. Sapigueu que de 
la mateixa manera que us quedeu adormides ara, us 
quedareu mortes; i quan la rosa mor, on van la seva 
fragància i esplendor?; quan s’apaga la llàntia, on vola la 
flama? Oh, nit!, pressiona amb força les seves parpelles 
i segella els seus llavis perquè cap llàgrima o veu fidel 
m’aturi! Perque com més recordo la felicitat que m’ha 
estat atorgada al llarg de la meva vida, més amarg em fa 
pensar que tant elles com jo, i totes les criatures, vivim 
com els arbres, que estan plens de vida a la primavera, 
suporten tant pluges incessants com gelades durant 
l’hivern fins que estan completament cobertes de 
fulles mortes, potser per renéixer a la primavera o ser 
abatuts per la destral del llenyataire. No vull pas que 
això succeeixi, jo, que duia una vida aquí d’un déu! 
No la voldria tot i que tots els dies meus fossin divins, 
mentre els éssers humans gemeguin en les tenebres. 
Així doncs, adéu, amigues! Mentre la meva vida sigui 
un valor digne de ser ofert, ho oferiré, i així surto a la 
recerca de l’alliberament i la Llum desconeguda.”

Llavors Siddhartha va passar suaument entre 
les joves dorments i va entrar a la nit: els seus ulls, 
les vigilants estrelles, el van mirar amb amor; la seva 
respiració, el vent errant, besava l’orla flotant de la 
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seva túnica; les flors del jardí, desplegades per l’aurora, 
obrien les seves corol·les vellutades per oferir-li els 
perfums dels seus rosats i purpuris encensaries; tota 
la regió, des de l’Himàlaia fins al mar de l’Índia, es va 
esgarrifar per un instant, com si l’ànima de la terra fos 
agitada per alguna esperança desconeguda; i els llibres 
sagrats que expliquen la història del nostre Senyor 
també diuen que llavors, des de l’aire, s’escoltaren suaus 
musiques celestials, interpretades per una multitud 
d’éssers brillants que venien des d’Orient i d’Occident, 
il·luminant la nit, i des del Nord i del Sud, omplint 
d’alegria la terra sencera. També van baixar els quatre 
temuts Regents de la Terra fins a la porta del palau, de 
dos en dos, acompanyats de les seves brillants legions 
d’Invisibles amb les seves armes de safir, plata i perles, 
per contemplar, amb les mans juntes, el Príncep indi 
que, amb els ulls desbordats de llàgrimes, va mirar les 
estrelles, mentre que amb els llavis tancats va reafirmar 
el compromís amb el seu projecte d’amor prodigiós.

Després avançant en la foscor va cridar: “Channa, 
desperta, i portam a Kantaka!”

“Què vol el meu Senyor?”, va respondre el 
conductor del carro, aixecant-se sol·licitadament des 
del lloc prop de la porta on dormia. “Cavalcar de nit, 
quan totes les carreteres són fosques?”

Va dir Siddhartha:
—Mantingueu baixa la veu, i porteu el meu cavall. 
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Ha arribat el moment en què he de sortir d’aquesta 
presó daurada, on el meu cor ha viscut captiu, per 
trobar la veritat, a la qual em donaré a partir d’ara pel 
bé dels éssers humans.

Va respondre Channa: 
—Oh, estimat Príncep! Tots aquells homes sants 

i savis que van observar les estrelles parlaren en va, 
quan ens van dir que esperéssim el moment en què el 
gran fill del rei Suddhôdana governaria molts regnes i 
es convertiria en Rei de reis? Vols marxar, abandonar el 
món i les seves riqueses, renunciar al teu poder, prendre 
el bol de captaires? Vols anar als deserts desolats quan 
tens un paradís de plaers aquí?”

El Príncep va respondre:
—Això és el que vull, i no trons. La reialesa que 

anhelo és més gran que el molt que proporcionaria per 
dominar molts regnes i totes les coses subjectes a la 
impermanencia i la mort. Porteu-me Kantaka!

Fins i tot va respondre l’auriga:
—El meu molt honorable Senyor, pensa en el 

dolor que causarà al teu pare! Penseu en l’aflicció 
d’aquella per a qui instituïu tota la seva felicitat! Com 
els socorreràs si comences abandonant-los?”

Siddhartha respongué:
—Amic meu, fals amor és el que s’adhereix al ser 

estimat per extreure d’ell dolçor egoista; però jo, que 
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estimo el meu pare i la meva dona més que les meves 
pròpies alegries, sí, fins i tot més que les seves, he de 
marxar per salvar-los i a totes les criatures, si l’amor 
profund té algun poder. Així que vés a buscar-me 
Kantaka”.

Llavors Channa va tornar a dir:
—Mestre, vaig amb tu!”
I després, amb la tristesa reflectida a la cara, 

va anar a l’estable, va prendre el brocal de plata, les 
brides, el petrell i la barbada, va subjectar les corretges, 
va enganxar les sivelles i va treure Kantaka; llavors, 
sostenint-lo a una anella, el va pentinar i va eixugar, 
acariciant la seva petita pell, brillant com la seda, 
va posar el numdah1 quadrat en ell, cobert amb el 
gualdrapa i en ell va col·locar la sumptuosa cadira, va 
prémer les cintes i la martingala2 i va ajustar els estreps 
d’or cisellats. Un cop fet això, el va cobrir amb una fina 
xarxa de seda daurada repussada de perles, i va portar 
al superb corser a la porta del palau on el Príncep 
esperava, i el cavall, feliç de veure el seu amo, va renillar 
alegrement, dilatant els seus testos vermellosos. I en els 
llibres està escrit: “Certament tots haguessin escoltat el 

1 Peça de llana o cotó premsat que recobreix la cadira.
2 En anglès martingale. Es refereix als calçons usats tant per 
homes d’armes com per cavalls, sota els quixots, és a dir, de la peça 
de l’arnès -en el cas dels cavalls- destinat a cobrir el quart posterior 
de la cavalleria.
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renillar de Kantaka, i l’estrèpit dels seus cascs ferrats, si 
els Devas no haguessin cobert amb les seves invisibles 
ales les orelles dels dorments perquè res no sentissin”. 

Siddhartha va inclinar afectuosament el cap 
arrogant del cavall i va dir:

—Calma’t, el meu Kantaka blanc! Calma’t i 
porta’m ara en el viatge més llarg que qualsevol cavaller 
ha fet mai, perquè aquesta nit cavalcarem a la recerca 
de la veritat i no sé on acabarà un viatge fins que 
l’hagi trobat. Així que si siguis fogós i atrevit aquesta 
nit, el meu bon cavall, i no deixis que res aturi el teu 
camí, malgrat tot si milers d’espases, parets o pous 
obstrueixen el nostre vol. Mira! Si toco el teu flanc i 
et crido: Corre Kantaka!, hauràs de ser més ràpid que 
un remolí. Sigues com el foc i el vent, cavall meu!, per 
servir al teu senyor, així que compartiràs amb ell la 
grandesa d’aquesta aventura que salvarà el món; perquè 
no sols cavalcaràs per ajudar els homes, sinó també a 
tots els éssers muts que participen de les nostres penes 
i no tenen l’esperança i la intel·ligència necessàries per 
exigir esperança. Per tant, porta valerosament al teu 
senyor ara .

Llavors el príncep Siddhartha va cavalcar 
suaument sobre Kantaka, va acariciar la seva cabellera 
durant uns moments, i el cavall va arrancar a tot 
galopar arrencant espurnes de la llamborda amb els 
cascs ferrats i fent ressonar el fre amb que era subjectat 
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per el genet; però ningú el va sentir, perquè els Suddha 
Devas1 que l’acompanyaven tallant flors vermelles de 
mogra2 i escampar-los en catifes gruixudes sota els 
seus passos, mentre les mans invisibles silenciaven el 
so del brocal i la cadeneta. També s’escriu que, quan 
van accedir al paviment proper de les portes interiors, 
els Yachts de l’aire3 van disposar teles màgiques sota les 
potes de Kantaka per suavitzar encara més el seu pas.

I arribant a la triple porta de bronze, que amb 
prou feines podien obrir cinc homes, heus aquí que 
elles s’obriren soles, silenciosament, ja que de ordinari 
es sentia a dos kos4 de distància la forta remor del 
enormes frontisses i les cadenes descomunals.

Tant la porta massissa interna, mitja com la última 
també van ser obertes en silenci total, quan Siddhartha 
i el seu cavall es van acostar a elles; mentre al seu pas, 
en silenci com a morts, aquells guardians escollits per 

1 Suddha, pur; apel·latiu reservat als components de les castes 
superiors: igualment s’aplica als devas principals.
2 Varietat de gessamí indi amb aroma extraordinàriament fort.
3 Éssers sobrenaturals, benignes, al servei de Kubers, el déu de 
les riqueses.
4 Kos, coss, o krosa és una antiga unitat de mesura que s’ha 
mantingut en ús durant tres mil anys, desencadenen els temps 
vèdics, a l’Índia. Segons Artha Shâstras de Kautilya -Tractat de 
Política, 4 koss equivalen a un yojâna, és a dir, uns 14 kms. Els 
nullahs esmentats anteriorment són torrents o l’alera dels riu.

Llibre Quart
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garantir la seva col·lecció, capitans i soldats, havien 
deixat caure les seves llances i espases, i fins i tot escuts, 
perquè un vent més soporífic que el que bufa sobre 
els camps de Malva1, va precedir el pas del Príncep, 
adormint tots els sentits. Així és com van sortir del 
palau lliurement.

Quan l’estel de l’alba estava a meitat d’una llança 
a través de l’horitzó oriental, i la brisa del matí bufava 
sobre la terra, arrissant les aigües del riu Anoma, el curs 
del qual formava la frontera del regne, Siddhartha va 
aturar el seu cavall, va saltar a terra, i després d’acariciar 
el blanc Kantaka, li va dir suaument a Channa que els 
havia seguit:

—“El que has fet portarà felicitat a tu i a totes 
les criatures vivents. Estigues ben segur que sempre 
t’estimaré per l’amor que m’has donat. Agafa el meu 
cavall i agafa el meu plomall de perles, la roba de 
príncep, que a partir d’avui em sembla inútil, el meu 
cinturó adornat amb pedres precioses, i aquesta espasa 
lluenta amb la qual acabo de tallar sobre el front 
aquests llargs manyocs del meu cabell. Dóna-ho  tot 
al rei, i digues-li que Siddhartha li demana que l’oblidi, 
fins que torni deu vegades Príncep, en possessió ja de 
la visió reial obtinguda en la seva recerca solitària i 

1 Regió de Mata Prades on la rosella d’opi s’ha conreat des de 
temps immemorials, les plantacions encara existeixen avui en dia.
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el seu esforç per trobar la llum; digues-li que quan la 
conquereixi, vet aquí, tota la terra serà meva, meva per 
aquest servei suprem, meva per l’amor!, digues-li així. 
Perquè no hi ha més esperança per a l’home, que el que 
existeix en l’home mateix, i ningú no l’ha buscat com 
jo vaig a buscar-la, jo que abandono el món per salvar-
lo”.

Llibre Quart





LLIBRE CINQUÈ

EL SUBLIM MENDICANT

Al voltant de Rajagriha hi ha cinc boniques muntanyes 
que a resguarden la ciutat selvàtica del rei Bimbisâra1 
aquests són el Baibhâra verdós, cobert de plantes 
d’herba-llimona2; i palmeres; Bipulla, a llurs peus 
flueix bullent la font de Sarsuti; la ombrívola Tapovan, 
on les basses boiroses reflecteixen les roques negres 
que destil·len dels seus abruptes cims les aigües que 
donen vida a la terra; el prominent Sailâgiri, un refugi 
de voltors, que corre cap al sud-est, i a l’est el Ratnagiri, 
la muntanya de gemmes. Un camí tortuós, pavimentat 
amb pedres desgastades pel fregament constant dels 
peus, el traç del qual discorre pels camps de safrà i 
les frondes de bambú, sota els mànecs foscos i els 
azufaifos3 continuant entre roques i marbre blanc com 

1 Actualment Ragir, situada a uns 50 kms al nord-oest de Bodh 
Gaya, als voltants de l’Himàlaia- era la capital de l’antic regne de 
Magadha, el rei del qual era en aquell moment Bimbisâra.
2 Cymbopogan flexuoses, “prats de llimona” o “herba-llimona”, 
un tipus d’herba perenne del gènere Poaceas, que s’utilitza per fer 
infusions, tes, sopes i curris.
3 Dos tipus d’arbres molt comuns a l’Índia: el primer, de la 
família d’anacardiàcies, arriba a una alçada d’uns 15 m. d’alçada 
i la seva escorça és rugosa i negra, brancada gran i espessa, i 
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la llet i Jaspi, penya-segats costeruts i replans coberts 
per flors de la selva. Condueix a la part posterior 
de la muntanya on, mirant cap a l’oest i dominant el 
majestuós paisatge, s’obre una cova protegida sota el 
dosser proporcionat per les branques de les figueres 
silvestres que creixen a l’entrada.

Doncs atenció! Aquells de vosaltres que vingueu 
aquí, descalceu-vos immediatament i inclineu el cap, 
perquè la terra immensa no alberga un lloc més estimat 
o sant. És allà on el nostre Senyor Buddha es va asseure, 
suportant els estius tòrrids, pluges torrencials, aurores i 
els crepuscles més glacials, per salvar els éssers humans 
mitjançant l’ús de roba groga1, menjar com a captaire 
l’escàs menjar proporcionat per les possibilitats de 
la caritat; estirat de nit sobre l’herba, sense llar, sol, 
mentre els xacals insomnis udolaven al voltant de la 
seva cova o els tigres famolencs rugien a l’aguait en el 
sotabosc. Tal va ser l’estatge dia i nit del qual honra el 
món, mentre castigava el seu bell cos, nascut per ser 
feliç, pel dejuni, les vigílies freqüents i les meditacions 
profundes i silencioses, tan prolongades que sovint, 
mentre estava immers en elles, tan immòbil com una 

fulles persistents, la segona -en anglès “arbre de jujube”, zizifus 
jujuha, també es coneix com a gínjol o ginjoler, i és un petit arbre 
caducifoli -entre 5-8 m. d’alçada-, molt ramificat i verdós.
1 Color predominant entre els captaires religiosos a l’Índia.
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roca en la qual es va asseure, un esquirol saltava damunt 
dels genolls, una guatlla tímida portava els seus pollets 
al refugi dels seus peus i els coloms silvestres picaven 
els grans d’arròs del bol al seu abast.

Així meditava des del mig dia –quan la calor 
sufocava la terra ardent i les muralles i els temples 
semblaven danses en l’aire ardent,  fins la posta de sol, 
sense adonar-se’n, és a dir, el pas del globus flamíger 
pel cel, ni l’arribada de la nit cobrint amb un reflex 
morat els camps en calma, ni l’aparença silenciosa 
de les estrelles, ni el redoblar de tambors a la ciutat 
enfeinada, ni l’udol del mussol i les estridències de 
les caceres nocturnes: tan autoobservi’t en intentar 
desentranyar els fils del seu pensament i perforar els 
laberints de la vida.

Es va asseure així fins a mitjanit, quan tot 
s’assossegava en el món, a excepció de les bèsties de 
la foscor que s’arrosseguen i criden en la foscor de la 
selva, com la por i l’odi criden, i la luxúria, la cobdícia i 
la ira s’arrosseguen a les selves fosques de la ignorància 
humana.

Després es va adormir només mentre necessitava 
la ràpida lluna per recórrer una desena part del seu 
recorregut a través del mar de núvols, i es  despertava 
abans de l’alba, per continuar la seva meditació de nou 
sobre una de les ombrívoles plataformes de la seva 
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muntanya, contemplant la terra adormida amb ulls 
ardents i pensaments que abraçaven a tots els éssers 
vius, mentre sobre les ondulacions dels camps s’estenia 
aquell remor que és el petó amb el que desperta el matí, 
i per Orient el miracle d’un nou dia va sortia i creixia.

Al principi a través d’un crepuscle tan ombrívol 
que sembla com si la nit encara es nega a escoltar els 
murmuris de l’alba; però immediatament —abans 
que els galls salvatges cantin dues vegades— una línia 
de blancor enlluernadora, l’amplitud i la brillantor 
augmenta incessantment per alinear-se amb l’estrella 
herald1 que s’esvaeix en els seus torrents platejats, es 
tenyeix d’or pàl·lid, està embolicat pels núvols més alts, 
i fa flamejar les seves vores amb una flamarada d’or de 
fusió, pintant l’horitzó de color safrà, escarlata, rosa i 
ametista; llavors el cel s’acolora amb un esplèndid blau, 
i vestit amb els seus raigs de llum alegre, el Rei de la 
Vida apareix en tota la seva glòria.

Llavors nostre Senyor, a la manera d’un rishi2, 

saludava a l’estrella incipient i, després de fer les seves 
ablucions, va  caminar pel tortuós camí que el va portar 
a la ciutat; allà, com un rishi, va anar de carrer en carrer, 

1 L’autor es refereix, segurament a Venus, la “estrella de l’alba”. 
(N. del t.)
2 Nom amb que es designa en general als “mestres il·luminats”, 
sants mestres o poetes d’inspiració sagrada a la Índia.
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amb el bol de mendicant a la mà, recollint l’escassa 
pitança que necessitava per al seu manteniment. No 
va trigar gaire a omplir el seu bol, perquè tots els veïns 
li cridaven: “Agafa el nostre menjar, gran Senyor!”, “si 
us plau prengui també del nostre!”, sorpresos per la 
influència de la seva cara divina i els ulls profunds; i les 
mares, quan van veure passar a Nostre Senyor, li deien 
als seus fills que besin els seus peus i toquin amb els 
seus fronts la vora de la seva roba, o corrin a omplir la 
seva gerra i portar-li llet i pastissos.

També sovint, mentre caminava pels carrers, 
amable i serè, irradiant la seva pietat celestial, entregat 
a la cura d’aquestes persones que no coneixia, excepte 
per ser els seus semblants, els ulls sorpresos d’alguna 
noia índia s’enamoraven sobtadament i es quedaven 
atrapats davant la seva majestuosa figura, com si 
estiguessin veient els seus somnis més dolços realitzats, 
mentre que una gràcia sobrenatural  encenia el seu pit. 
Paro ell passava amb el seu bol i la roba de color groc, 
pagant amb afectuoses paraules els regals d’aquells cors 
compassius, i de retorn a la seva muntanya solitària 
s’asseia entre homes sants, escoltant-los i interrogant-
los sobre la saviesa i els mitjans precisos per assolir-la.

A meitat del camí dels boscos pacífics de Ratnagiri, 
sobre la ciutat, però sota les coves, habitaven homes 
que consideraven el cos com un enemic de l’ànima, i la 
carn com una bèstia que necessitava ser encadenada i 
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sotmesa per amargs sacrificis, fins que qualsevol sentit 
del dolor hauria estat eliminat, i que torturaven els 
seus nervis com cap botxí hauria fet: eren els ioguis, 
el brahmacharis, el bhikshus1 que formaven un grup 
llòbrec i penós que vivia a part de tots. Alguns van 
mantenir alçats els seus braços de nit i de dia, fins que 
es van esgotar i menjats per la malaltia, en articulacions 
atròfiques i rígides les seves extremitats, aquestes 
semblaven emergir de les seves espatlles descarnada 
com branques mortes d’un arbre sec. Altres havien 
tancat les mans durant tant de temps i amb una força 
tan extrema que les ungles, com agulles afilades, havien 
perforat les seves palmes ulcerades. Altres caminaven 
en sandàlies de claus; altres laceraven el front i les 
cuixes i pit amb pedres de cisalla, o s’esgarrapaven 
amb foc, creuant la seva carn amb espines de canya i 
planxes punxegudes; i molts fregaven els seus cossos 
amb fang i cendres, dormien sobre la brutícia, i 
tapaven escotament les seves vergonyes amb draps 
presos dels morts. També hi va haver qui vivia en els 
llocs impurs on les pires funeràries cremaven i vivien 

1 Els ioguis practicants de ioga, disciplina física i mental 
amb l’objectiu d’aconseguir la unió mística de l’individu amb la 
totalitat; els brahmacharis són ascètics de la casta Bramànica; 
bhikshus del sànscrit “bhiks”, o, “mendicar”, eren ascètics que 
vivien del menjar que rebien com a ofrena, i va ser el nom habitual 
dels monjos buddhistes indis. (N. del t.)
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en companyia de cadàvers, envoltats de voltors que 
emetien constantment els seus crits penetrants sobre 
les despulles funeràries. Altres cridaven cinc centes 
vegades al dia els noms de Shiva1, mentre mantenien 
les serps de zig-zag cargolades en els seus colls i malucs 
bronzejats, amb els peus paralitzats aixecats contra les 
natges.

Tal era aquesta terrible congregació: els seus 
cranis apareixien plens de pústules causades per la 
calor tòrrida dels raigs del sol, els seus ulls lleganyosos, 
els seus nervis i músculs encongits, les seves cares 
pàl·lides i els ulls enfonsats, s’assemblaven als morts de 
cinc dies.

Aquí es trobava damunt de la pols un que 
comptava cada tarda mil grans de panís, que després 
també menjava un per un amb paciència inefable, 
per morir així de gana; allà, un altre va afegir fulles 
amargues al seu menjar per evitar que el seu paladar 
experimentés algun plaer amb el menjar; i més enllà, 
un sant miserable, esclafat i sord consumia la seva 
existència, que s’havia mutilat, estripant els ulls, la 
llengua i el sexe. Així les seves ànimes s’havien després 
del cos per la gloria del sofriment extrem, per obtenir 

1 El déu Shiva és el principi destructiu i renovació de la trimûrti 
o trinitat hindú, juntament amb Brahma, el déu creador, i Vishnú, 
el déu protector, Shiva és anomenat el “déu de mil noms”.
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la èxtasis que s’assoleix —diuen els llibres sants— 
aquells que les desgràcies avergonyeixen als déus que 
ens les envien, i fa a els homes semblants com ells, i 
amb més capacitat per sofrir el que l’Infern per torturar.

 
Nostre Senyor, mirant tristament al que semblava 

el cap d’aquells desgraciats, li digué:
—“Oh, senyor del molt sofriment! Des de fa 

moltes llunes que visc en aquesta muntanya, i jo, 
que busco la veritat, us veig a tu i als meus germans 
retorçant-vos constantment d’una manera lamentable. 
Per què afegeixiu mals a la vida quan aquesta  ja és de 
per sí maligna?”

El savi va respondre:
—“Està escrit que si un home mortifica la seva 
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carn, fins i tot fent el dolor més gran que el desig 
de viure i morir un descans voluptuós, aquestes 
mortificacions purgaran la brutícia del pecat, i l’ànima 
purificada volarà des de la forja del seu patiment en les 
glorioses esferes i esplendor que transcendeix tot el 
coneixement.”

El Príncep va replicar:
—“Aquest núvol flotant en el cel, atapeït a l’aire 

com la roba d’or que té al voltant del seu tron d’Indra1 
es va aixecar del mar tempestuós, però ha de tornar 
a caure com llàgrimes celestials sobre la terra, per 
recórrer camins aspres i dolorosos, a través d’esquerdes 
i corrents de fang, fins que arriba al Ganges i torna al 
mar des de on va sorgir. Saps, germà meu, si no els 
passa el mateix, després de tants patiments, als sants i 
a la seva felicitat?

Va sospirar l’ermità:
—Podeu començar de nou, però, ah, no ho 

sabem! En realitat, no estem segurs d’això ni de res 
més, i no obstant això, després de la nit arriba el dia, 
i la calma després de la tempesta, mentre nosaltres 
avorrim aquesta maleïda carn que impedeix que 
l’ànima anhelant  guanyi impuls. És per això que, en 

1 Indra és un dels déus més importants del panteó vèdic. Era 
adorat com déu del Cel, del Èter i de les Estacions, i imperava 
sobre els núvols, la pluja, el tro i els llamps.
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l’atenció de les nostres ànimes, apostem per un joc 
contra els déus la nostra breu agonia davant les alegries 
perdurables.

El Príncep va dir:
—Però, fins i tot, admetent que aquestes 

alegries duren una miríada d’anys”, aquests s’esvairan 
inevitablement. Bé, hi ha una vida avall o amunt o al 
costat de la nostra que és tan diferent que mai canviarà? 
Digueu-me, els teus déus són eterns, germans meus?

—“No”, respongueren els ioguis, “només el gran 
Brahma es manté; els déus no fan més que viure.”

—Aleshores el Senyor Buddha digué: “Voleu 
ser tant savis com us aparenta la vostra santedat i el 
vostre cor fort? Abandoneu aquests jocs cruels en 
què només gemegueu i sospireu, per guanyar somnis 
que, com tots els somnis, sempre tindran fi? Voleu per 
amor a la vostra ànima, avorrir el vostre cos d’aquesta 
manera, castigant-lo i mutilant-lo d’una manera que ja 
no serveixi per empresonar l’esperit que, a la recerca 
de casa, es rendeix en el camí abans de la nit com un 
dòcil cavall esgotat? Voleu, senyors tristos, desmuntar 
i desmembrar aquesta bonica casa que ara habitem 
després de passats dolorosos, les finestres dels quals 
ens donen la llum —la petita llum— que ens permet 
mirar més enllà de nosaltres per saber si l’aurora està 
arribant i quin vent augura el millor camí?”

—Llavors exclamaren: “Hem escollit aquest camí 
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i persistirem en ell, Rajaputra1! Estrictament —fins i 
tot si les seves pedres fossin foc— en la confiança de la 
mort trista i inevitable. Explica’ns si coneixes un camí 
de major excel·lència; si no te’n vas, i que la pau estigui 
amb tu”.

Siddhartha se’n va anar envoltat de tristesa 
al veure el reflex d’aquells santons com els homes 
tenen tanta por a la mort que viuen permanentment 
espantats per aquesta por, i desitgen viure tant que no 
s’atreveixen a estimar les seves vides, sinó turmentar-
la amb penitències terribles, com si volguessin agradar 
als déus, que escamotejant la felicitat als homes, amb 
inferns construïts per ells mateixos a la seva mida;com 
si en una santa bogeria, l’ànima esperançada pogués 
escapar millor de la seva carn adolorida.” O flors 
del camp que converteixen les seves cares tendres 
en el sol!”, exclamava. “Felices per la seva llum, i 
agraïdes per l’alè dolç de la seva fragància i les peces 
reverencials d’or, plata i porpra que t’us adornen, cap 
de vosaltres renúncia a la seva existència perfecta, 
cap no es despulla de la seva bellesa feliç. O, palmeres 
que us aixequeu impacientment per perforar el cel i 
beure el vent que bufa de l’Himàlaia i dels mars blaus 

1 Del sànscrit “Rajpur”, denominació dels clans més importants 
de la classe social del Kshatriya. En l’antiguitat, el terme Rajaputra 
s’aplicava als fills dels reis.
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frescos! Quin secret sabeu perquè pugueu créixer tan 
contentes des de la llavors més tendre fins que teniu 
fruits, murmurant aquestes cançons assolellades en 
les vostres emplomades corones? I també vosaltres, 
feliços habitants dels arbres! Lloros voladors ràpids, 
volants, rossinyols, coloms: cap de vosaltres odia la 
seva existència ni s’esforcen per una millor  infligint-ne 
sofriments  en la precedent. No obstant això, l’home 
que us mata, perquè ell és l’amo i el senyor, es diu savi, 
i la seva saviesa criada en sang creix així enmig dels 
turments que ell mateix causa!”

Mentre parlava el Mestre, un núvol de pols es va 
aixecar als peus de la muntanya causat per un  ramat 
de moltons blancs i ovelles negres, que seguien el seu 
camí, aturant-se sovint per perdre’s en el sotabosc i 
desviant-se del camí allí on resplendien els rierols o 
penjaven figues salvatges. Però, cada vegada que els 
animals s’allunyaven, el pastor els cridava i els llançava 
pedres amb el seu mandró, i així continuava conduint 
cap a la plana al dòcil ramat. Sortint al seu encontre, 
nostre Senyor Siddhartha trobà una ovella amb dos 
anyells. Un d’ells estava ferit i caminava enrederit, 
sagnant penosament, mentre l’altre saltironava alegre 
al davant; i la mare inquieta, corria d’aquí cap allà amb 
temor de perdre a cap dels dos rellucs. Quan nostre 
Senyor s’adonà de aquesta circumstancia, va prendre 
amb tendresa a l’anyell ferit en els seus braços, dient: 
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“Pobre mare llanuda, apaivagat! Allà on vagis, portaré 
el teu estimat anyell. Perquè és preferible evitar que 
qualsevol animal pateixi que romandre assegut en 
aquestes cavernes contemplant les penes del món, 
acompanyant aquests ascètics que només resen.”

Llavors, dirigint-se als pastors, els va dir: “Però, 
per què, amics meus, conduïu aquest ramat a la plana 
a mesura que el dia disminueix? Des de quan el bestiar 
es pastura així a la tarda? I els pastors van respondre: 
“Ens han manat portar cent xais per sacrificar, i un 
altre centenar d’ovelles, que el nostre Senyor el Rei vol 
immolar aquesta nit en honor als seus déus.” Llavors 
el Mestre va dir: “Jo també vindré amb vosaltres!” I 
els seguí amb paciència, portant en braços a l’anyell, 
malgrat la pols i el sol, mentre l’ovella atenta belava 
dolçament als seus peus.

Quan arribaren a la vora del riu, una noia d’ulls de 
colom, amb el rostre ple de llàgrimes i amb les mans 
juntes, va saludà a Siddhartha, prosternant-se davant 
d’ell, amb aquestes paraules: “Senyor, tu ets el que ahir 
vas tenir pietat de mi quan hem vas trobar en aquest 
figuerar, on vivia sola criant al meu fill! El meu noi, 
mentre jugava entre les flors, va trobar una serp que se 
li va enrotllar el canell i així, entre unes quantes rialles, 
devia haver exasperat la llengua bífida que s’estava 
remenant a la boca oberta de la seva freda companya 
de joc. Per això, ah!, poc després, de sobte es va tornar 
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pàl·lid i va caure en el silenci absolut. No vaig poder 
esbrinar per què no volia jugar més i per què s’estaven 
separant els seus llavis dels meus pits, fins que algú va 
dir: “Està enverinat”, i un altre va afegir: “Es morirà.” 
Però jo, que no volia perdre el meu preciós fill, els vaig 
demanar un remei que li permetés tornar a obrir els 
ulls a la llum; la mossegada de la serp era tan petita i em 
va semblar tan inconcebible que aquest animal pogués 
abusar fins al punt de fer mal mortalment al noi graciós 
que jugava amb ell, que no podia renunciar i donar-
me per vençuda. Aleshores algú em va dir: “Hi ha un 
home sant a la muntanya. Mira!, justament per allí 
s’acosta amb la seva roba groga. És un Rishi, pregunta-
li si hi ha algun remei per curar el mal que afecta al 
seu fill”.Així que em vaig acostar tremolant a tu, el teu 
front s’assembla al d’un déu, i plorant vaig aixecar el 
vel que tapava el rostre del meu fill, per pregar-te que 
hem diguessis quines herbes podrien resultar bones 
per sanar-lo. I tu, Senyor, no em vas rebutjar, sinó que 
amb ulls de tendresa el vas mirar, i amb una mà pacient 
el vas acaronar, i llavors, cobrint la seva cara de nou 
amb el vel, hem vas dir: “Sí, germaneta, hi ha una cosa 
que sens dubte podria curar tant a tu com al nen si es 
que ho pots trobar; perquè els que consulten amb els 
metges han d’actuar sobre el que prescriuen. Així que, 
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et prego, busca una tola1 de llavors de mostassa negra, 
però vés amb compte de no treure’l de qualsevol casa 
on el pare, la mare, el fill o l’esclau hagi mort. si trobes 
les llavors en aquestes condicions, aconseguiras el teu 
propòsit. Així és com em vas parlar, Senyor meu.”

I el Mestre va somriure amb infinita tendresa. “Sí, 
axí et vaig parlar, estimada Kisagôtami2! I ja has trobat 
les llavors?”

—“Vaig caminar per tot arreu, Senyor, estrenyent 
el meu fill, que estava fred contra el meu pit, i en 
cada cabana ho vaig preguntar, aquí a la selva i allà a 
la ciutat: “Sigueu bondadosos us ho  prego, i dóna’m 
una tola de mostassa negra, per caritat. I tots els que 
en tenien me’n van  donar, perquè tots els pobres són 
compassius amb els desgraciats”. Però quan els vaig 
preguntar: “Em podeu dir, amics meus, si algú ha mort 
abans en aquesta casa, el marit, la dona, un fill o un 
esclau?”, van respondre: “Oh, germana!, quina mena 

1 Una tola és una mesura tradicional de pes que equival a uns 
11,6 grams o al voltant de “100 llavors”. Durant el domini britànic 
de l’Índia, aquesta mesura es va combinar amb el pes d’una rupia 
de plata encunyada per la British East India Company. (N. del t.)
2 Segons el Dhammapada - “Kuddaha Nikaya”, Capítol VIII -, 
Kisagôtami, que va rebre aquest nom pel seu cos esvelt, era filla 
d’un ric home de Savatti, i estava casada amb un jove d’alt nivell 
amb qui va tenir un fill, el que, un cop mort, el presenta a Buddha. 
(N. del t.)
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de pregunta és aquesta? Molts son els morts, i pocs els 
vius”. Aleshores, donant-los les gràcies amb tristor, els 
tornava la mostassa i me n’anava a altres a suplicar, i tots 
aquests hem deien: “Aquí tens les llavors, però el qui 
hem perdut és al nostre esclau”. “Aquí tens les llavors, 
però el meu bon marit va morir”. “Aquí tens les llavors, 
però qui les sembrava va morir entre la estació de les 
pluges i la collita”. “Ai, Senyor! No vaig poder trobar 
mostassa en una sola casa on ningú hagués mort. 
Així que vaig deixar el meu noi, que ja no mamava ni 
somreia, sota les vinyes silvestres, al costat del riu, i 
vaig venir a contemplar la teva cara i besar-te els peus, 
per suplicar-te que em digués on puc trobar aquestes 
llavors sense trobar la mort al mateix temps, per si el 
meu fill no és mort, com em temo i m’han repetit fins 
la sacietat”.

—“Germana meva!”, va dir el Mestre. “Buscant el 
que ningú pot trobar, tu has trobat el bàlsam amarg que 
volia donar-te. El que estimes va dormir ahir el somni 
de la mort en el teu si, avui saps que tota la immensitat 
del món plora per dolor similar al teu. Però un patiment 
que tots els cors suporten resulten menys pesat per un 
sol. Tingues per ben segur que jo escamparia la meva 
sang si amb això pogués aturar les teves llàgrimes! I 
conquerir el secret d’aquesta maledicció que fa del 
amor dolç una causa d’angoixa, i que ens condueix, a 
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través de prats florits, cap al sacrifici, com condueix 
a les besties mudes els seus amos els homes. Jo cerco 
aquest secret. Enterra tu al teu fill!” 

Els pastors i el Príncep van arribar junts a la ciutat, 
en el moment en què els últims raigs del sol van daurar 
els corrents del Sona i van projectar llargues ombres 
sobre el carrer i a la porta on vigilen els soldats del 
Rei. Però quan van veure el nostre Senyor portant 
una cria de xai en els seus braços, van retrocedir; i les 
persones reunides en el mercat alineaven el seu carro; 
al basar, comerciants i compradors van aturar la seva 
combativa baralla pel regateig per contemplar aquella 
cara augusta; el ferrer, que tenia el seu martell en l’aire, 
va deixar de colpejar; el teixidor va abandonar la seva 
trama, l’escriba del seu rotllo, el canviador de diners del 
seu compte cauris1; el toro blanc de Shiva2 es menjà 
l’arròs que ningú vigilava, la llet s’escampà dels lotas3, 
mentre els lleters observaven absorts el pas de nostre 
Senyor, la mansuetud  acompanyava la bellesa de la seva 

1 Mol·luscs gasteròpodes que abunden a les costes de l’Orient 
i la closca blanca i brillant  servia com a moneda a l’Índia i a les 
costes africanes. (N. del t.)
2 Shiva, que amb Brahma i Vishnú forma la Trimurti hindú, 
es representa muntant sobre el toro blanc Nandi (Felicitat), 
de manera que els bous blancs se’ls té en veneració especial de 
l’Índia. (N. del t.)
3 Gerres de coure. (N. del t.)
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majestuositat. I la majoria de les dones, aclaparades a 
les portes de casa seva, es preguntaven: “Qui és aquest 
home que ens porta la víctima del sacrifici així que, 
tan ple de gràcia i abocant la pau al seu pas? És Sâkra 
o Devaraj1. I altres deien: “És l’home sant que habita 
amb els Rissis a la muntanya”.

Mentre, el Senyor caminava immers en una pau 
profunda interior i immers en les seves meditacions, 
pensant: “Oh! No totes les meves ovelles tenen un 
pastor; vagan a la nit, sense guia, i bàlan a mesura que 
s’acosten cegament al ganivet de la mort, com aquestes 
bèsties mudes, les seves germanes”.

Llavors algú li va dir al Rei: “Majestat, acaba 
d’arribar a la ciutat un sant eremita, conduint el ramat 
que heu elegit per coronar el vostre sacrifici”.

El rei que ja es trobava a la sala on havia de tenir 
lloc l’ofrena sagnant; al seu costat, els bramans amb 
vestits blancs murmuraven els mantrams2, mentre  

1 Sâkra (Poderós) és en l’hinduisme un epítet d’Indra, el Senyor 
del Cel. El seu nom apareix sovint en els Vedes, així com en el 
Mahâbhârata. Aquesta deïtat s’esmenta tant en la religió vèdica, 
com en la religió hindú, jainisme i la religió buddhista. Devaraj és 
el rei dels Devas: que són deïtats de la religió hindú que habiten 
els quatre elements primordials: aire, terra, aigua i foc. (N. del t.)
2 Fórmules rituals, oracions. La paraula mantram significa 
protecció de la ment, i la protegeix de les aparences i concepcions 
ordinàries. (N. del t.)
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anaven encenent el foc que crepitava a l’altar central. 
De les fustes perfumades van sorgir les llengües 
brillants de foc, xiulant i reforçant-se al llepar les 
ofrenes de greix, espècies i suc de soma1, l’alegria 
d’Indra. Al voltant de la pira, una corrent lenta, espessa 
i de color escarlata, fumejava i fluïa, absorbides en 
part per la sorra, en moviment implacable. Era la 
sang de les beladores víctimes. Una d’elles, una cabra 
motejada de banyes llargues, estava estesa amb el cap 
enrere amb herba munja2 un sacerdot pressionava el 
coll estirat amb un ganivet, mentre murmurava: “Aquí 
teniu, deus temibles, un més dels molts yajnas3 oferts 
per Bimbisâra: alegreu-vos veient el degoteig de sang, 
si us plau, amb l’escena de la carn rostida en les flames 
d’exquisida fragància; que els pecats del Rei també es 
posin amb aquesta cabra i feu que el foc els consumeixi 
cremant-los, doncs em preparo per colpejar el cop 
final”.

Llavors, però, Buddha va dir suaument: “No li 

1 Suc embriagador d’una planta que grimpa de la família 
asclepídica anomenada “soma”, que s’oferia a les deïtats i de la 
qual bevien els Brahmins oficiants. També és conegut com  âmrita 
“Licor d’Immortalitat”. (N. del t.)
2 Herba (sacccharum munja) molt comuna a Índia, i que es fa 
servir per la confecció de cistelles, cordes, etc. Segons les Lleis de 
Manú, els cinturons dels bramans han d’estar fets d’aquesta herba.
3 Yajñas, “sacrificis” en sànscrit. (N. del t)
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permeteu que la mati, gran Rei”, i acte seguit deslligà les 
cordes de la víctima, sense que ningú l’aturés: tan gran 
era la seva presencia. Després de sol·licitar permís, va 
parlar de la vida, que qualsevol pot treure, però ningú 
no pot donar; de la vida que totes les criatures estimen 
i per la preservació de les quals lluiten, meravelloses, 
estimades, agradables per a tothom, fins i tot per als 
més humils; sí, un bé preciós per a tots els que senten 
misericòrdia, perquè la pietat fa que el món sigui suau 
per als febles i noble per als forts.

Després va prestar a les boques silencioses del 
seu ramat tristes paraules per intercedir pel seu destí, 
revelant com l’home, que constantment implora la 
clemència dels déus, no és misericordiós amb els 
animals tot i que és com un déu per a ells; més encara 
quan tots els éssers vius estan lligats pels llaços de 
parentiu, i aquests que matem ens va donar el dolç 
homenatge de la seva llet i llana, i posar la seva confiança 
en mans d’aquells que escurcen les seves vides.

Parlar també del que amb indiscutible certesa 
ensenyen els Llibres Sants, i es que després de la mort 
alguns humans s’enfonsen per renéixer com ocells o 
quadrúpedes, mentre aquests ascendeixen a una vida 
humana en el tarannà de la guspira que fa créixer el foc 
purificat. Per això aquest sacrifici seria un nou pecat si 
interrompis el pas predestinat de la transmigració d’una 
ànima. “Ningú”, diu, “pot rentar el seu esperit netejant-
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lo amb sang; ni honorant als feliços deus, si fossin 
bons, amb sang; ni subornant-los si fossin diabòlics: 
no, ni podem dipositar al cap d’una bèstia lligada, el 
pes d’un sol cabell d’aquesta resposta que tots hem de 
donar sobre totes les coses ofensives o equivocades 
que hem fet; una resposta que ens donarem a nosaltres 
mateixos, cadascú per a ell mateix, calculant-la d’acord 
amb aquesta aritmètica invariable de l’univers que 
proporciona bé per al bé i el mal per al mal, mesura per 
mesura, en les nostres accions, paraules i pensaments. 
Vigilant, desperta, implacable, inamovible, aquesta llei 
fa que tots els fruits futurs ho siguin de tots els passats”.

Així és com va parlar Buddha, emetent paraules 
tan compassives amb una majestuositat tan alta de 
duresa i veritat que els sacerdots es van despullar 
dels seus ornaments amb les mans enrogides per la 
carnisseria, i el Rei es va acostar, i es va aturar amb les 
mans juntes reverenciant-lo; llavors el nostre Senyor 
encara va continuar ensenyant com de feliç que seria 
la terra si totes les coses estiguessin lligades pels llaços 
d’amistat i l’ús comú dels aliments obtinguts sense 
vessament de sang i purs: els grans daurats, fruites 
brillants, herbes dolces que broten per a tots, aigües 
suaus, serien beguda i aliment suficient.

Quan van sentir això, el poder d’aquesta noblesa 
va conquerir els sacerdots que ells mateixos van 
enderrocar els seus altars de foc i van llençar lluny els 
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ganivets del sacrifici; i l’endemà va ser proclamat el 
següent decret pels pregoners de tot el regne, que fins i 
tot es va registrar en roques i columnes: “Aquesta és la 
voluntat del Rei: Des de temps immemorial s’ha matat 
animals per oferir-los en el sacrifici o com aliment, 
però des d’avui ningú vessarà la sang de cap ésser viu 
ni provarà la seva carn, veient que, segons va creixent el 
nostre coneixement, la vida es una i la compassió està 
reservada als compassius”.

L’edicte es va divulgar per tot arreu, i des de llavors 
una pau dolça es va estendre sobre totes les criatures 
vives, entre els homes i les besties que els servien, 
i el ocells de les planes del Gunga1 on nostre Senyor 
ensenyà amb santa pietat i llenguatge delicat.

1 Nom hindú del riu Ganges. (N. del t.)
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Perquè axí de compassiu fou sempre el cor 
del Mestre per a tots els que posseeixen un alè de la 
vida passatgera, subjugats per la mateixa germanor 
d’alegries i penes, i així està escrit en els Sants Llibres 
com en els temps antics —quan Buddha vivia baix 
la forma d’un braman1 habitant la roca anomenada 
Munda, prop de la ciutat de Dâlidd, la sequera assolava 
tot el país: l’arròs moria abans de ser lo suficient alt 
com per amagar a una perdiu; en les clarianes de la 
jungla, el tòrrid sol evaporava els estanys; les herbes i 
arbusts es consumien, i totes les criatures dels boscos 
vagaven a la recerca de subsistència. En aquell temps, 
nostre Senyor, mentre caminava per les sorres calentes 
de un nullab, va veure una tigressa famolenca, estirada 
sobre les pedres nues. La fam li refulgia en els ulls amb 
una flama verda; la seva llengua seca penjava un pam 
fora de les seves mandíbules esbufegant, la seva pell 
rallada es confonia amb les costelles, com s’enfonsa 
un sostre podrit entre mig de les bigues per les pluges, 
i, enganxats dels seus pobres pits, dos cadells es van 
gestar famolencs, xuclant i estirant les seves mamelles 

1 Moltes vides va viure el Buddha Gautama abans d’arribar al 
complet despertar: va ser mercader, príncep i rei, però en un gran 
cementiri, bou, deixeble d’un impacient mestre, braman, pagès, 
divinitat suprema, estudiant, ferrer, jornaler, rastrejador, elefant, 
au de plomes d’or... Les narracions d’aquests naixements anteriors 
es recopilen en el Jataka, compost de 547 relats. (N. del t.)
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buides de llet, mentre ella, la mare descarnada d’aquests 
cadells clamorosos, els va llepar oferint-los el seu costat 
amb un gemec de gola i un amor més fort que qualsevol 
necessitat, al principi asfixiant un rugit salvatge que 
descansava el seu morro ficat a la sorra i que va acabar 
emetent com una expressió tronant de dolor. Al veure 
l’amarg contratemps en què es trobava la tigressa, i 
sense escoltar res excepte la seva immensa compassió 
de Buddha, el nostre Senyor va reflexionar: “No hi ha 
més que una forma de salvar aquesta assassina dels 
boscos. Els cadells, mancats d’aliment, moriran cap al 
crepuscle; cap ésser viu sentirà per ella pietat en el seu 
cor, tenyida com encara estava amb la sang de les seves 
víctimes, aflacada  precisament per la falta de sang. 
Sigui! Si la alimento amb la meva carn, qui podrà ser 
sinó jo, però com podria perdre l’amor si es lliura per 
complet als seus més generosos impulsos?” Dit això, 
Buddha es va treure amb silenci les sandàlies, les deixà 
a una banda junt amb el seu bastó, el seu cordó sagrat1, 
el seu turbant i les seves robes; després va abandonar la 
protecció del matoll on s’amagava i va avançar cap a la 
tigressa per la sorra, dient: “Oh, mare, aquí tens el teu 
aliment!”

1 Anomenat yajñasûtra, i amb ell es distingeix a les castes més 
elevades de la societat hindú, com els bramans, a qui se’ls imposa 
el cordó en una cerimònia d’especial rellevància entre els cinc i 
deu anys com a signe d’iniciació.
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Immediatament, la defallida fera va emetre un 
rugit ronc i penetrant, va saltar lluny dels seus cadells, 
va fer caure a la seva víctima voluntària i es va alimentar 
de ella, estripant la carn amb les corbades dagues 
dels seus ullals i obrint-li rius de sang amb les seves 
urpes grogues: així l’ardent respiració del gran felí es 
va barrejar amb l’últim sospir de l’amor sense por de 
Buddha. 

Així era l’immens cor del Mestre des de feia molt 
de temps, no només llavors, quan amb la seva graciosa 
misericòrdia, va aconseguir que cessessin els cruels 
sacrificis realitzats en honor dels déus. I el rei Bimbisâra, 
al conèixer el seu regi origen i la seva santa recerca, 
va pregar al nostre Senyor que es quedés a la ciutat 
repetint una i altra vegada: “La teva nissaga principesca 
no s’hauria de veure sotmesa a les abstinències que 
pateixes; les teves mans estan fetes per sostenir ceptres, 
no per rebre almoines. Roman al meu costat, ja que 
no tinc fill que pugui succeir en el govern del regne, 
i ensenya saviesa al meu poble fins a la meva mort. 
T’aposentaràs al meu palau amb una bella esposa”. Però 
Siddhartha responia sempre de la mateixa manera: “Jo 
tenia totes aquestes coses, el meu nobilíssim Rei, i les 
vaig abandonar per buscar la veritat, la qual encara 
busco i buscaré incansablement, tot i que el palau de 
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Sakra1 m’obrís les portes de bat a bat i em preguessin 
els Devís que entrés. Vull edificar el Regne de la Llei, 
vaig cap a Gaia i a les seves obagues selves, on, segons 
espero, vindrà a mi la llum; perquè aquesta llum no ve 
aquí entre els Rishis, ni provindrà dels Shastras2, ni dels 
dejunis prolongats fins que el cos caigui esvaït, fent a 
l’ànima morir de fam. I no obstant això, hi ha una llum 
a esperar i una veritat que conquerir. I si és així, si per fi 
les trobo, tingues per segur, oh fidel amic!, que tornaré 
i correspondré al teu afecte”.

Llavors, el rei Bimbisâra caminà per tres vegades 
a pas lent al voltant del Príncep, s’inclinà amb respecte 
als pus del mestre, i li desitjà una victòria aviat en la seva 
recerca. Després nostre Senyor marxà cap a Uravilva3, 
sense haver-ne reposat encara, amb el rostre pàl·lid i la 
debilitat pròpia de sis anys d’intensa pregunta interior. 

1 Sakra –Poderós- és en l’hinduisme un epítet d’Indra, el 
Senyor del Cel. El seu nom apareix sovint en els Vedes, així com 
en el Mahâbhârata. Aquesta deïtat és anomenada tant en la religió 
vèdica, com en la hindú, la jainisme i la buddhista. Devaraj és el 
rei dels Deves.
2 La paraula “Shastra” significa “tractat, escrit o ensenyament”, 
i es designa amb ella a un conjunt de llibres sagrats que versen 
sobre religió, filosofia, ciència, dret i, sobretot, reprodueixen 
comentaris dels Vedes.
3 Vilatge proper al riu Nairanjana, i molt a prop de Bodh Gaya, 
en l’actual estat indi de Bihar, l’antic regne de Magadha.
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Però pel camí, els habitants de la muntanya i els boscos 
-Alâra, Udra, i els cinc ascetes1 el pararen, dient-li que 
estava escrit amb claredat en els sants Shastras, que 
ningú podia arribar més amunt que lo marcat per la Sruti 
i el Smriti2 —no, ni el més gran dels sants!— Perquè 
com podria ser un mortal més savi que el Jnana-Kând, 
que diu que Brama és incorpori i no actua, roman en 
calma, desapassionat, inclassificable, immutable, com 
una existència pura, un pur pensament, una felicitat 
pura? O com un home podria ser millor que el Karma-
Kând3 que ensenya com pot desprendre’s de la passió i 
de les conseqüències dels actes, com trencar els llaços 

1 Alâra i Udra eren dos santons que apareixen en les llegendes 
més tradicionals i populars de Buddha. Els “cinc ascetes” eren els 
supòsits primers deixebles de Buddha, encara que en ocasions 
apareixen com a simples companys de convivència o pràctica 
ascètica.
2 Els dos tipus en què es poden dividir els textos sagrats i 
venerats pel hinduisme vèdic: Sruti, literalment “el que és sentit”, 
és a dir, revelat per Déu, i per tant no es pot interpretar sinó seguir 
a peu de la lletra; i Smriti, “el que és recordat”, tradicional, obra 
de rissis i savis humans. Sruti són els Upanishads i Els Quatre 
Vedes: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda i Atharva Veda. Smriti 
són el Mahâbhârata: que conté al Bhâgavad-gîta, el Ramayana, els 
Puranas i l’Ayurveda.
3 Una altra divisió que admeten els textos vèdics: Jñana Kând, 
o “llibres de ciència”, la part esotèrica dels Vedes, i Karma Kând, 
“llibres dels actes”, part exotèrica.

Llibre Cinquè
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del jo, i així, un cop fora de l’esfera, ser Déu y fondre’s 
en el diví infinit, volant des del fals cap a la veritat, de 
les lluites dels sentits a la pau eterna, on mora el silenci?

Però el Príncep els escoltà sense que la seva ànima 
rebés consol.



LLIBRE SISÉ

LES DEU TENTACIONS DEL BUDDHA I  
LA SEVA GRAN INICIACIÓ

Qui de vosaltres vulgui veure el lloc on a la fi li va 
arribar la llum al nostre Senyor, ha d’anar a al nord-oest 
cap a la regió dels “Mil Jardins”, a la vall del Ganges, 
als peus de les verdes muntanyes on brollen les deus 
dels rius Nilâjan i Mohâna1. Seguirà el seu curs sota 
l’ombra dels mahûas2 de fulles amples, entre els matolls 
de sânsar i de bir, fins a la plana on els dos germans 
d’aigües brillants s’uneixen en el llit del Phalgu, que 
flueix sobre roquissars cap Gaya i els turons vermells 
de Barabar. Prop d’aquest riu s’estén una zona de terra 
erma, coberta de plantes espinoses i monticles de 
sorra, anomenada Uruwelaya en els temps antics; al 
seu terme, un bosc oneja els seus plomalls i les seves 
borles verdes al calmat mar de cel, mentre per la garriga 
discorren aigües plàcides, adornades amb lotus blaus i 
blancs i poblades de peixos esquius i tortugues.

1 Tots dos rius s’uneixen amb el Phalgu, tributari del Ganges, 
que passa per la ciutat de Bodh Gaya, i és considerat sagrat. (N. 
del t.)
2 Nom llatí Madhuca indica, arbre de la família de les 
Sapotaceae molt comú a l’Índia i tot el sud-est asiàtic. (N. del t.)
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A continuació es troba la tranquil·la ciutat de 
Senâni, amb les seves cases de sostres de palla, erigida 
com un niu entre palmeres per acollir a gent senzilla 
dedicada a la pastura i al camp.

Allà, en la solitud de la selva, va habitar un cop 
més el nostre Senyor Buddha, reflexionant sobre el 
patiment de l’ésser humà, els camins de la destinació, 
les doctrines contingudes en els llibres, les lliçons 
impartides per les criatures silvestres, els secrets del 
silenci d’on tot prové, els secrets de la foscor a on tot 
va, i sobre la vida que els uneix a tots com un arc de 
Sant Martí estesa de núvol a núvol, assentat en la boira 
i erigit sobre vaporosos pilars, dissolent-se en la seva 
vacuïtat de nou entre bells matisos de safir, granat i 
crisopras.

Lluna després de lluna romandre nostre Senyor 
assegut en aquesta selva, absort de tal manera en les 
seves meditacions que, sovint, oblidava l’hora del 
menjar, i quan sortia de les seves profundes reflexions, 
prolongades des de l’aurora fins al vespre, veia buit el 
seu bol i havia de menjar els fruits silvestres caiguts de 
les branques que al seu aixopluc habitava i que, sens 
dubte, havia tirat a terra algun mico cridaner o algun 
periquito porpra.

D’aquesta manera es marcia la seva gràcia: el seu 
cos, consumit per la tensió de la seva ànima, perdia dia 
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rere dia els trenta-dos signes del Buddha1, i així com 
la fulla seca i marcida de l’arbre sal que rodava als seus 
peus no recordava en res als plançons verds i tendres de 
la primavera, ell tampoc s’assemblava al jove Príncep, 
flor del seu país, que havia estat en un altre temps.

Per aquella època, va succeir una vegada que 
l’extenuat Príncep va caure a terra presa d’un desmai 
mortal, com un home assassinat que no respira i la 
sang ha deixat de circular: tan pàlid i exànime hi estava!

Però llavors, un pastoret que va encertar a passar 
per allà, veient a Siddartha jeure sobre la terra, amb 
les parpelles tancades i els llavis contrets per un 
innominat dolor, exposat al sol del migdia que amb els 
seus raigs colpejava sense misericòrdia en el seu cap, va 
arrencar unes quantes branques d’un iambe2 proper i 
amb elles va teixir un tendal vegetal per donar ombra a 
tan augusta cara. Després vessar en els llavis del Mestre 
gotes de llet calenta espremudes de la seva odre de pell 

1 Al renéixer per última vegada, el Buddha presenta les 32 
marques de perfecció, anomenades laksanas majors -com ara 
portar el senyal de la Roda del Dharma en els palmells de les mans 
i els peus, o posseir quaranta dents- i altres 80 senyals o signes 
secundaris, per exemple, ungles de color del coure. (N. del t.)
2 En anglès “rose apple tree”, arbres de la família Myrtaceae, 
originaris del Sud-est asiàtic, i comuns en l’Índia, i fins i tot a les 
Antilles, on també són coneguts com pomarrosa o jambolero. 
Arriba, en estat silvestre, una alçada de entre 10 i 15 metres.

Llibre Sisè
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de cabra, temorós de tacar, si ho tocava, per pertànyer a 
una casta social més baixa, a aquest home que semblava 
tan noble i tan sant.

I els llibres expliquen que les branques del iambe, 
plantades així, varen explotar en seguida a la vida, 
cobrint-se de abundants i saludables fulles, flors i 
fruits brillants, enllaçats tan estretament que la tosca 
enramada va acabar assemblant-se a una tenda de seda 
aixecada per a un rei durant una llarga partida de caça, 
tatxonada de puntes de plata i claus d’or vermell.

I el vailet el va adorar, pensant que es tractava 
d’algun déu; però el nostre Senyor, al recobrar el sentit, 
es va aixecar i només li va demanar que li donés de 
beure una mica més de llet en la seva lota de pastor. 
“Ah, el meu Senyor! No puc donar-te-la”, va respondre 
aquest, “com veus sóc un Sudra1 i el meu contacte 
taca!” Llavors, l’honrat pel món va dir: “La compassió 
i la necessitat emparenten a tots els éssers humans. No 
hi ha castes a la sang, que corre amb el mateix color per 

1 Segons el Manu Smiriti o Manava Shãstra -text fonamental de 
la llei hindú i de la societat antiga de la Índia, traduït com “Lleis 
de Manu”, la població de l’Índia estava dividida fonamentalment 
en quatre castes diferents: els bramans, dedicats a la religió i 
a l’activitat intel·lectual; els kshatriyas, guerrers, governants i 
administradors; els vaishyas, ramaders, agricultors, comerciants i 
banquers; i finalment els sudras que s’ocupaven de l’artesania, la 
construcció, el treball al camp, etc.
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totes les venes, ni existeixen castes a les llàgrimes, que 
degoten igual de salobres per a tots els que ploren, ni 
neix cap home amb la marca del tilka1 impresa al front 
ni amb el cordó sagrat al coll. Qui és just en els seus 
actes neix dues vegades, i qui comet males accions és 
vil. Dóna’m de beure, germà meu; quan arribi a la fi 
de la meva recerca, també tu et beneficiaràs d’això”. I 
aquestes paraules van alegrar el cor del pagès, que li va 
donar el que demanava.

            
En una altra ocasió va passar pel camí un grup de 

noies abillades amb vestits brodats; eren les ballarines 
nautch2 del temple d’Indra que s’erigia a la ciutat, 
acompanyades dels seus músics. Uno batia un tambor 

1 O tilaka. Marca vertical realitzada al front, en l’espai delimitat 
per les celles, que denota la filiació religiosa hindú del seu 
portador.
2 Aquestes ballarines estaven vinculades sovint amb un 
determinat temple en el qual ballaven de forma ritual davant la 
divinitat que estigués dedicat, tot i que també dansaven en festes 
públiques com privades.

Llibre Sisè
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adornat amb plomes de gall dindi, un altre bufava una 
flauta bánsuli, i un tercer tocava un sitar de tres cordes. 
Descendien àgilment pel turó, de replà en replà i pels 
accidentats senders de la seva vessant, cap a alguna 
festa; les campanetes dringaven dolçament en els seus 
petits peus bruns, i responia al dring dels seus braçalets 
i polseres; mentre l’intèrpret de sitar esguerrava i 
tocava les cordes de coure i la ballarina que avançava al 
costat d’ell cantava:

“Quan s’afina el sitar, flueix l’alegre dansa.

Afinat per a nosaltres, ni molt baix ni molt alt.

I dansarem per transportar el cor dels homes.

La corda massa tensa es trenca, i la música s’esvaeix.

La corda massa fluixa és muda, i la música mor.

Afina el sitar per a nosaltres, ni molt alt ni molt baix”.

Així cantava la noia nautch al ritme de la flauta i les 
cordes, voleiant com una vana i multicolor papallona, 
de clar en clar, al llarg de la sendera boscosa, sense 
pensar que la seva efímera cançó ressonés en les orelles 
de l’home sant, qui es trobava assegut en èxtasi sota 
una figuera a la vora de la senda.

Però Buddha va aixecar el seu front majestuós 
quan van passar els tabolaires, i va dir:

—“Els bojos ensenyen sovint el camí de la saviesa; 
potser tenso massa la meva corda de la vida, pretenent 
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així compondre la música que salvarà als éssers 
humans. Els meus ulls estan tèrbols ara que veuen la 
veritat, les meves forces s’esgoten ara que les necessito 
al màxim. Tant de bo tingui tota l’ajuda que un home 
ha de tenir, perquè si no moriré, aquell la vida del qual 
era l’esperança dels homes”!

En aquells dies, residia a la vora del riu un piadós 
i ric propietari, amo de nombrosos ramats, amo 
benefactor i amic de tots els pobres, en un poble que 
portava el seu nom: Senâni. Vivia feliç i tranquil en 
companyia de la seva esposa Sujâta, la més encantadora 
de les filles d’ulls negres de la plana: era gentil i lleial, 
senzilla i bondadosa, d’aspecte noble i portadora 
sempre de paraules amables i mirades somrients -una 
perla, en suma, de la feminitat, qui passava anys de 
tranquil·la felicitat domèstica al costat del seu senyor 
en aquesta plàcida casa índia, sense que res li pertorbés 
excepte que el seu matrimoni no s’hagués vist beneït 
amb el naixement d’un home. Per aquest motiu havia 
dirigit nombroses pregàries a Lakshmi i, moltes nits de 
lluna plena, havia donat nou voltes al voltant del gran 
Lingam1 amb ofrenes d’arròs, guinardes de gessamí i oli 
de sàndal, en petició d’aquest fill. Sujâta havia fet també 

1 Laksmi: en l’original Lukshmi; consort de Vishnú, deessa 
hindú de la salut, la fertilitat, l’abundància i la prosperitat. El 
“lingam”, símbol fàl·lic hindú, és una pedra de forma cònica que 
representa el poder de la força creadora.
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el vot -si el seu desig es realitzava- d’oferir al déu de la 
selva, sota el seu arbre, un copiós i delicat menjar servit 
en un bol d’or, de tal manera que els llavis dels Devas 
sentissin plaer al degustar-lo. I el seu desig finalment es 
va veure realitzat: doncs li havia nascut un fill bellíssim, 
que  llavors tenia ja tres mesos d’edat, i a qui Sujâta 
portava acaronant contra el seu pit mentre dirigia els 
seus passos agraïts cap al santuari del déu de la selva, 
agafant amb un braç el sari porpra que envoltava el nen, 
la joia de la seva felicitat, en tant amb l’altre, airosament 
arquejat, mantenia en equilibri sobre el seu cap el bol i 
el plat que contenien les delicioses ofrenes al déu.

Però el Radha1 enviat davant per escombrar el 
terra i tendir fils escarlates al voltant de l’arbre, va sortir 
al seu encontre cridant:

—“Ah, estimada! Mireu, aquí teniu revelat al déu 
de la selva; està assegut en el seu santuari, amb les mans 

1 Literalment, “adorador”, de l’arrel sànscrita râdh, “adorar”.



 153Llibre Sisè

creuada sobre seus genolls! Vegeu com brilla la llum 
al voltant del seu front! Quin afable i grandiós sembla 
el seu rostre, amb aquests ulls celestials! És una bona 
fortuna trobar així als déus”.

Sujâta llavors, creient-lo diví, es prosternà davant 
Buddha tremolant, va besar la terra i va dir, inclinant el 
seu bell rostre:

—“Podria el sant Ésser que habita al bosc, 
dispensador de bé, tan misericordiós amb mi, la 
seva serventa, com per concedir-me ara la seva 
presència, acceptar aquestes pobres ofrenes, aquestes 
nívies quallades fetes amb llet tan blanca com l’ivori 
recentment esculpit?”.

I a continuació va disposar les quallades i la 
llet al bol d’or i va vessar en les mans de Buddha el 
Attar -essència destil·lada de cor de les roses que 
portava en un pot de vidre; i ell va menjar sense dir 
una paraula, mentre la mare feliç es mantenia a una 
reverencial distància. I la virtut d’aquest aliment va 
ser tan meravellosa, que el nostre Senyor va sentir que 
li tornaven a l’instant la força i la vida, com si les nits 
de vigília i els dies de dejuni haguessin passat en un 
somni, com si el seu esperit hagués compartit amb el 
seu cos aquells exquisits aliments i de nou agités les 
ales com un ocell que, exhaust després de volar pels 
interminables arenals de la terra, s’alegra al trobar un 
inesperat riu en les aigües del qual rentar-se la pols del 
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desert que porta al coll i el cap. Mentrestant, Sujâta 
va continuar adorant al nostre Senyor, contemplant 
com el seu rostre esdevenia més bonic i brillant per 
moments. “Ets realment el déu?”, li va preguntar a 
la fi en veu baixa, “i ha guanyant el teu favor la meva 
ofrena?”

Però Buddha va dir: “Què és el que m’has portat?”
—“Sant ser!”, Va respondre Sujâta, “vaig prendre 

dels nostres estables la llet de cent vaques que acabaven 
de parir, i amb aquesta llet vaig alimentar a cinquanta 
vaques blanques, i amb la llet d’aquestes a altres dotze, 
i finalment, amb la d’aquestes, a les sis millors vaques 
dels nostres ramats. Després bullí la llet així obtingudes 
en lotas de plata amb sàndal i fines espècies, li vaig 
afegir arròs, especialment conreat, a partir de llavors 
escollides, en un camp acabat de llaurà, els grans, 
trillats acuradament, semblaven perles. Això és el que 
vaig fer amb tot el meu cor, ja que havia formulat el vot 
de col·locar sota el teu arbre, si donava a llum un fill, 
una ofrena que expressés la meva alegria; i ara tinc al 
meu fill i tota la meva vida és pura felicitat!”

Nostre Senyor va aixecar llavors suaument el vel 
porpra que envoltava el nen, i posant sobre el caparró 
aquelles mans que salven mons, va dir:

—“Que la teva felicitat sigui duradora! I que el 
pes de la vida resulti lleuger per aquest nen! Perquè 
tu m’has ajudat, a mi que no sóc un déu, sinó el teu 
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germà! En un altre temps vaig ser un Príncep, i ara sóc 
un rodamón que nit i dia busca, des de fa sis anys, la 
llum que brilla en algun lloc i que il·luminaria la foscor 
de tots els homes, si la coneguessin. I trobaré aquesta 
llum, sí, ja que ha brillat ara, gloriosa i compassiva, 
quan la meva feble carn defallia, i s’ha restaurat, oh, 
encantadora germana!, amb aquest aliment pur extret 
de nombrosos éssers per adquirir força vivificadora, 
a l’igual que passa la vida per diversos naixements 
fins a aconseguir altures més felices i purgar els seus 
pecats. No obstant això, tu has trobat en veritat que hi 
ha dolçor suficient en el mer fet de viure? Poden ser 
suficient la vida i l’amor?”

Sujâta va respondre: “Venerable Senyor meu!, 
el meu cor és petit, però una petita pluja que tot just 
humitejarà els camps ompliria fins vessar les corol·les 
dels lliris. En tinc prou amb sentir com brilla el sol 
de la vida a la gràcia del meu marit i en el riure del 
meu fill, i procurar que persisteixi a casa nostra 
l’etern estiu de l’amor. Els meus dies transcorren 
agradablement, ocupats del tot en les cures de la meva 
llar. Em desperto a la sortida de sol per pregar als déus 
i ofrenar cereals; després tinc cura del meu planta 
tulsi1 i distribueixo i inspecciono les tasques dels meus 

1 Ocimun sanctum, o alfàbrega morada, literalment “tulsi” vol 
dir “la incomparable”, és la planta sagrada de Vishnú segons la 
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servents fins al migdia, quan el meu marit recolza el 
seu cap a la meva falda i s’adorm al so de les meves 
dolces cançons i el sord rumor del ventall que agito 
suaument davant la seva cara. A l’hora de dinar, quan 
a poc a poc comença a caure la tarda, em mantinc al 
seu costat i li serveixo seus menjars preferits. Després, 
les estrelles encenen les seves llums de plata anunciant 
l’arribada del restaurador son nocturn, després d’haver 
realitzat les pregàries en el temple i haver conversat una 
bona estona amb els amics. Com podria no ser feliç, 
trobant-me tan plena de benediccions i havent donat 
al meu marit aquest fill que llur maneta conduirà la 
seva ànima a la Swarga1 quan calgui? Doncs els llibres 
sants ensenyen que quan un home planta arbres 
perquè proporcionin ombra als viatgers, obre un pou 
per al poble i li fa un fill, té assegurada la felicitat fins 
i tot després de la mort. I jo crec humilment en la 
veracitat de tot el que diuen els llibres, perquè no sóc 
tan sàvia com aquests grans erudits de l’antiguitat que 
conversaven amb els déus i coneixien els himnes, els 
sortilegis i tots els camins de la virtut i la pau. Penso 
també que el bé ha de provenir del bé, i la maldat del 
mal —amb plena seguretat, per a totes les coses, en 
qualsevol lloc i en qualsevol temps— doncs veig que 

tradició hindú i és objecte d’un culte especial a les llars de l’Índia.
1 Paradís o cel d’Indra.
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els fruits dolços neixen de les arrels sanes, i les coses 
amargues de troncs enverinats; si, veig amb absoluta 
transparència que la mesquinesa engendra l’odi i la 
benevolència l’amistat, així com la paciència ens atorga 
pau durant tota la nostra vida; i d’aquesta manera, 
quan arribi l’hora de la nostra mort, no ens resultarà 
tan bo l’“abans” com l’“ara”? Fins i tot molt millor 
l’ara!, perquè d’un gra d’arròs brolla una espiga verda 
ornada amb cinquanta perles, i totes les estelades flors 
dels champakas1 blancs i daurats s’amaguen en aquests 
petits, nus i grisos brots primaverals. Ah, Senyor! Sé 
de sobres que hem de suportar, amb la cara enfonsada 
en la pols, penes que trastornen la nostra indulgent 
paciència. Si el meu fill morís abans que jo, crec que 
es trencaria el meu cor: fins i tot gairebé espero que 
així fos, perquè llavors estrenyeria contra mi al meu fill 
mort i aniria pel món on van les esposes fidels, atenent 
amb submissió al meu marit fins que arribés la seva 
hora. Però si la mort cridés a Senâni, pujaria amb ell a 
la pira funerària, col·locaria el seu cap estimat a la meva 
falda, com faig cada dia, i m’alegraria quan la torxa fes 
brillar la veloç flama i es ondulés sobre nosaltres el fum 
sufocant, perquè està escrit que si una dona índia mor 

1 Michelia champaka, arbre tropical del gènere dels magnòlies, 
les flors es fan servir en la elaboració d’encens i olis essencials per 
a la perfumeria.
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així, el seu amor proporcionarà a l’ànima del seu marit 
una miríada d’anys al Swarga per cada cabell del seu 
cap. Per això visc sense por, i per això, Sant Senyor, és 
feliç la meva vida, encara que no oblidi a aquelles altres 
vides doloroses i pobres, febles i miserables, per a les 
quals els déus van atorgar la pietat! I pel que fa a mi es 
refereix, procuro fer modestament tot el que veig que 
és bo, i visc sent obedient a la llei, amb l’esperança que 
el que arribarà, i ha d’arribar, serà benvingut”.

Llavors nostre Senyor respongué:
—“Tu ensenyes als qui ensenyen. I demostres 

ser més sabia amb la teva senzilla ciència que aquells 
revestits amb tota la seva saviesa. Pots sentir-te contenta 
de no saber, doncs ja coneixes d’aquesta manera el teu 
camí del deure i la rectitud: Brolla, doncs, com una 
flor, sota l’ombra de la teva dolça bondat!, —la llum 
encegadora de la Veritat no està feta per a les tendres 
fulles que s’han de desplegar sota altres sols i aixecar 
en vides futures el seu cap coronat cap al cel. Et venero 
a tu que em vas venerar, oh excel·lent cor !, a tu que 
has après intuïtivament el camí, com el coneix el colom 
que sempre vola al niu per amor. En tu es comprova 
que hi ha esperança per a l’ésser humà i com la roda 
de la vida depèn de la nostra voluntat. Que la pau vagi 
sempre amb tu i et conforti fins a l’últim dia de la teva  
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vida! I que així com tu has conclòs la teva obra, 
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pugui jo fer la meva! Aquell a qui vas prendre per un 
déu et prega que formulis aquest desig”.

—“Que aconsegueixis acabar la teva obra!”, va dir 
ella, mirant amb ulls fervorosos al seu nen, que estirava 
les seves mans a Buddha, sabent potser —com saben 
els nens— més del que imaginem, en reverència al 
nostre Senyor. Però aquest es va aixecar enfortit pel 
pur aliment que havia pres i va dirigir els seus passos 
cap a un gran arbre, l’arbre de la Bodhi1 (que des de 
llavors, i al llarg dels anys transcorreguts, mai s’havia 
de pansir i, al revés, s’ha de haver conservat sempre 
com un homenatge viu del món), sota llurs fulles 
s’havia estat ordenat que li sobrevindria a Buddha la 
Veritat. Una cosa que també va saber llavors el Mestre, 
així que va avançar amb pas mesurat, ferm i majestuós 
cap a l’Arbre de la Saviesa.

Oh mons!, celebreu: el nostre Senyor a arribat 
a l’arbre! I quan va passar per l’àmplia ombra —un 
claustre conformat per columnes de brots recents, sota 
una cúpula i verdor esplendorós—, la terra conscient 

1 Figuera (ficus religiosa) sota la qual el Buddha històric va 
aconseguir la Il·luminació. A la ciutat de Bodh Gaya, al costat 
del temple de la Mahabodhi, hi ha encara un “descendent” de 
l’arbre original (que va ser destruït al s. VII per el rei bengalí 
Sasnka), provinent d’un esqueix de l’arbre primigeni que el rei 
Asoka va enviar al rei de Celián al s. III i que encara subsisteix a 
Anuradhapura, antiga capital de l’illa.
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el va venerar, fent brollar al voltant dels seus peus 
herbes ondulants i flors que s’obrien al seu pas. Les 
branques es van abatre per acollir-lo; el riu va sospirar 
fresques ràfegues de vent perfumades amb aroma de 
lotus, emeses pels déus de l’aigua.

Els enormes ulls sorpresos de les criatures de la 
selva —panteres, senglars i daines—, en absoluta pau 
durant la vigília de l’esdeveniment, van contemplar 
la seva cara benigne des de les seves coves o des de 
l’espessor de la selva.

Lliscant fora del seu forat fred, la serp clapejada va 
fer dansar al seu cap mortal en honor del nostre Senyor; 
les brillants papallones van agitar les ales blavoses, 
verds i daurades per ventar-lo; el fer milà va deixar anar 
la seva presa al costat d’un xiscle agut; l’esquirol de pell 
ratllada va saltar de branca en branca per veure’l; l’ocell 
teixidor refilà sobre la vora del seu niu balancejant; el 
llangardaix va córrer; el koil1 va cantar el seu himne; 
els coloms aletejaren al seu voltant; fins els cucs van 
romandre atents i feliços.

Les veus de la terra i de l’aire es van unir en una 
única cançó que va arribar idèntica a totes les oïdes, 
dient:

“Senyor i Amic! Amant i Salvador del món! Tu, 
que vas vèncer la còlera i l’orgull, els desitjos, les pors i 

1 Rossinyol.
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els dubtes; tu que t’has donat a tu mateix per cada un 
de nosaltres, ves cap a l’Arbre! El trist món et beneeix, 
a tu que ets el Buddha que apaivagarà els seus dolors. 
Vés, gloriós i venerat! Guanya per a nosaltres la victòria 
final!, oh Rei i gran Conqueridor!, ha arribat la teva 
hora; aquesta és la nit que esperaven els segles!”

I llavors va caure la nit, que es va tancar just quan 
el nostre Mestre es va asseure sota l’Arbre. Però vet 
aquí que Mara, el Príncep de les tenebres1, sabent que 
qui hi estava allí era Buddha i que alliberaria als éssers 
humans, perquè havia arribat l’hora en què trobaria la 
Veritat salvadora dels mons, va impartir ordres a tots 
els poders del mal. En conseqüència, des dels més 
profunds abismes, van sorgir a l’instant la tropa de tots 
els dimonis que combaten la Saviesa i la Llum: Arati, 
Trishna, Raga2 i la seva cohort de passions, horrors, 
ignorància, luxúria; la germanor al complet de la foscor 

1 Mãra, “Matador, Destructor”, és la personificació de la mort. 
En el buddhisme, simbolitza a més les passions que dominen a 
l’ésser humà i, en general, tot el que s’oposa al naixement de les 
“arrels saludables” i al camí cap a la Il·luminació. (N. del t.)
2 En realitat, “l’Arati”, a més de ser un nom comú entre les 
noies hindús, al·ludeix a una cerimònia per combatre els efectes 
diabòlics i els malèfics de l’“ull maligne”, del poder del mal. 
“Trishna” és la set mai sadollada, les apetències incontrolades, els 
desitjos, en definitiva, una paraula que fa referència als obstacles 
pel desenvolupament espiritual. “Raga”, en aquest cas, també 
indica la idea de passions desenfrenades. (N. del t.)
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i la por. Tots odiant a Buddha i tractant de pertorbar 
el seu esperit fins a tals extrems que ningú, ni els més 
savis, poden imaginar tan sols com aquells éssers 
infernals van batallar durant aquella nit per mantenir 
la Veritat lluny d’ell: unes vegades, entre els terrors de 
la tempesta, exèrcits de dimonis omplien per complet 
l’aire embolicats en trons i encegadors llampecs que, 
com terribles javelines, estripaven els purpuris cels; 
altres, recorrent a estratagemes i a paraules meloses, els 
dimonis feien aparèixer, entre les tranquil·les fulles i el 
vent sobtadament en calma, formes de embruixadora 
bellesa que entonaven cants voluptuosos i murmuris 
d’amor; en altres li temptaven amb inconcebibles 
privilegis reals i oferint-li tot el poder mundà que 
desitgés; en altres fins i tot, mitjançant l’exposició 
de dubtes burletes, li representaven la veritat com 
una cosa banal. Però si aquests atacs van ser externs i 
visibles, o bé Buddha només va lluitar en el fons del seu 
cor contra aquells cruels esperits, és una cosa que heu 
de jutjar vosaltres: jo simplement transcric el que està 
escrit en els llibres antics.

També van acudir els Deu Pecats capitals —
els poderosos aliats de Mara, els Àngels del mal—: 
el primer Attavãda, el pecat de l’Egoisme, que mira 
a l’Univers com en un mirall el seu autocomplaent 
rostre i, cridant: “JO”, voldria sentir a tot el món que 
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respongui “Jo”, i que tot perís quan ell pateix. “Si ets 
Buddha”, li va dir, “deixa que els altres caminin a les 
palpentes en les tenebres: tens prou amb que Tu siguis 
immutablement Tu; aixeca’t i aconsegueix la felicitat 
dels déus que no pateixen, ni canvi, ni inquietud, ni 
lluita” . Però Buddha va respondre: “La rectitud en tu 
és menyspreable, l’error una maledicció. Vés a enganyar 
als que s’estimen a si mateixos”.

Després va arribar la pàl·lida Dubte, el pecat 
irònic, que xiulava a les orelles del Mestre: “Totes 
les coses són il·lusions, i en va és el coneixement de 
la seva vanitat. Tu no persegueixes més que la teva 
pròpia ombra. Aixeca’t i vés-te’n lluny d’aquí; no hi 
ha millor camí que el pacient desdeny, perquè no hi 
ha cap possibilitat d’ajudar a l’ésser humà que roman 
lligat inexorablement a l’incessant gir de la roda de les 
existències”. Llavors nostre Senyor replicà: “No res has 
de fer amb mi, embustera Visikitcha1, la més subtil de 
les enemigues de l’ésser humà”.

En tercer lloc va venir qui concedeix poder a les 
creences fosques, Silabbat-paramãsa, la embruixadora, 
que en nombroses terres es disfressa de la Fe modesta 
però sempre enganya a les ànimes més càndides 
amb rituals i pregàries, exhibint a les seves mans les 
presumptes claus que tanquen els inferns i obren el 

1 Dubte, en sànscrit. (N. del t.)
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cel. “Ets audaç”, li va dir, “arracona els nostres llibres 
sagrats, destrona els nostres déus, buida de gent tots 
els temples i fes caure aquesta llei que alimenta els 
sacerdots i sosté als regnes”.  Però Buddha va respondre: 
“El que demanes que destrueixi no són sinó aparences 
passatgeres, però la lliure Veritat roman. Torna a les 
teves tenebres!”

Després es presentà galanament un Temptador 
més agosarat: Kama1, el rei de les passions que inclús 
exerceix el seu poder sobre els propis deus, el Mestre 
de tots els amors, el Legislador del regne del plaer. Va 
arribar rient sota l’arbre amb el seu arc d’or, adornat 
amb garlandes de flors vermelles, i les seves fletxes 
de desig, les puntes són cinc llengües de viu foc que 
agullonen el cor i el fereixen més cruelment que un 
dard enverinat: al seu voltant, van acudir també a 
aquest desert paratge grups de dones bellíssimes, 
d’ulls i llavis celestials, que cantaven voluptuosos 
elogis a l’Amor, acompanyades per dolços i invisibles 
cors. I era tal el seu embruixament, que fins a la nit 
va semblar aturar-se per escoltar-les, i la lluna i les 
estrelles, atentes, van suspendre el seu curs, mentre 
elles entonaven a Buddha càntics sobre les delícies 
perdudes, i sobre com cap mortal pot trobar a tota la 

1 Kãma, en sànscrit, fa referència al plaer sexual i al dels sentits 
en general. (N. del t.)
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immensitat dels Tres Mons, res comparable als pits 
perfumats de la bella estimada a la qual ha abandonat, 
ni als seus botons rosats, veritables robins de l’amor. 
No, deien, res preval sobre l’exquisida harmonia de 
la forma que ofereix a la vista la figura i encants de la 
dona estimada; aquesta sensació fora mida, que només 
s’expressa d’ànima a ànima, que fa bullir la nostra sang 
i que la nostra voluntat venera i desitja, sabent que 
en ella resideix el millor de la vida, que aquest és el 
veritable cel on els mortals són com déus, creadors i 
sobirans, que aquest és el do dels dons, sempre renovat 
i pel qual poden suportar mil dolors. Perquè, qui ha 
patit quan ho enllacen tendres braços i tota la seva vida 
es fon en un sospir de felicitat al posseir el món sencer 
en un petó ardent? Això cantaven, acompanyant-ne 
amb un suau onejar de les seves lànguides mans, ulls 
lluents de flames amoroses i somriures seductores, 
mentre en la seva lasciva dansa deixaven entreveure els 
malucs i els àgils membres, qual capolls acabats d’obrir 
d’una flor que manifesta el seu color, però oculta 
encara el seu cor. Mai gràcia tan excelsa va delectar ulls 
humans com la d’aquella tropa de ballarines nocturnes 
que s’aproximaven a l’Arbre, cadascuna més deliciosa 
que la precedent, murmurant: “Oh, gran Siddartha! 
Sóc teva; agrada de la meva boca i comprova si és dolça 
la meva joventut!”
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Llavors, com res podia crebantar l’esperit del 
nostre Mestre, vet aquí que Kama va brandar el seu 
arc màgic i, de sobte, es va allunyar de la munió de 
ballarines per permetre que una forma molt més bella 
i majestuosa que totes les altres avancés sola sota 
l’aparença de la dolça Yasôdhara. Els seus ulls negres, 
negats de llàgrimes, expressaven la més tendra passió; 
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els seus braços oberts cap a ell, es retorçaven de dolor; 
i amb un suau gemec, la bellíssima ombra li va cridar 
pel seu nom i va sospirar: “Príncep meu! Moro pel teu 
abandonament! Quin cel has trobat comparable al què 
vam conèixer al nostre joiós palau a la vora del límpid 
Rohini, on per la teva absència ploro tots aquests 
cruels anys? Torna, Siddartha, torna a casa! Al menys 
besa una altra vegada els meus llavis, i permet-me 
descansar un cop més sobre el teu pit!, així s’esvairan 
d’una vegada aquests anys estèrils. Oh, mira! No sóc 
de cas el que tu més vas estimar?” Però Buddha va dir: 
“Pel dolç amor del qual així imites, ombra bella i fal·laç, 
resulta vana la teva astúcia. No et maleeixo, tot i haver 
adoptat una forma tan estimada per a mi, perquè ets 
com totes les aparences terrenals. Ves a fondre’t de nou 
en el buit!”

Tot seguit va ressonar un crit a la selva, i tota 
aquella voluptuosa comitiva es va esvair en l’aire amb 
els seus estendards flamejants i vaporoses vestidures.

A continuació, baixà dels foscos cels, l’estrèpit 
de la naixent tempesta, van arribar els pecats més 
ferotges com rereguarda dels Deu: primer Patigha 
—l’odi—, una espantosa aparició femenina amb serps 
enrotllades al voltant del seu pit, que succionaven la 
llet enverinada de mamelles penjants i barrejaven els 
seus irritats xiulets amb les imprecacions de la seva 
alletadora.
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Poca impressió va produir en el més Sant, qui amb 
una mirada dels seus tranquils ulls, va fer emmudir 
aquells llavis amargs, i retorçar a les negres serps que 
van amagar els ullals.

Després va venir Ruparaga —la Luxúria—, 
aquest pecat sensual que, en la seva immensa avidesa 
per gaudir de la vida, oblida viure.

I després la cobdícia de Glòria, la més noble 
Aruparaga, el encant sedueix als savis i és mare dels 
actes audaços, de les batalles i de les fatigues.

Més tard es van presentar l’altiu Mà, dimoni de 
l’Orgull; seguit per Uddhachcha, l’Autocomplaença, i 
—envoltada per odioses bandes d’éssers vils i informes 
que reptaven i s’agitaven com gripaus o ratpenats— la 
Ignorància, mare de la Por i l’Error, l’odiosa fetillera 
Avidya, llurs passos van enfosquir encara més la 
nit, mentre les muntanyes s’agitaven des de les seves 
entranyes, udolaven salvatgement els vents i els núvols 
trencats abocaven les seves cavernoses corrents d’aigua 
en una pluja torrencial; les estrelles van caure del cel; 
la terra va tremolar com si algú hagués encès foc en 
les seves obertes ferides; el cel ombrívol es va omplir 
de xiulants ales, crits angoixats i udols, pertanyents a 
rostres perversos, de majestuoses i terribles fronts, 
els ulls brillaven en la foscor: eren els Senyors de 
l’Infern, que arribaven a través d’un miler de Limbos 
al comandament de les seves tropes per temptar el 
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Mestre.
Però Buddha no els va prestar atenció i va 

romandre assegut sense que res alterés la seva serenitat, 
tan protegit per la seva perfecta virtut com ho està un 
castell per les seves portes i muralles. Tampoc l’Arbre 
sagrat, l’arbre Bodhi, es va estremir gens ni mica enmig 
de la tempesta, i les seves fulles van brillar tan immòbils 
com en les nits de lluna plena, quan ni la més feble brisa 
agita les gotes de rosada, perquè tot aquest furiós clam 
rugia fora del frondós claustre format per les seves 

branques. A la tercera vigília, la terra va quedar en 
calma, van desaparèixer les legions infernals i va bufar 
un vent suau sota la tènue lluna.

Llavors el nostre Senyor va arribar al Sammā-
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sambuddh1, i va veure, amb ajuda de la llum que brilla 
per sobre de la nostra naturalesa mortal, remuntant-se 
a temps immemorials, i molt més lluny encara, el curs 
de les seves vides anteriors en tots els mons; i aquestes 
existències havien estat cinc centes cinquanta2.

Així com un viatger que descansa al cim d’una 
muntanya contempla el retorçat camí que, exhaust i 
sense alè, ha seguit fins allà, marcada per la profunditat 
dels precipicis, l’alçada dels cingles, la densitat dels 
boscos que des del cim semblen diminuts punts negres 
als pantans que brillen amb una verdor enganyosa, 
els cims vertiginoses on els seus peus van estar a punt 
de relliscar; i més avall les assolellades prades, les 
cascades, les grutes i els estanys; i al lluny, més enllà 
d’on arriba la vista, les planes d’on va partir per assolir 
la blavosa volta, així també va contemplar Buddha la 

1 Literalment, “el més alt coneixement”, “la perfecta saviesa”, 
“l’alliberament final dels errors de les percepcions terrenals”.
2 Moltes vides va viure Buddha Gotama abans d’arribar al 
complet despertar: va ser mercader, príncep i rei, gos en un 
gran cementiri, bou, deixeble d’un impacient mestre braman, 
llaurador, divinitat suprema, estudiant, ferrer, jornaler, rastrejador, 
elefant, au de plomes d’or. Les narracions d’aquests naixements 
anteriors es recopilen en el Jataka, compost de 547 relats. Per a 
més informació vegeu l’antologia Jataka. Vint-i-tres naixements 
del Buddha Gotama, en edició i traducció de Daniel de Palma, 
publicat en aquesta col·lecció -Miraguano edicions- Llibres dels 
Mals Temps. (N. del t.)
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llarga ascensió culminada per les seves successives 
existències, des dels nivells més baixos, on la vida és 
elemental, fins al punt més alt de les més altes cúspides, 
on les deu grans Virtuts esperen al viatger per conduir-
lo a cel.

Buddha va veure també com cada nova existència 
recollia el que havia sembrat a la precedent; com 
recomença la vida el seu camí just on l’anterior havia 
acabat, conservant els mèrits obtinguts i responent 
pels perduts; i com, en el curs de cada vida, el bé genera 
encara major bé, i el mal engendra mals renovats, i es 
amb la mort quan es salda el compte deutor o de crèdit 
de cada existència, i el resultat, per una aritmètica 
infal·lible entre mèrits i demèrits, s’imprimeix idèntica 
a si mateixa, exacta i justa, sense cap error de càlcul, 
sobre una nova vida que, si bé comença, està plena 
ja i obligada a una venjança amb els pensaments i les 
accions passades, les lluites i els triomfs, les memòries i 
els senyals de les vides passades.

Durant la vigília de la mitjanit, el nostre Senyor 
va arribar al Abhidjana, visió incommensurable que 
abasta aquesta esfera i les esferes innominades, els 
sistemes solars, els incomptables mons i Sols que es 
mouen amb meravellosa regularitat, en grups units 
encara que diferents, formant un tot compost de parts 
separades, les illes d’argent de la mar de safir sense 
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platges, insondable, indisminuible, agitat per onades 
que roden en les marees incessants del canvi.

Va veure a aquests Senyors de la Llum que 
retenen amb llaços invisibles als seus mons, mentre 
ells mateixos giren amb obediència al voltant d’esferes 
més poderoses, que al seu torn estan també subjectes a 
astres més esplendorosos, i així, com d’estrella a estrella, 
llampega la llum incessant de la vida que irradia des de 
centres en permanent moviment fins circumferències 
de límits desconeguts. Tal va ser el que va percebre 
en la seva reveladora visió, i també va veure el cicle i 
epicicle de tots aquells mons, i el seu compte de kalpas 
i maha-kalpas —mesures de temps que ningú pot 
concebre, encara que fos capaç de dir les gotes d’aigua 
que porta el Ganges, des del seu naixement fins al 
mar— i que assenyalen el trànsit entre el creixement 
i la desaparició d’aquests mons, període durant el qual 
cada un d’aquests hostes del cel culmina la seva brillant 
existència i mor en la foscor.

Sakwal darrere sakwal1, va passar per cims i avencs 
transportat a través de les infinitats blaves, i va observar 
—sota tota circumstància, sobre qualsevol esfera, més 
enllà del impuls incandescent de cada globus celeste— 

1 Un sakwal és un sol amb el seu propi sistema planetari, els 
antics hindús creien que s’estenien un darrere l’altre en l’univers 
infinit, la qual cosa evidencia el seu alt coneixement astronòmic.
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que aquest decret inflexible imposa la seva silenciosa 
voluntat de conduir l’ombra cap a la llum i la mort 
cap a la vida, d’omplir el buit i dotar de forma al que 
encara no la té, de canviar el bo en millor, i el millor 
en perfecte, per tàcit edicte que ningú imposa i ningú 
deroga, perquè el seu domini se situa per sobre de tots 
els déus, immutable, fora de mida i suprem. Un Poder 
que crea, destrueix i torna a crear, governant totes les 
coses segons la regla de la virtut, en la formulació es 
troba la bellesa, la veritat i la utilitat: de tal manera que 
tot el que serveix a aquest Poder és bo i dolent el que se 
li oposa; per ell actua el cuc segons la seva naturalesa, 
o el falcó quan porta preses sagnants als seus pollets; 
també per aquest Poder, la gota de rosada i l’estrella 
brillen amb idèntic fulgor i col·laboren juntes en l’obra 
comuna; i l’ésser humà que viu per morir, mor per viure 
millor si guia el seu camí mitjançant una conducta 
irreprotxable i la ferma voluntat, no només de no 
perjudicar, sinó de socórrer a tots els éssers, grans o 
petits, que experimenten el sofriment de la vida. Això 
va ser el que va veure el nostre Senyor durant la vigília 
de la mitjanit.

En la quarta vigília, li va ser donat conèixer el secret 
del Dolor que, amb l’ajuda del mal, obstrueix la Llei, de 
igual manera a com el fum i les escòries sufoquen el foc 
del ferrer. Se li va obrir així el coneixement de la Dukha-
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Satya, la primera de les “Nobles Veritats”1; va veure 
que el Dolor és l’ombra de la vida, que va a on ella va 
i no és possible alliberar-se’n, sinó amb l’alliberament 
de l’existència mateixa, en tots i cadascun dels seus 
diversos i canviants estats: naixement, creixement, 
decrepitud, amor, odi, plaer, sofriment, ja sigui 
simplement sent o actuant. Va saber llavors com ningú 
escapa a aquests tristos plaers i a aquests sofriments 
disfressats d’agradables aparences, si no posseeix el 
coneixement que revela les seves emboscades; però 
com també qui coneix l’Avidya (la Il·lusió) les esquiva, 
i no segueix aferrat a la vida, sinó que tracta d’escapar 
d’ella. Els ulls que tal coneixement proporciona es 
mantenen molt oberts, veuen que la Il·lusió engendra 
Sankhâra, la Tendència Perversa, i aquesta determina 
la Tendència Energètica -Vidnnân-, d’on procedeix 
Namarûpa, la Forma concreta, el Nom i l’Embolcalla 
corpòria, portant a l’ ésser humà amb els sentits nus 

1 Dukha, en sànscrit, vol dir “patiment, qualitat de dolorós”, 
i constitueix la idea central del buddhisme; Satya és una altra 
paraula sànscrita que significa “veritat, realitat, veracitat”.  Les 
“Nobles Veritats”, Ârya-Satya, són quatre (i el mateix Arnold les 
exposarà poèticament amb més deteniment en l’últim capítol 
d’aquesta obra): la veritat del sofriment o dolor (Dukha); la 
veritat de l’origen o producció del patiment (Samudâya); la veritat 
de la supressió o suspensió del patiment (Nirodha), i la veritat de 
la via que condueix a la cessació del patiment (el Noble Òctuple 
Sender). Van ser exposades per Buddha en el Sermó de Benarés.
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cap a allò sensible, com un mirall indefens davant 
totes les aparences que passen pel seu cor; i així creix 
Vedanã -la Vida Sensitiva- amb les seves falses alegries 
i cruels penes, la qual, ja sigui trist o feliç, produeix 
Trishna, la Mare de el Desig1 aquesta set que impulsa 
els éssers vius a beure cada vegada amb més ansietat les 
fal·laces i salobres ones sobre les que suren els plaers, 
ambicions, riqueses, fama, poder, afany de conquesta, 
amors, menjars exquisits i robes magnífiques, palaus 
sumptuosos o orgulls d’estirp, la concupiscència, la 
lluita per la vida i els fruits que aquesta ofereix, alguns 

1 En aquest paràgraf, Edwin Arnold resumeix els principals 
conceptes del buddhisme. Avidya, la “ignorància”, és a dir, el 
desconeixement de les Quatre Nobles Veritats, genera samskãra, 
els impulsos conatius o disposicions a obrar que precedeixen 
a un acte, la qual cosa determina al seu torn la qualitat de la 
consciència, (vijñāna en el text d’Arnold), conformant el nama-
rûpa, terme que designa la personalitat humana terrenal en els 
seus components fonamentals: el psíquic i el corpori, així com 
també al món fenomènic, ja que en ell els éssers individuals 
estan compostos de “nom i forma”; Vedanã, significa en sànscrit 
“sensació” o “sentiment”. Aquests elements, junt amb samjñâ 
(la “percepció” que no en parla Arnold), constitueixen els 
anomenats “cinc Skandhas” que conformen tot allò considerat 
com “personalitat”, i reben sovint el nom de “grups d’apropiació” 
(upâdhâna-skandha) perquè excepte per aquells que han assolit la 
Il·luminació, l’“apetència” o set, Trishna, s’apropia d’ells atraient-
los cap a si, de manera que es converteixin en objectes d’afecció i 
determinen així el patiment. 
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dolços i altres amargs. D’aquesta manera la Set de la 
Vida s’enganya amb begudes que dupliquen la seva set, 
i només el savi s’extirpa a Trishna de la seva ànima i no 
alimenta als seus sentits amb falses aparences, sinó que, 
per contra, acostuma al seu esperit ferm a no cercar, 
a no lluitar, a no fer mal i a suportar amb resignació 
tots els mals causats per els seus errors en vides 
passades; fa que les seves passions morin de inanició, 
fins que la suma de vides concloses —el Karma1—, 
aquest còmput total de l’ànima format pels seus actes 
i pensaments anteriors, aquest Jo teixit amb la trama 
imperceptible del temps sobre la invisible ordit dels 
fets, llanci a l’Univers un resultat pur i sense pecat. 
Llavors, o bé ja no necessita trobar un cos i un lloc per 
renéixer, o bé perfecciona la nova forma adoptada en la 
seva reencarnació de tal manera que els seus patiments 
es tornen més i més lleugers, fins a desaparèixer del tot, 
accedint així a la fi de la Senda. S’ha alliberat de tots 
els enganys del món i de tots els Skandhas de la carn, 
ha trencat els seus lligams —Upãdãnas— i no està 

1 Karma és en sànscrit “obra”, “acció”, i es pot entendre com 
1) una activitat mental o corporal; 2) la conseqüència d’aquesta 
activitat; 3) la suma de totes les conseqüències dels actes d’un 
individu al llarg de totes les seves existències; 4) l’encadenament 
de causes i efectes en l’ordre moral (llei del Karma). El karma de 
cadascú resulta del seu samskãra.

Llibre Sisè



178 La Llum  d’Àsia

subjecte a continuar girant en la Roda de la Vida1, està 
despert i satisfet, com un home que s’ha desembarassat 
d’un malson. En definitiva, més gran que els reis, més 
feliç que els déus, veu acabar-se la dolorosa decrepitud 
de l’existència, i una altra nova, que ja no és la vida, 
comença per a ell; el beneït NIRVANA, el descans sense 
pecat ni tribulació, el canvi que mai canvia. 

I vet aquí que l’aurora va il·luminar la victòria 
de Buddha! Per Orient van flamejar els primers focs 
d’aquell bell dia, filtrant a través dels plecs del negre 
tapís de la nit. En el més alt del creixent blau, pal·lidesa 
la brillantor platejada de l’estrella herald2, a mesura 
que les tonalitats rosades, cada vegada més brillants, 
ratllaven el gris del cel. Al lluny, les ombrívoles 
muntanyes van veure al gran sol abans que el món 
despertés, i es van cobrir de porpra les seves corones; 
flor rere flor, va  descendir el buf tebi del matí per obrir 
les seves tendres parpelles. Sobre l’herba brillant per la 
rosada va lliscar fugaç l’encantadora Llum i baratar en 
refulgents joies les llàgrimes de la Nit, cobrint la terra 

1 Sobre “La Roda de la Vida”, o Samsãra, és el cicle de naixement, 
mort i renéixer a què està sotmès tot ésser viu mentre no hagi 
aconseguit la Il·luminació i entrat en el Nirvãna (“extinció”, en 
sànscrit), estat d’Alliberament caracteritzat per la dissolució del 
transitori “jo” individual, i meta de les pràctiques espirituals en 
totes les orientacions buddhistes.
2 L’autor es refereix, segurament, a Venus, l’“estel de l’alba”.
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amb un vel radiant que va brodar amb franges d’or a 
les tempestuoses boires fugitives; va daurar després els 
plomalls de les palmeres, les branques es van inclinar 
en alegre salutació; va assetjar amb els seus raigs d’or 
les praderies; va tocar amb la seva vareta màgica el riu i 
el seu corrent es va convertir en fluir de robins; entre la 
mala herba, es va trobar els dolços ulls dels antílops, i 
els va dir: “És de dia”!; en els nius, va besar les dorments 
caparrons ocults sota les ales, xiuxiuejant: “Fills, lloeu 
la llum del dia”!

Llavors van començar les antífones dels ocells: 
l’aflautat cant del kôil, l’himne del rossinyol; el “demà, 
demà” del colorit tord; el cant dels colibrís a la recerca 
primerenca de mel abans que sortissin les abelles; el 
grall del lúgubre corb; el xiscle penetrant del lloro; 
els tusts del pic-verd; el refilar de la mina1; l’amanyac 
d’amor perpetu dels tudons.

Sí!, tan benèfica va ser la influència d’aquesta 
excelsa Aurora esdevinguda després de la victòria 
que, des del més proper al més llunyà, es va expandir 
per les llars humanes una pau desconeguda. L’assassí 
va amagar el seu ganivet, el lladre va abandonar el 
seu botí, el canviador va fer el compte exacte de les 
monedes, tots els cors malignes es van tornar gentils, i 
els que ja eren gentils ho van ser encara més, a mesura 

1 Au de la família dels estornells molt comú en Índia.
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que el bàlsam d’aquesta divina Aurora va il·luminar la 
Terra. Els reis que es trobaven embrancats en ferotges 
guerres, van sol·licitar una treva; els malalts es van 
aixecar dels seus llits de dolor, els que agonitzaven van 
somriure com si sabessin que aquest feliç Demà havia 
brollat de les més llunyanes deus que l’Orient més 
extrem. I fins al cor de la trista Yasôdhara, asseguda en 
el seu abandó sobre el llit del Príncep Siddartha, es va 
sentir inundat d’una sobtada felicitat, com si l’amor no 
pogués fallar-li tot aquell enorme mal pogués acabar 
en una immensa alegria.

I així el món va ser tan feliç, encara que no sabés la 
causa, que pels deserts desolats es van sentir lànguides 
cançons de goig, entonades pels Pretas i els Bhuts 
sense cos1 que pressentien la victòria de Buddha, i 
els Devas van exclamar en l’aire: “S’ha consumat, s’ha 
consumat!” I els sacerdots es van aturar al costat de la 
gent sorpresa als carrers, contemplant atònits aquells 
daurats resplendors que encenien el cel, i van dir: “Ha 

1 Preta, “el que s’ha anat, difunt” en sànscrit; entitats a les 
que es denomina “esperits famèlics” i constitueixen un dels tres 
modes d’existència (gati) negatius; són éssers que el karma és 
massa dolent per determinar un renaixement millor. Els Bhuts 
són «fantasmes sense repòs», éssers que han mort de forma 
violenta o als que no se’ls van oficiar els ritus funeraris adequats; 
sol tractar-se de dones, nens i nuvis.
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passat una cosa gran”. I tant en el ren1 com en la jungla 
va créixer aquest dia l’amistat entre totes les criatures; 
flirtejar la daina sense por prop d’on la tigressa alletava 
als seus cadells; les panteres abeuraren als estanys a la 
banda dels cabirols; les brunes llebres corrien sota la 
roca on l’àguila s’empolainava amb el seu ferotge bec 
les aquell dia mandroses ales; la serp va escalfar al sol 
totes les joies lluents de la seva pell i va amagar els seus 
ullals mortals; el milà va deixar passar al pinsà ocupat 
en construir el seu niu; els martíns pescadors de color 
maragda romanien endormiscats, en tant els peixos 
jugaven en les seves proximitats, i els abellerols no 
caçaven, encara que les papallones —porpres, blaus 
o ambarines— voleiaven al seu voltant en esbarts. 
Amb aquesta potència es va deixar sentir l’esperit del 
nostre Senyor entre els éssers humans, els ocells i les 
bèsties, mentre meditava sota l’Arbre Bodhi, glorificat 
per la victòria aconseguida al seu recer per a totes les 
criatures vivents i il·luminat llavors per una llum més 
enlluernadora encara que la que va brillar en tot el món 
aquell Dia.

Per fi, radiant, rejovenit i fort, Buddha es va aixecar 
i, abandonant el lloc que havia ocupat sota l’arbre, va 
dir aquestes paraules destinades a ser escoltades per 
tots els temps i tots els mons:

1 Les prades, les planes cultivables.
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Anékajátisangsârang
Sandháwissang anibhisang
Gahakárakangawesanto
Dukkájatipunappunang.

Gabakárakadithósi;
Punagehang nakáhasi;
Sabhátephásukhábhaggá,
Gahakútangwisang khitang;
Wisangkháragatang;
Janhánangkhayamajhagá.1

1 Aquestes mateixes estrofes van ser publicades, i de allí les va 
prendre Arnold com diu en el seu pròleg, en el cèlebre A Manual 
of Budhism in its Modern Development, de Robert Spence 
Hardy (Missioner cristià anglès que va desenvolupar gran part de 
la seva tasca pastoral a Ceilan. Va escriure diverses obres sobre el 
buddhisme, traduint prop de 465 textos directament del sànscrit 
i el pali. la seva obra més divulgada va ser la titulada Manual of 
Budhism in its Modern Development, publicada originalment 
el 1853 i reeditada nombroses vegades.) editat originalment 
a Londres el 1853, i reeditat el 1860 a Edimburg per Williams 
and Norgate, edició que hem consultat. La traducció a l’anglès 
de les estrofes en pali, però, és obra seva, ja que tot i que en la 
esmentada edició (Cap. VII, “Legends of Gotama Budha”, pàg. 
180) s’inclouen dues variants, Arnold les adaptà per al seu text 
publicat en 1879.
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HE HABITAT MOLTES ESTANCES DE VIDA

BUSCANT SEMPRE A QUE VA CONSTRUIR

AQUESTES PRESONS DELS SENTITS, PLENES DE 
AFLICCIÓ,

I PENÓS HA ESTAT EL MEU INCESSANT COMBAT!

PERÒ ARA

JA ET CONEC, A TU, CONSTRUCTOR D’AQUEST 
TABERNACLE!

MAI TORNARÀS A CONSTRUIR AQUESTS MURS DE 
PATIMENT,

NI AIXECARÀS  EL SOSTRE DELS TEUS ARTIFICIS,

NI COL·LOCARÀS NOVES BIGUES SOBRE LA ARGILA.

¡LA TEVA CASA S’HA DESTRUÏT I S’HA TRENCAT EL 
SEU PRINCIPAL FONAMENT!

¡VA SER LA IL·LUSIÓ QUI LA VA CONSTRUIR!

NO CESSARE EN EL MEU CAMÍ D’ACONSEGUIR 
L’ALLIBERAMENT!
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LLIBRE SETÈ

LES PREDICACIONS I LA TORNADA A LA LLAR

LA TRISTESA havia embargat al rei Suddhôdana 
durant tots aquells llargs anys en la seva cort dels 
senyors Sakyas, enyorant la veu i la presència del seu 
fill; també es trobava inundat per la pena el cor de la 
dolça Yasôdhara, qui al llarg d’aquests anys no havia 
conegut cap de les alegries de la vida, sentint-se vídua 
del seu senyor el Príncep.

I així, cada vegada que sentien parlar d’algun 
anacoreta que havia estat vist en països llunyans per 
algun pastor de camells, o per mercaders als quals 
l’afany de guanys hagués conduït per apartats senders, 
els missatgers del rei partien a la recerca i tornaven 
explicant que en el seu camí s’havien trobat amb 
nombrosos sants i solitaris ascetes, però mai portaven 
notícies de qui representava el coronament de la 
blanca estirp de Kapilavastu1, la glòria i l’esperança de 
la seva monarquia, i l’únic amor de la dolça Yasôdhara, 
vagabund ara per terres llunyanes, desmemoriat, 

1 Kapilavastu és la ciutat paterna de Buddha, situada a peu de 
l’Himàlaia, com ja s’ha comentat anteriorment, en l’actual Nepal. 
Buddha va néixer a Lumbini, una ciutat propera a Kapilavastu.
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transformat, o potser mort. 
Un dia de l’estació Wasanta1, quan els rovells 

platejats dels manglars es balancejaven ja en les seves 
branques i tota la terra es revestia amb un mantell 
primaveral, la Princesa es va asseure un cop més, abans 
de continuar el seu lànguid passeig, davant la brillant 
corrent del rierol que travessava el jardí de palau, el 
refulgent vidre, emmarcat entre lotus, havia reflectit 
tan sovint en els temps feliços les mans enllaçades 
de tots dos i els seus llavis units en un petó. Les seves 
parpelles estaven macilentes per les llàgrimes, les 
seves tendres galtes aprimades, la deliciosa curvatura 
dels seus llavis romania contreta pel dolor i mantenia 
oculta la llustrosa glòria dels seus cabells a l’estil de les 
vídues —ni tampoc portava cap adorn ni joia en el seu 
tosc vestit blanc de dol creuat sobre el pit—.

Aquells delicats peuets d’abans, es movien ara lenta 
i penosament, aquests mateixos peus que, anys enrere, 
havien estat tan àgils com els de la gasela i tan lleugers 
com pètals de rosa quan els requeria l’amant veu del 
seu espòs. Els seus ulls, aquelles llums d’amor que en 
un altre temps semblaven raigs de sol que il·luminessin 
des de fora la més profunda foscor, igualant la pau de la 
nit amb la claredat del dia, eren opacs ara i la seva vaga 
mirada tot just percebia les meravelles de la naixent 

1 Primavera.
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primavera, tan irritats tenia les seves sedoses parpelles!
En una mà sostenia el cinturó de perles de 

Siddartha, que guardava com un tresor des de la nit de 
la seva partida, (ah, quina nit tan amarga!, mare de tots 
els dies d’aflicció! On s’ha vist un Amor tan implacable 
per a l’amor com aquest que va menysprear reduir-se 
als límits de la vida?). Amb l’altra mà conduïa al seu 
fill, un nen de divina bellesa, la penyora deixada per 
Siddartha: es deia Rahula, i tenia llavors set anys. 
Caminava alegrement a la banda de la mare, amb el 
cor joiós al veure obrir-se sobre el món les exuberants 
floracions de la primavera.

Tots dos es van aturar prop dels estanys coberts 
de lotus, i Rahula, rient al descobrir els seus reflexos 
multicolors, va llançar arròs als peixos blaus i porpres 
de les seves aigües; i ella, mirant amb ulls tristos a les 
grues1 de ras vol, va sospirar: “Oh, criatures de vol 
arrant! Si descobriu en els vostres viatges el lloc on 
s’amaga el meu estimat Senyor, digueu-li que Yasôdhara 
viu només per morir a una paraula de la seva boca, a 
una carícia de la seva mà! I mentre ella sospirava i el 
nen jugava, algunes dames de la cort van venir a dir-li: 
“Gran Princesa! Acaben d’entrar per la porta del Sud 
uns mercaders de Hastinpûr2, anomenats Tripusha 

1 Grues: au que vola a gran alçada en les seves migracions.
2 Petita ciutat de districte Meerut a l’estat indi d’Uttar Pradesh, 
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i Bhalluk, homes de gran vàlua que tornaven de les 
platges del mar tempestuós portant meravellosos 
teixits brodats en or, espases fulgurants d’acer daurat, 
gots de coure primorosament cisellats, marfils, 
espècies, herbes, ocells desconeguts i, en fi, tota 
classe de tresors procedents de terres llunyanes. Però 
sobretot porten un que sobrepassa en valor a tots els 
altres, perquè el van veure a Ell, al teu Senyor, al nostre 
Senyor, a l’esperança de tots els pobles, a Siddartha! 
Sí, li han vist cara a cara, i lo han venerat prostrant-se 
davant d’ell de genolls i inclinant els seus fronts fins 
a terra després de oferir-li rics presents, perquè, tal 
com havia estat predit, Siddartha s’ha convertit en un 
prodigiós i sant Mestre de la Saviesa honrat pel món 
sencer, un Buddha que ha alliberat al gènere humà i a 
totes les criatures amb dolces paraules i una compassió 
tan immensa com el cel; i vet aquí que, segons diuen, 
es dirigeix cap aquí”.

situada a 110 kms. de Nova Delhi. Va ser la llegendària capital del 
regne dels Kauravas.
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Llavors la sang de Yasôdhara va fluir alegrada per 
les venes com les aigües del Ganges quan comencen a 
fondre’s les primeres neus de la muntanya; es va aixecar 
i picant de mans d’alegria es va posar a riure amb els ulls 
banyats en llàgrimes. “Oh, feu-los venir immediatament 
davant el meu purdah1!” va exclamar, “perquè com una 
gola seca són les meves orelles assedegats de beure les 
seves beneïdes notícies. Porteu-los aquí i digueu-los 
que, si el seu relat és verídic, ompliré els seus cinturons 
amb tant d’or i de pedres precioses que fins als reis els 
envejaran; veniu també vosaltres, les meves gentils 
dames, doncs per a totes hi haurà recompenses en la 
mesura és que aquestes puguin expressar la profunda 
gratitud del meu cor”.

Van arribar els mercaders al palau i a pas lent, 
meravellant-se per l’esplendor d’aquesta cort, van 
avançar amb els peus descalços pels seus daurats 
senders, acompanyats per les joves dames que els 
miraven expectants. Quan van accedir a la sala 

1 Al nord de l’Índia, les dones d’alta casta no poden mostrar-
se als estrangers i per conversar amb ells han de romandre 
ocultes darrera del purdah (la paraula “purdah” -del urdú/persa 
“paradah”) significa “vel, cortina “, i s’empra en Índia i Pakistan 
per referir-se a l’enclaustra ment tradicional de les dones, ja 
sigui a l’interior de la casa (després de pesades cortines) o sota 
vestimentes encobridores (com el cas del” burca “o el “xador”), 
per apartar-les completament del món exterior.
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del purdah, una veu tendra i anhelant, tremolosa 
i melodiosa, els va dir: “Veniu des de molt lluny, 
apreciats cavallers, i diuen que heu vist al meu Senyor, 
i que li heu adorat perquè s’ha convertit en un sant 
Buddha, un alliberador dels éssers humans, honrat pel 
món sencer, que a hores d’ara es dirigeix cap a aquest 
regne. Parleu! Perquè si és cert tot el que diuen, sereu 
els millors amics de casa meva, sempre benvinguts i 
estimats”.

Tripusha va respondre: “És veritat, hem vist 
a aquest Mestre sagrat, oh, Princesa! Ens varem 
prosternar als seus peus, perquè qui va ser Príncep s’ha 
tornat més gran que el Rei dels reis. Sota l’arbre Bodhi, 
a la vora del riu Phalgu, ha realitzat l’obra que ha de 
salvar el món, ell, l’Amic i el Príncep de tots —i sobre 
tot teu, noble Senyora—, perquè les teves llàgrimes han 
donat a la humanitat el consol de la paraula del Mestre. 
I ens complau comunicar-te que es troba bé, com algú 
que es troba per sobre de tots els mals, exempt com un 
déu de totes les misèries terrenals, radiant i il·luminat 
per la Veritat daurada que acaba de desvetllar. Quan 
va de ciutat en ciutat, predicant els nobles camins que 
condueixen a la pau, els cors de la gent acompanyen els 
seus passos com fulles que s’ajuntessin pel buf de vent 
o com segueix el bestiar a aquell que sap on són les 
millors pastures. Nosaltres mateixos vam escoltar prop 
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de Gaya, al verd bosc de Tchîrnika, les paraules que 
sorgien dels seus meravellosos llavis i reverenciarem 
per elles. Arribarà a aquestes terres abans de les 
primeres pluges”.

Així va parlar el mercader, i Yasôdhara, 
commocionada per l’alegria, tot just va trobar alè per 
respondre: “Sigueu feliços ara i sempre, dignes amics, 
per les bones noves que porteu! Però podries dir-me 
com va realitzar Siddartha la seva magna obra?”

Llavors Bhalluk va explicar el que, segons el dir 
de la gent de la vall, va succeir aquella nit d’intenses 
lluites, quan es va enfosquir l’aire amb ombres 
diabòliques, va tremolar la terra i el cabal de les aigües 
va créixer per la còlera de Mara1. També va dir com 
de gloriós havia estat la següent alba, radiant per les 
esperances que naixien per al gènere humà, i com va 
ser trobat el nostre Senyor alegrant-se sota el seu arbre. 
Va afegir també que, durant molts dies, el farcell de 
l’alliberació va descansar sobre el seu cor com un lingot 
d’or, perquè era necessari preservar-lo dels turments 
del dubte per conduir-lo sense mal a les riberes de la 
Veritat, doncs, tal com pensava Buddha, aquells que 
estimen els seus pecats, es vanagloriant pels enganys 

1 Mara, “Matador, Destructor”, és la personificació de la mort. 
En el buddhisme, simbolitza a més les passions que dominen a 
l’ésser humà i, en general, tot el que s’oposa al naixement de les 
“arrels saludables” i al camí cap a la Il·luminació.
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dels sentits i beuen de l’error en mil fonts, no tenen 
enteniment per veure i energia per trencar el llaç carnal 
que els lliga; en tals condicions, com podrien conèixer 
els Dotze Nidânas1 i la Llei de l’Alliberament final, la 
formulació encara els resulta massa estranya perquè 
puguin beneficiar-se’n, tal com succeeix amb l’ocell 
engabiat que, quan s’obre la porta i la llibertat, s’allunya 
d’ella? Cap de nosaltres hauria gaudit dels avantatges 
d’aquesta victòria de Buddha, en aquesta terra sense 
refugi, l’hagués jutjat massa complicada per als peus 
dels mortals i hagués passat sense que ningú li seguís. 
Així que, en la seva immensa compassió, el nostre 
Senyor es va aturar a meditar profundament; però 
en aquest moment va ressonar una veu tan punyent 
com el crit d’un infantament, com si la terra de part 
gemegués: “Nasyami aham bhú Nasyati lóka” (AMB 
SEGURETAT ESTEM PERDUTS LES MEVES CRIATURES I 
JO). Aleshores, després d’una pausa, el vent de l’Oest 

1 En sànscrit “vincle, causa, símptoma”; denominació de les 
dotze baules de la cadena de la “producció condicionada” dels 
éssers humans: 1) avidya, ignorància; 2) samskãra, impulsos 
per actuar; 3) vijñāna, consciència; 4) nâma-rûpa, el físic i el 
psíquic; 5) sadâyatana, els sis dominis d’objectes sensorials; 6) 
sparsa, contacte sensorial; 7) vedana, sensació; 8) trishna, set 
o apetències; 9) upadana, adopció d’un si matern; 10) bhava, 
entrada en l’existència; 11) jati, naixement; 12) jara, envelliment 
i mort.
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va murmurar aquesta pregària: “Sruyatãm dharma, 
Bhagwat!” (OH, SER SUPREM, PERMET que sigui 
divulgada LA TEVA GRAN LLEI). Llavors el Mestre 
va vessar la seva mirada sobre tots els éssers vivents i 
va veure qui havien d’escoltar i escoltarien la Llei, tal 
com el sol ardent que daura els llacs coberts de lotus 
veu quins dels seus brots estan disposats per obrir-se 
als seus raigs i quins encara segueixen aferrats a la tija. 
Després va dir amb un somriure diví: “Sí, predicaré! 
Que els qui vulguin escoltar-me aprenguin la Llei”.

Els mercaders van dir també que, temps després, 
va travessar les muntanyes i va anar a Benarés, on va 
instruir als Cinc1 mostrant-los com pot ser destruït 
el cicle del naixement i la mort, i com l’ésser humà 
no pateix una altra destinació sinó el determinat pels 
fets passats de cadascú, ni altres inferns que aquells 
que han aconseguit subjugar les seves passions. Això 

1 Buddha va començar la seva missió predicant als seus 
coneguts. Els seus primers seguidors van ser cinc ascetes amb 
qui havia conviscut al principi de la seva recerca espiritual i va 
caminar 200 km. per compartir inicialment amb ells el seu camí 
d’alliberament, però Buddha va saber conquerir mitjançant la 
senzillesa i dolçor dels seus mètodes, per lo que el van seguir a la 
ciutat santa i Benarés. Alãra i Udra eren dos santons que apareixen 
en les llegendes més tradicionals i populars de Buddha. Els “cinc 
ascetes” eren els supòsits primers deixebles de Buddha, encara que 
en ocasions apareixen com a simples companys de convivència o 
pràctica ascètica.
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succeir el quinzè dia de Vaishya1 a ple mig dia, i aquella 
nit era de lluna plena.

Entre els Rishis, Kaundinya fou el primer que va 
acceptar les Quatre Veritats2 i va entrar en la sendera, 

1 Arnold ha de referir-se a Veshaj, data corresponent als mesos 
d’abril i maig. Vaishya, és com es denomina a una de les castes 
baixes de la societat tradicional hindú.
2 Les Quatre Veritats Nobles: la veritat del sofriment o dolor, 
Dukha; la veritat de l’origen o producció del sofriment, Samudâya; 
la veritat de la supressió o suspensió del patiment, Nirodha; la 
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i després d’ell Bhadraka, Asvajit, Basava, Mahanâma; 
després, al Parc dels Cérvols1, el príncep Yasad al costat 
d’altres cinquanta-quatre nobles, asseguts als peus de 
Buddha, van escoltar la beneïda paraula del Mestre, el 
van venerar i el van seguir; perquè, aquell dia, va brollar 
la pau i el coneixement d’una nova era oberta al gènere 
humà en tots aquells que van sentir les seves paraules, 
com brollen les flors i l’herba quan flueix l’aigua per 
una salobre plana.

veritat de la via que condueix a la cessació del sofriment —el 
Noble Òctuple Camí—. Van ser exposades per Buddha en el 
sermó de Benarés.
1 Escenari on va tenir lloc el sermó de Benarés és un paratge 
situat a 13 km al nord-oest de la ciutat, on per primera vegada 
Buddha va exposar en públic les Quatre Veritats Nobles i els 
principis fonamentals del buddhisme. També se li coneix com 
Sarnath, o Isipatan, com més endavant apuntarà Arnold.
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Van explicar després els mercaders que aquests 
seixanta deixebles van ser enviats pel nostre Senyor 
per ensenyar el Camí, després que haguessin après a 
dominar-se i a alliberar-se de les seves passions. Pel 
que fa a l’Honrat pel món, van dir que havia deixat al 
Parc dels Cérvols o Isipatan per dirigir-se cap al sud, a 
Yashti i als dominis del rei Bimbisâra, on va predicar 
durant molts dies; i després que el rei i el seu poble 
creguessin en el seu missatge, tots van aprendre la llei 
de l’amor i de la vida ordenada. Bimbisâra va donar 
llavors al Mestre —vessant aigua sobre les mans de 
Buddha1— el Jardí dels Bambús, anomenat Wéluvana, 
on hi havia rierols, coves i delicioses prades, i va manar 
col·locar-hi una pedra amb aquesta inscripció:    

Yé dharma hetuppabhawâ
Yesan hétun Tathágata;
Aha yesan cha yo nirodhó
Ewan wadi Maha Samano.

“Els efectes i les causes de la vida, ens han estat 
ensenyats amb claredat pel Tathágata2.

1 En prova de donació sense cap contrapartida, segons 
assenyalava el dret tradicional hindú.
2 Literalment en sànscrit “ell així anat -o arribat- perfecte”. Un 
dels deu epítets de Buddha, i designa aquell que ha arribat a la 
Il·luminació suprema.
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El mitjà de alliberar-se dels patiments de la vida, 
també ens ho va fer conèixer”.

I en aquest Jardí, digueren, es va congregar una 
gran assemblea on el Mestre va ensenyar amb el poder 
que atorga la saviesa, guanyant totes les ànimes que 
l’escoltaven, fins al punt que nou-centes persones van 
vestir les robes grogues, semblants a les del Mestre, i 
van propagar la seva Llei, l’últim gâtha1  diu:

1 O sutra, fragment o “proposició aforística” de les Escriptures 
buddhistes.

Llibre Setè



198 La Llum  d’Àsia

                                                           
Sabba pápassa akaranan;
Kusalassa upasampadá;
Sa Chitta pariyodapanan;
Etan Budhánusásanan.

“El mal incrementa els deutes que han de pagar-se;

El bé allibera i absol;

Evita el mal, fes el bé;

Mantingues el domini sobre tu mateix.

Aquest és el Camí”.

Quan els mercaders van haver acabat de narrar el 
que sabien de Siddartha, la Princesa els va recompensar 
amb presents i atencions més preciosos que les joies. I 
llavors els va preguntar: “Sabeu on és el meu Senyor 
i quina ruta segueix?” I ells van contestar: “Es troba 
a seixanta yojânas dels murs de la ciutat en direcció 
a Rajagriha, on el millor sender passa per Sona i les 
muntanyes. Els nostres bous, que avancen a un ritme 
d’uns vuit koss1 per dia, realitzen el trajecte en un mes”.

 Al conèixer aquesta notícia, el Rei va 
ordenar que nou nobles de la cort guarnissin els seus 

1 Al·lusió a dues mesures tradicionals índies de longitud: la 
primera equival a uns 14 kms, i 4 koss són una yojâna.



 199

millors cavalls i, cadascun per separat, actués com 
el seu ambaixador portant aquest missatge: “El rei 
Suddhôdana, envellit pels set anys que ha estat privat 
de tu i durant els quals no ha cessat ni un dia de buscar-
te, prega al seu fill que torni a prendre possessió del 
tron i d’aquest regne el poble sospira des de llavors per 
tu, per la por de morir sense haver vist novament el teu 
rostre”.

Yasôdhara també envià altres nou cavallers amb 
l’encàrrec de dir-li: “La Princesa de la teva Casa Reial, la 
mare del teu fill Rahula, anhela veure el teu rostre amb 
la mateixa intensitat com el gràvid cor de les calèndules 
sospira per veure la lluna o com els pàl·lids brots dels 
asôkas esperen el peu d’una dona1, si has trobat en 
aquests anys més del que has perdut, ella reclama la 
seva part, la de Rahula, però sobretot et reclama a tu”.

 Els Senyors Sakyas van partir doncs 
precipitadament, però va succeir que cada un d’ells, 
amb el seu respectiu missatge bategant en la ment, va 
entrar al Jardí dels Bambús en el precís moment en què 
Buddha ensenyava la seva Llei; i cada un, a l’escoltar-lo, 

1 El Ramayana narra com Sîta, esposa de Râma i divinitat 
agrícola hindú, es va ocultar darrera d’uns asôkas (-Dos arbres 
comuns en tota Índia: el mànec —Mangifera índica— i el Asoka 
—Saraca indicadora—; aquest últim és un arbre petit d’uns cinc o 
sis metres d’altura, de vistoses flors grogues i bell fullatge venerat 
ja pels Vedes i consagrat tradicionalment al déu Shiva.
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es va oblidar de transmetre-li, sense pensar més en el 
Rei ni en la trista Princesa, van fixar la seva mirada en 
el Mestre, i els seus cors seduïts per complet quedaren 
arrestats d’aquells sagrats llavis que mussitaven 
paraules plenes de compassió i d’autoritat, perfectes, 
pures i la claredat il·luminava totes les coses.

Sí, és fàcil de comprendre! Els va passar com a 
una abella que, mentre vola al seu rusc, veu môgras1 en 
abundància i cau captivada pel dolcíssim perfum que 
s’escampa per l’aire, i sense pensar que ja està plena de 
mel ni importar-li que caigui la nit o la pluja a dojo, 
només es veu impulsada a satisfer el seu instint sobre 
aquestes delicioses flors bevent del seu nèctar. De la 
mateixa manera, aquests missatgers, un darrere l’altre, 
després d’escoltar les paraules de Buddha, van oblidar 
el propòsit del seu viatge i sense pensar en cap altra 
cosa es van barrejar amb l’auditori del Mestre.

Per això, va enviar també el Rei a Udayi: el noble 
de major rang de la cort i el seu més fidel servidor, que 
havia estat company de jocs de Siddartha en els temps 
feliços. Udayi, quan va arribar al Jardí dels Bambús, es 
va tapar les orelles amb cotó, escapant així del sublim 
perill d’aquell lloc, i va repetir el missatge del Rei i la 
Princesa.

 Llavors el nostre Senyor, abatent dolçament 

1 Varietat de gessamí indi d’aroma extraordinàriament forta.
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el cap, va dir davant de la multitud congregada davant 
seu: “Tingueu per cert que hi aniré!, doncs tal és 
el meu deure i la meva voluntat. Que ningú oblidi 
mai reverenciar aquells que ens van donar la vida, 
proporcionant-nos el mitjà no de viure o de morir, sinó 
d’accedir sans i estalvis al beneït Nirvana si, observant 
la Llei, ens alliberem dels errors passats sense afegir-ne 
de nous, i portem a la seva màxima culminació l’amor 
perfecte i la compassió absoluta que inspira l’amor. 
Feu-los saber al rei i la Princesa que em poso ja en 
camí per anar a trobar-los “i portem a la seva màxima 
culminació l’amor perfecte i la compassió absoluta que 
inspira l’amor. Feu saber al rei i la princesa que em poso 
ja en camí per anar a trobar-los”.

Davant aquesta notícia, les gents de la blanca 
Kapilavastu i els seus voltants es van preparar per rebre 
el seu Príncep. A la porta del Sud es va erigir un brillant 
pavelló sobre pilars engarlandats amb flors i cobert 
amb tapissos de seda vermella i verda brodats en or; 
encatifaren els camins amb aromàtiques branques de 
nim1 i de mànec; es van regar sobre la pols innombrables 
mussuks2 d’essències de sàndal i gessamí; van onejar les 

1 Conegut també com masagora o lila índia, el nim (Azadirachta 
indica) és un arbre originari de l’Índia que arriba a uns 15 o 20 
metres d’altura i és molt frondós tot l’any, per la qual que el seu 
aixopluc és molt apreciat per la fauna salvatge.
2 Ordres de pell de cabra usats per regar els carrers.
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banderes. I en previsió del dia de la seva arribada, es 
va dictar una ordre precisant quants elefants adornats 
amb howdahs1 de plata i daurats ullals haurien alinear-
se per rebre’l; on redoblarien els tambors anunciant: 
“Siddartha ha tornat!”; on sortirien a trobar els 
senyors de la cort per venerar-lo; en quin lloc havien 
de llançar flors les baiaderes, cantant i ballant, perquè 
la seva muntura s’enfonsés del tot les potes en roses i 
balsamines; i que, en fi, tot el camí resultés agradable i la 
ciutat vibrés als sons de la música i la bulliciosa alegria. 
Tal va ser l’ordre dictada, i després d’ella, les orelles de 
tots els que l’havien escoltat, van romandre en constant 
alerta per ser els primers a sentir el redoblament de 
tambor que anunciaria: “Siddartha ha tornat!”

 Però Yasôdhara —desitjosa de precedir als 
altres— es va desplaçar amb la seva llitera fins als murs 
de la ciutat, on s’havia aixecat el brillant pavelló de 
benvinguda. Al seu voltant s’estenia un alegre jardí, 
anomenat Nigrôdha, ombrejat pels arbres bel2 i datilers 
de verds plomalls, que havia estat renovat recentment 
amb serpentejants senders i parterres d’arbres fruiters i 
flors; perquè el camí del Sud transcorria flanquejat per 

1 O “hauda”: torreta ornamentada que es disposa sobre el llom 
de l’elefant mitjançant amples cingles.
2 Indian bael (aegle marmelos), en sànscrit hilva, arbre de la 
família de les rutàcies propi de el Sud d’Índia.
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arbres florits d’una banda i, de l’altra, per les barraques 
dels suburbis on vivien les gents de baixa casta, el 
poble pacient i pobre, el seu contacte constituiria una 
greu taca per al Kshatriya1 i al sacerdot de Brahma.

Ells també esperaven amb ansietat, aixecant-se 
abans de l’alba per escodrinyar el camí, per enfilar-
se als arbres i escoltar des d’allà el llunyà bram dels 
elefants o l’enrenou que organitzarien els tambors 
del temple; i com ningú venia, es van dedicar a 
confeccionar modestos adorns en honor del Princep, 
mentre escombraven els llindars de les portes, 
desplegaven banderes, s’entreteixien les acanalades 
fulles de les figueres per fer garlandes amb elles, 
netejaven el Lingam2, recobrien amb fullatge fresc el 
ja marcit arc triomfal de la ciutat, i preguntaven sense 
parar als viatgers si s’havia interposat algun obstacle 
en el camí del Sud, i agusava com ells l’oïda per si els 
transeünts donaven notícies sobre la ruta. I així, de 
sobte, Yasôdhara va veure la figura d’un home que 
s’aproximava a pas lent: portava el cap rasurat, robes 
grogues amb el mantell dels eremites cenyit a la cintura, 
i a la mà un bol amb forma de carbassó que estenia 
breument davant la porta de cada casa, rebent amb 

1 Kshatriya casta de guerrers, governants i administradors.
2 El Lingam simbolitza el fàl·lic hindú, és una pedra cònica que 
representa el poder de la força creadora. 
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admirables mostres de agraïment qualsevol almoina 
rebuda i continuant el seu camí sense cap retret quan 
res se li donava.

Li seguien dos homes abillats també amb vestit 
groc, però el que portava el bol semblava majestuós 
i respectable, i infonia al seu pas una emoció tan 
profunda, seduint de tal manera a tots els que el 
miraven amb els seus dolços ulls de sant, que els que li 
donaven almoina ho feien amb infinit respecte, i alguns 

es prosternaven en senyal 
de veneració o corrien a 
buscar noves donacions, 
lamentant la seva 
pobresa; de manera que 
a poc a poc els nens, els 
homes i les dones es van 
arremolinant en massa 
per seguir els seus passos, 
mentre xiuxiuejaven: 
“Qui és? Qui? Quin Rishi 
ha tingut mai aquest 
aspecte?”

Però quan a la fi 
va arribar en el seu lent 
deambular prop del 
pavelló erigit fora dels 
murs de la ciutat, es va 
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obrir d’improvís la seva porta de seda i, d’aquí que 
Yasôdhara, sense el vel que li cobria habitualment la 
cara, es va creuar en el seu camí, amb els ulls brillants 
i les mans juntes, cridant: “Siddartha! Senyor!”, per 
caure després immòbil sanglotant als seus peus. 
 Temps després, quan l’afligida Princesa va 
decidir seguir el Noble Sender i algú va suplicar a 
Buddha que li expliqués per què acceptà aquesta 
abraçada, si havia fet vot de renunciar a tota passió 
humana i, per tant, al seductor contacte, suau com 
una flor, de les mans de qualsevol dona, el Mestre va 
respondre: “Tant el gran com el petit estan subjectes 
a l’amor, encara que el primer s’elevi a altures més 
serenes. Tingueu sempre amb compte que cap ànima 
alliberada dels lligams terrenals fereixi a les ànimes que 
encara romanen lligades amb l’ostentació de la seva 
llibertat. Sereu tant més lliures quant la vostra llibertat 
hagi estat adquirida per la paciència i els suaus mètodes 
de la saviesa. Tres eres de llargues proves condueixen 
a l’alliberament als Bodhisáts1 —que seran els guies i 
els salvadors d’aquest món fosc—: a la primera se la 

1 O Bodhisatva, “essència d’Il·luminació” en sànscrit: terme que 
designa en el buddhisme Mahayâna a qui, per l’exercici sistemàtic 
de les virtuts perfectes (Pâramitâ), aspira a la buddheitat, però 
renuncia a entrar al complet Nirvana fins que tots els altres éssers 
estiguin alliberats. La qualitat determinant en les seves accions és 
la compassió.
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coneix com la “Profunda Resolució”; a la segona com 
la “Temptativa”, i a la tercera com la “Nominació”. I 
heus aquí! que jo vaig viure en la era de la Resolució 
desitjant el bé i buscant la saviesa, però els meus ulls 
estaven segellats. Compteu les grises llavors d’aquest 
camp de ricí, i la seva suma us proporcionarà el compte 
dels anys passats des que vaig ser Ram, un mercader 
de la costa meridional situada enfront de Lanka, on 
s’amaguen les perles. També en aquells remots temps, 
Yasôdhara vivia amb mi a la nostra ciutat a la vora de 
la mar; era tan encantadora com ho és ara i llavors es 
deia Lukshmi. Recordo que em vaig veure obligat a 
emprendre un viatge per guanyar nostre sosteniment, 
ja que la nostra casa era pobre i humil. Ella, amb els 
ulls negats de llàgrimes, em va suplicar que no partís 
ni afrontés els perills de la terra i el mar. Deia “Com 
pot l’amor abandonar tot el que estima?” Va gemegar 
moltes vegades. No obstant vaig partir, llançant-me a 
l’aventura per mar; vaig passar els estrets, i després de 
mil tempestes i fatigues, després d’un llarg i aferrissat 
combat amb les criatures de les profunditats marines i 
incessants patiments, un dia, mentre buscava en el mar, 
vaig trobar una perla brillant com la lluna, i tan perfecta 
que, per posseir-la, els reis s’haurien desprès joiosos de 
tots els seus tresors. Llavors vaig emprendre el viatge 
de tornada a les muntanyes; però quan vaig arribar, la 
fam assolava el país; vaig caure malalt d’inanició en el 
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camí i només amb un esforç ímprobe vaig aconseguir 
arribar a casa meva, ocultant encara en el meu cinturó 
la joia pura que li havia arrencat a la mar. Però allà 
tampoc hi havia aliments, i aquella per la qual jo tant 
havia penat —més que per mi mateix— jeia defallida a 
la porta de la nostra llar, sense dir una paraula, a la vora 
de la mort, per falta d’una mica de blat. Llavors vaig 
cridar: “Si algú aquí té blat, estic disposat a pagar-li el 
preu d’un regne a canvi d’una vida! Doneu-me aliment 
per Lukshmi i preneu la meva perla de llum de lluna!” 
A l’escoltar aquestes paraules, un veí es va afanyar a 
portar-me la resta de les seves provisions, tres seers1 de 
mill, i es va emportar la bellíssima joia. Però Lukshmi 
va viure, i així un dia, ja recuperada, recordo que em va 
dir: “Ah, tu m’estimes de veritat!” En aquella vida vaig 
canviar la meva perla sense dubtar-ho per reconfortar 
un cor i un esperit abatuts; però aquestes perles pures, 
la meva última gran conquesta, arrencades a una onada 
encara més profunda —els Dotze Nidânas2 i la Llei del 

1 Seer és una mesura tradicional de capacitat que equival a mig 
litre.
2 En sànscrit “vincle, causa, símptoma”; denominació de les 
dotze baules de la cadena de la “producció condicionada” dels 
éssers humans: 1) avidya, ignorància; 2) samskãra, impulsos 
per actuar; 3) vijñāna, consciència; 4) nâma-rûpa, el físic i el 
psíquic; 5) sadâyatana, els sis dominis d’objectes sensorials; 6) 
sparsa, contacte sensorial; 7) vedana, sensació; 8) trishna, set 
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Bé— no poden ser canviades ni patir desgast, i arriben 
a la seva bellesa més perfecta quan es donen a canvi de 
res. Perquè el mateix que un formiguer és a la banda de 
la muntanya Meru1 o el que és el toll d’aigua format per 
la rosada de l’alba després del salt d’un cérvol comparat 
amb els mars infinits, així va ser el meu regal d’aquell 
temps si ho comparem amb el que ara ofereixo. Per 
això l’amor, ara immensament més gran al veure’s lliure 
dels lligams dels sentits, va ser savi cedint davant un 
cor més feble, i d’aquesta manera els peus de la dolça 
Yasôdhara, guiats suaument, la van conduir a la pau i 
a la felicitat”.

 Però quan el Rei va saber que Siddartha havia 
arribat a la ciutat amb el cap rapat, abillat amb les robes 
dels captaires i allargant un bol per recollir les restes 
del menjar de la gent de baixa casta, un sentiment de 
profund rancor va expulsar l’amor del seu cor. Tres 
vegades va escopir a terra, mentre amb ràbia es tibava 
de la barba platejada, i així va sortir precipitadament 
de palau, davant la mirada espantada dels senyors 
de la seva cort. Va muntar sorrut en el seu cavall de 
batalla, li va picar esperons, i inflamat de còlera, va 

o apetències; 9) upadana, adopció d’un si matern; 10) bhava, 
entrada en l’existència; 11) jati, naixement; 12) jara, envelliment 
i mort.
1 Muntanya mitològica al cim del qual hi ha la casa de les 
principals divinitats hindús.
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travessar a tota velocitat els carrers i travessies plens de 
gent sorpresa que amb prou feines podia dir: “El Rei! 
Inclineu-vos!”, abans que hagués passat l’estrepitós 
galop del seu cavall.

Al capgirar el mur del Temple, des d’on ja es veia la 
porta del Sud, es va topar amb una bigarrada multitud 
que obstruïa el pas i augmentava sense parar seguint 
a Siddartha, la serena mirada es va creuar amb la del 
ancià Rei. I la còlera del monarca va desaparèixer quan 
Buddha va fixar els seus ulls plens de dolçor i respecte 
en l’expressió sorruda del seu pare, qui va baixar 
els seus a terra i, descendint de la seva cavalcadura, 
es va agenollar davant seu amb gest de profunda 
humilitat. Perquè es va entendrir al veure al Princep, 
al comprendre-ho per complet, al percebre la glòria 
celestial que coronava el seu front i aquesta majestat 
que induïa a caminar darrera dels seus passos a la gent 
enmig d’un respectuós silenci.

 Tot i això, el Rei va dir: “Com és possible que 
el gran Siddartha torni al seu regne vestit amb parracs, 
rasurat, calçant tosques sandàlies i pidolant el seu 
aliment entre les gents de baixa casta? Aquell, la vida 
del qual aquí era la d’un déu! El meu fill! Hereu d’aquest 
immens regne, descendent de reis, algú que amb 
només donar una palmada podia fer-se servir pels més 
sol·lícits criats tot el que pot produir la terra! Havies 
d’haver arribat al teu regne revestit amb els honors 
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propis del teu rang, envoltat de refulgents llances i el 
sorollós marxar de genets i cavalls. Mira! Tots els meus 
soldats estan acampats en el camí, i la ciutat sencera 
espera a les portes, on has estat durant aquests terribles 
anys, mentre el teu pare el rei gemegava i la teva dona 
vivia com les vídues, renunciant a qualsevol alegria, 
sense sentir mai cançons ni música, sense vestir mai els 
seus abillaments de festa, fins avui en què, engalanada 
amb el seu vestit d’or, ha vingut a rebre al seu mendicant 
marit que torna cobert de parracs grocs? A què es deu 
això, fill? “

—“Pare meu”, va respondre Buddha, “és com 
acostuma a vestir la meva gent”.

—“La teva gent”, va replicar el rei, “compte amb 
cent trons des de Maha Sammât, el nostre primer 
monarca, però mai amb un fet com aquest”.

—“No em refereixo a la meva estirp mortal”, va 
dir el Mestre, “sinó a la invisible descendència dels 
Buddhes passats i futurs. Sóc un d’ells, i el que abans 
van fer ells ho faig jo ara, ja que el que ara succeeix  
va esdevenir abans altres vegades. També en remots 
temps, un Rei, proveït amb la seva lluent armadura, va 
anar a les portes de la seva ciutat per rebre el seu fill, un 
Príncep igualment vestit d’ermità. I aquest predestinat 
salvador dels mons, superior pel seu amor i pel domini 
de si mateix als reis més poderosos, es prosternà, com 
ho faig jo ara, i va oferir amb el seu més profund amor 
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i humilitat a aquell amb qui estava lligat per una deute 
de tendresa, els primers fruits del tresor que portava 
amb si; el mateix que jo te’ls ofereixo ara”.

 Llavors el Rei sorprès li va preguntar: “De 
quin tresor parles?” I el Mestre va prendre suaument la 
règia mà, i va continuar el seu camí a través dels carrers 
on respectuosament s’amuntegava el poble, portant a 
cada costat al Rei i a la Princesa, mentre a tots dedicava 
paraules que infonien pau i puresa; i així va anar repetint 
les Quatre Nobles Veritats que contenen tota la saviesa 
com les platges contenen els mars; va exposar les Vuit 
Regles1 amb l’ajuda dels quals tots els éssers vius, 
poderosos o miserables, podran escapar tard o d’hora 
de la Roda de la Vida i assolir el beneït Nirvana. Així 
van arribar a l’entrada de Palau: Suddhôdana amb el 

1 El “Noble òctuple Sender” (en el capítol VIII, Arnold tractarà 
aquesta qüestió amb més deteniment) és el camí que condueix a 
l’extinció del patiment: 1) recta visió, és a dir, reconeixement de les 
Quatre Nobles Veritats; 2) recta decisió (abnegació, benevolència 
i no-danyar envers tots els éssers); 3) recta paraula (abstenció 
de mentir, murmurar i realitzar xerrades vanes); 4) recte obrar 
(no actuar en contra de la disciplina moral); 5) recte mode de 
vida (evitar professions que danyen o puguin fer mal a qualsevol 
ésser viu, com escorxador, tractant d’armes, etc.) 6) recte esforç 
(conrear comportaments de conseqüències kàrmiques benignes 
i abstenir-se en cas contrari); 7) recta atenció (atenció vigilant 
davant el cos, els sentiments, els pensaments, etc.); 8) recta 
concentració (concentració sobre la consciència).
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rostre serè i relaxat, bevent les benèfiques paraules de 
Buddha i portant-li el seu bol de captaire, mentre una 
nova llum il·luminava els encantadors ulls de la dolça 
Yasôdhara i eixugava les seves llàgrimes. I així també, 
aquella nit, van entrar a la Senda de la Pau.

 



LLIBRE VUITÈ

LES DOCTRINES DEL GRAN MESTRE GAUTAMA 
EL BUDDHA

A LA VORA del ràpid kohâna, a Nagara, s’estén un 
vast prat; per arribar-hi cal viatjar durant cinc dies en 
carreta de bous cap al nord-est des de la ciutat santa 
de Benarés. Els nevats cims de l’Himàlaia dominen 
la comarca, que es manté tot l’any coberta de flors i 
boscos que el verdor perenne queda garantit per les 
aigües del riu; les seves pendents són suaus, fresques 
son les seves aromàtiques ombres, i en tota la zona es 
respira sempre una alenada de salut; la brisa vespertina 
acaricia els espessos matolls i l’enorme abundància 
de pedres vermelles, tallades per l’efecte de l’erosió, 
enfonsades per les arrels i les branques de les figueres, i 
cobertes per un movedís vel d’herbes i fullatge.

La serp silenciosa llisca fora dels enteixinats de laca 
i cedre que s’enfonsen, i desenrotlla els seus brillants 
anells sobre els profunds forats de les lloses de marbre; 
el llangardaix troba el seu estatge entre les estrades 
policromades per on van caminar els reis; la guineu 
grisa s’aixopluga sota els trons destruïts; res recorda ja 
l’antic esplendor dels palaus d’antany, i només els pics 
muntanyosos retallant a l’horitzó, el riu, els ondulants 
prats i les brises suaus no han canviat des de llavors. 
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Tota la resta va desaparèixer, ja que allà s’aixecava la 
ciutat de Suddhôdana i el turó on una tarda daurada i 
blau va seure el Senyor Buddha per ensenyar la Llei a 
quants dels seus el volgueren escoltar. 

 Sí, en els Llibres Sagrats llegireu que, reunits 
en aquest lloc encantador —en un altre temps un 
jardí amb costeruts corriols, fonts, estanys, terrasses 
delimitades per rosers i circumdades d’alegres pavellons 
i palaus amb magnífiques façanes— es va asseure 
l’eminent Mestre davant la multitud respectuosa que 
el venerava i pacientment esperava a que s’obrissin els 
seus llavis per aprendre d’ells la saviesa, que va endolcir 
a la nostra Àsia.

Quatre mil lakhs1 d’ànimes poden testificar el 
que va esdevenir aquell dia. El Mestre estava assegut 
a la dreta del Rei i dels senyors Sakyas: Ananda, 
Devadatta, i els personatges més preeminents de la 
cort s’agrupaven en cercle al seu voltant; darrere es 
trobaven Seriyut i Mugallan, els primers dels serens 
germans de vestit groc, la seva virtuosa companyia. 
Entre els seus genolls, Rahula somreia fixant els seus 
sorpresos ulls de nen a la cara imponent del seu pare, 
mentre, asseguda als seus peus, romania asseguda la 
dolça Yasôdhara, lliure dels patiments del seu cor, i 
pressentint aquest amor feliç que no s’alimenta amb 

1 Equival a 100.000 en el sistema mètric decimal.
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l’ajut dels efímers sentits, aquesta nova vida que no 
coneix edat, i aquest beneït final de l’última mort que 
arriba quan la Mort ha mort: la victòria de Buddha, 
que era la seva. Va col·locar llavors suaument la seva 
mà entre les d’ell, i el seu platejat sari va cobrir en bona 
part les robes grogues del Mestre, era ella la persona 
més estimada de la terra per aquell que la seva paraula 
esperen els Tres Mons.

 

 

Tot just puc oferir si més no una feble idea sobre 
l’esplèndida lliçó que va sorgir dels llavis de Buddha. 
Sóc un escriba tardà, que estima al Mestre i al seu amor 
pels éssers humans. Narro la seva llegenda sabent 
que era savi; però sabent també que no tinc l’enginy 
suficient per parlar de res més que del que diuen els 
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llibres; uns llibres que llurs caràcters ha anat esborrant 
el pas del temps, enfosquint l’antic sentit que, en altre 
època, fos tan nou i fascinant com per mobilitzar al seu 
favor a ingents multituds. Conec només retalls d’aquell 
gran discurs que va pronunciar llavors Buddha sota el 
dolç crepuscle indi; sé també, perquè està escrit, que 
el nombre dels que el van escoltar era molt més gran 
dels que físicament es van congregar allà: van ser en 
realitat molts més lakhs i miríades d’éssers, ja que tots 
els Devas i els morts també van acudir a escoltar-lo, i 
fins i tot el Cel va quedar buit fins a la setena zona i els 
més ombrívols inferns van obrir les seves barreres.

A més, en aquella jornada la llum càlida de la tarda 
es va allargar més enllà de l’hora habitual, il·luminant 
amb la seva brillantor rosada els vigilants pics, de 
manera que la nit semblava escoltar des de les valls i el 
dia des de les muntanyes.

Sí! Està escrit que la nit es va aturar entre ells com 
una donzella celestial ferida, raptada, per un sobtat 
amor: les ondulades boires eren els seus trenats cabells, 
la lluna la seva diadema i les profundes penombres 
seva vestimenta. Es va convertir en un contingut 
buf que arribava amb maneres de brisa perfumada 
sobre les planes, mentre predicava el nostre Senyor. I 
quants el van escoltar —ja fossin estrangers, esclaus, 
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d’alta o baixa casta, de sang ària o mlech1, o habitants 
de la jungla— van creure entendre’l en la seva pròpia 
llengua materna.

Està escrit igualment que, al costat d’aquesta 
immensa congregació d’éssers reunida a la vora 
del riu, també les bèsties, els ocells i els rèptils van 
sentir l’inabastable amor de Buddha i van acollir en 
el seu interior les promeses contingudes en les seves 
compassives paraules: tots ells, empresonats en la 
forma d’un mico, un tigre, un cérvol, un ós pelut, un 
xacal, un llop, un voltor carronyer, un colom gris, un 
esplendorós gall d’indi, un gripau espantat, una serp 
clapejada, un llangardaix, un ratpenat i fins i tot un peix 
dels molts que solcaven les aigües del riu, van accedir 
dolçament als llindars de la fraternitat amb els éssers 
humans, que tenen menys innocència que aquests 
animals; i amb muda alegria van saber que s’havien 
trencat les seves relacions d’esclavitud, quan Buddha 
va parlar d’aquesta forma davant el Rei:

—OM, AMITAYA2! No tractis de mesurar amb 
paraules el incommensurable, ni de submergir el fil 
dels teus pensaments en el Impenetrable. Qui pregunta 

1 O mletcha. Així denominaven els aris als aborígens de l’Índia.
2 Amitâyus, en sànscrit, “Vida immesurable”, una manifestació 
de Buddha Amitabha, “Llum il·limitada”, el centre de veneració de 
l’escola de la Terra Pura del buddhisme xinès i japonès. Simbolitza 
la misericòrdia i la saviesa.
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erra, el que respon erra. No diguis res!
Els llibres ensenyen que les tenebres existien 

abans que totes les coses, i que Brahma meditava sol 
en la Nit: però, no busquis allà a Brahma ni a l’Origen 
de tot! Ni ell ni la primera llum poden ser vistos amb 
ulls mortals, i molt menys entesos mitjançant la ment 
humana. Un darrere l’altre s’aixecaran els vels, però ni 
han d’haver-hi més vels darrere d’aquests vels.

Les estrelles roden pel firmament i no pregunten. 
N’hi ha prou amb que la vida i la mort, l’alegria i el 
dolor, romanguin immutables, així com la causa i 
l’efecte, i el transcurs del temps, i la incessant maror de 
l’existència que, en permanent canvi, flueix com un riu, 
les onades es succeeixen, lentes o ràpides, idèntiques a 
si mateixes, encara que canviïn en aparença, des de la 
seva llunyana font fins a desembocar al mar. Després 
aquest, evaporant-se al Sol, restituirà les petites onades 
perdudes sota la forma de lleugers núvols que vessaran 
la seva càrrega en els cims de les muntanyes i així aniran 
de nou fins al mar sense treva ni repòs.

Això és suficient per conèixer les il·lusòries 
aparences de les coses, els Cels, les Terres, els Mons, i 
els canvis que els modifiquen, aquesta portentosa roda 
que gira, moguda per la lluita i la força, sense que ningú 
pugui aturar-la ni fer-la retrocedir.

No supliqueu! Les Tenebres no s’il·luminaran! 
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No demaneu res al silenci, perquè no pot parlar! No 
atorrenteu els vostres esperits afligits amb piadosos 
patiments! Ah, germans i germanes !, no espereu res 
dels implacables déus a canvi dels vostres himnes i 
ofrenes; no pretengueu conquerir-los amb sacrificis 
sagnants; no els alimenteu amb fruites i pastissos. 
Hem de buscar el nostre alliberament a l’interior de 
nosaltres mateixos; cada ésser humà crea la seva pròpia 
presó, cada un de nosaltres té tant poder com els més 
poderosos. Perquè per a tots els Poders que estan a 
sobre, al voltant i sota nostre, així com per a totes les 
criatures i per a qualsevol forma de vida, són els actes 
els que porten l’alegria o el patiment.

El que va ser, porta el que és i el que serà —pitjor 
o millor— , l’últim per al primer, el primer per a l’últim. 
Els àngels en el seu Cel de Felicitat recullen els fruits del 
seu passat sant; els dimonis en els seus mons inferiors 
pateixen la pena de les males accions que van cometre 
en èpoques anteriors. Però res perdura per sempre: les 
virtuts més belles es marceixen amb el temps, així com 
els pecats més execrables es purifiquen.

El que va patir sent esclau pot convertir-se en 
Príncep, gràcies a les seves benèfiques virtuts i als 
mèrits que hagi adquirit; el que va ser Rei podrà en una 
altra existència vagar esparracat sobre la terra, a causa 
de les accions que va realitzar i de les que va deixar de 
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fer.
Podeu elevar vostre destí a major altura que el 

d’Indra1 o enfonsar-lo a major profunditat que el d’un 
cuc o un mosquit; miríades d’existències conclouen de 
la primera manera, i altres miríades de la segona.

Mentre gira la roda invisible no hi ha pausa, ni 
pau, ni descans, el que ascendeix pot caure, el que cau 
pot ascendir. Els radis de la roda giren incessantment. 

1 Indra és un dels déus més importants del panteó vèdic. Era 
adorat com déu de el Cel, de l’Èter i de les Estacions, i imperava 
sobre els núvols, la pluja, el tro i els llamps.
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Si estiguéssiu subjectes a la roda del canvi sense 
que hi hagués mitjà de trencar les cadenes, el Cor de 
l’Ésser il·limitat seria una maledicció i l’Ànima de les 
Coses un cruel dolor. Però no esteu lligats! L’Ànima de 
les Coses és dolça; el Cor de l’Ésser ofereix una pau 
celestial; la voluntat és més forta que el sofriment; el 
que era bo esdevé millor i després es torna a excel·lent.

Jo Buddha, que vaig plorar totes les llàgrimes dels 
meus germans al trencar-se el meu cor pel dolor del 
món, ric ara i sóc feliç, perquè hi ha Llibertat!

Oh, vosaltres! Els que patiu, sapigueu que patiu 
per vosaltres mateixos. Ningú més us compel·leix ni us 
reté perquè visqueu o morireu, ni perquè seguiu o no 
girant sobre la roda de les existències, abraçant i besant 
els seus raigs d’agonia, la seva llanda de llàgrimes, el seu 
cub de vacuïtat.

Escolteu, us mostraré la veritat! Més profund que 
l’Infern, més alt que el Cel, més llunyà que les més 
distants estrelles, més enllà de l’estatge de Brahma, 
anterior al principi i sense final, com un espai etern i de 
certesa assegurada, hi ha un Poder estable i diví que es 
mou cap al bé i no segueix sinó les seves pròpies lleis.

Al seu toc floreixen els rosers, l’estil de la seva mà 
modela les fulles del lotus; sota el fosc sòl i entre les 
silencioses llavors, teixeix la vestidura de la Primavera; 
el seu pinzell dóna color a les boires glorioses i 
concedeix maragdes a la cua del paó; té el seu estatge 
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a les estrelles; la llum, el vent i la pluja són els seus 
esclaus; fa sortir de les tenebres al cor de l’ésser humà, 
així com del fosc ou sorgeix el faisà de coll pinzellat. 
Sempre actiu, esdevé amable el que no era sinó còlera 
i destrucció. Els ous grisos al niu del colibrí daurat són 
els seus tresors; les cel·les hexagonals de l’abella són els 
seus gots de mel; la formiga obeeix els seus preceptes; 
i la coloma blanca també els coneix a la perfecció. 
Impulsa al fet que l’àguila desplegui les seves ales cada 
vegada que vola cap al niu amb la seva presa; fa que 
la lloba torni sempre al cau on es protegeixen els seus 
llobatons; procura suport i amics als éssers als que 
ningú estima.

Res li repugna ni l’atura, tot li agrada. Fa brollar la 
dolça llet en els pits de les mares, així com fa fluir també 
les verinoses gotes blanques que destil·len els ullals de 
les serps. Dirigeix el concert musical a un ritme que 
marxen els astres per la volta infinita del firmament; 
oculta en els abismes de la terra l’or, les sardònixs, els 
safirs i els lapislàtzulis.

Desenvolupant els seus misteris sense parar, 
s’oculta en els verds clars de la selva i alimenta estranys 
brots entre les arrels dels cedres, inventant fulles, flors, 
tiges sorprenents.

Mata i salva sense més mòbil que realitzar el 
compliment de la destinació forjat per cadascú; els 
seus fils són l’Amor i la Vida, i la Mort i el Dolor són les 
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llançadores del seu teler on teixeix. Fa i desfà, esmenant 
tot; i quan fa és millor que el que existia abans; així, 
lentament, es perfecciona el disseny que va planejar 
sota les seves hàbils mans.

I aquesta és la seva obra sobre les coses que podeu 
veure, però sobre les invisibles la seva acció encara és 
més gran: el cor i les ments dels éssers humans, els 
pensaments dels pobles, els seus camins de salvació i 
les seves voluntats estan sotmesos també a la gran Llei.

Invisible us auxilia amb les seves mans 
compassives; és inaudible, però parla més fort que 
qualsevol tempesta. La Compassió i l’Amor pertanyen 
a l’ésser humà perquè els llargs períodes de violència 
que ha patit han modelat la seva matèria cega inicial.

No pot ser menyspreat per ningú, qui li desobeeix 
perd, qui li serveix guanya; premia la bondat oculta 
amb pau i felicitat, i amb el patiment la maldat oculta. 
Tot ho veu i tot ho percep. Practiqueu la rectitud, i us 
serà recompensada; feu el mal, i rebreu la retribució 
que mereixeu, tot i que el Dharma1 es demori en 
evidenciar-se.

 No coneix ni la còlera ni el perdó; les seves 
mesures són d’una precisió absoluta, infal·lible la seva 
balança; és aliè al temps, i així jutjarà demà com d’aquí 

1 La Llei de Buddha. Això es, la Veritat, la Doctrina del Buddha, 
la Via del despertar.

Llibre Vuitè



224 La Llum  d’Àsia

a molts mil·lennis. Per la seva intervenció, l’assassí es 
fereix amb la seva pròpia arma; el jutge injust perd al seu 
propi defensor; la llengua fal·laç es veu condemnada 
per la seva mentida; el lladre i l’espoliador tornen el 
fruit de les seves rapinyes.

Tal és la Llei que mou a la rectitud i que ningú pot 
evitar o aturar; el seu cor és l’Amor, la seva fi la Pau i la 
dolça Extinció. Obeïu!

Els Llibres diuen la veritat, germans meus: la vida 
de cada ésser humà és el resultat de les seves existències 
anteriors. Els errors passats porten tristesa i patiment, 
el bé passat genera felicitat.

Colliu ara el que vàreu sembrar en vides 
precedents. Mireu aquest camp! El sèsam va ser sèsam, 
i blat el blat. El Silenci i l’Ombra ho saben! Així es crea 
el destí humà.

Per això es cull tant sèsam o blat com el que es 
va sembrar en existències anteriors, i també aquestes 
males i verinoses herbes que corrompran tant al pagès 
com a la terra adolorida. Però si aquell treballa bé, 
arrencant les males herbes i plantant en el seu lloc 
llavors sanes i benèfiques, el sòl serà fèrtil, bell i pur, i 
esdevindrà una rica collita.

Si cada ésser viu, apren quin és l’origen del 
sofriment, ho suporta pacientment, esforçant-
se per pagar els vells deutes contrets per les seves 
antigues faltes, practicant sempre el camí de l’Amor 
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i de la Veritat, sense causar mal a ningú; si purga 
completament de mentida i de lascívia la seva sang, 
sofrint tot amb extrema paciència i no retornant sinó 
indulgència i bondat davant les ofenses rebudes; si 
dia a dia es torna més compassiu, sant i just, amable i 
sincer, i arrenca el desig d’onsevulga que s’hagin aferrat 
les seves sagnants arrels, fins extingir l’aferramenta per 
la vida; si actua així, a la seva mort començarà una nova 
existència que constituirà la suma de les seves anteriors 
personalitats, un compte tancat de les seves existències 
prèvies, el saldo de maldats quedarà cancel·lat i pagat, 
i el compte de bondats, recents o llunyanes, romandrà 
viva i poderosa, de tal manera que també rendirà els 
seus fruits.

Qui actua així no necessita el que en dieu vida; 
el que amb ell va començar ja ha acabat; ha realitzat 
el propòsit que el va fer néixer com un ésser humà. 
No patirà més turments, els pecats no el tacaran, el 
sofriment inherent a les alegries i als dolors terrenals 
no torbaran la seva pau eterior, i el cicle de la vida 
i la mort no recomençarà mai més per a ell. Entra al 
NIRVANA. És un amb la vida, encara que ja no visqui. 
És benaurat, perquè va cessar de ser. ¡OM MANI 
PADME, OM1!  La gota de rosada es dissol en el si de 

1 “Om, meditem sobre el suprem esplendor del sol diví perquè 
il·lumini els nostres esperits”, segons la traducció literal oferta per 
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la mar enlluernadora!
Aquesta és la doctrina del KARMA1 Apreneu-la! 

Només quan han desaparegut totes les escòries del 
pecat, només quan la vida es consumeix com una 
brillant flama esgotada, la mort mor també amb ella.

No digueu: “sóc”, “vaig ser” o “seré”. No penseu que 
passeu d’una habitació carnal a una altra com a viatgers 
que recorden o obliden si van estar bé o malament 
allotjats. La suma de les existències precedents, 
constitueix l’última vida, retorna novament a l’Univers. 
Construeix el seu estatge com el cuc de seda el capoll 
que el tanca. Pren les seves funcions i la seva substància 
com la serp en el seu ou pren durant la incubació les 
seves escates i ullals; com les llavors dels emplomats 
arbusts volen sobre les roques, les terres argiloses i 
els arenals, fins que troben l’aiguamoll propici i es 
multipliquen.

Edward Balfour en la seva clàssica Enciclopèdia of India. La síl·laba 
Om o Aum constitueix un so sagrat i primordial per als hindús 
que ho consideren un símbol de la unitat amb el Suprem, el “so 
de Brahma”.
1 Karma és en sànscrit “obra”, “acció”, i es pot entendre com 
1) una activitat mental o corporal; 2) la conseqüència d’aquesta 
activitat; 3) la suma de totes les conseqüències dels actes d’un 
individu al llarg de totes les seves existències; 4) l’encadenament 
de causes i efectes en l’ordre moral (llei del Karma). El karma de 
cadascú resulta del seu samskãra.
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El mateix esdevé amb la felicitat o l’ infortuni de 
l’ésser humà. Quan la mort fereix a l’assassí cruel, els 
seus impurs i plens de sang fragments vaguen a lloms 
de vents pestilents i bromosos. Però quan mor un ésser 
humà just i bo bufen brises suaus, i el món es torna 
més bonic, com un riu de desert que desapareix de 
cop i volta per reaparèixer de seguida brillant amb un 
fulgor més pur. Així el mèrit adquirit condueix a una 
era més venturosa de la qual s’allunyen cada vegada 
més els demèrits. I cal que aquesta Llei d’Amor regni 
amb absoluta sobirania sobre el món sencer abans que 
acabin els kalpas.

Quin és l’obstacle? Germans meus! És la foscor 
la que engendra la Ignorància, la qual us extravia i us 
fa prendre les aparences per realitats, impulsant-vos a 
l’ardent desig de posseir-les, i així, quan les aconseguiu, 
aquestes us lliguen als ferris afeccions que, al seu torn, 
causen els vostres sofriments.

Vosaltres que voleu seguir El Camí Mitjà1, el curs 
ve traçat per la clara Raó i allisat per la dolça Quietud; 
vosaltres que voleu conèixer l’elevada via del Nirvana, 
escolteu les Quatre Nobles Veritats:

1 “Camí Mitjà” o “Camí del Mig” són expressions que al·ludeixen 
a la Via mitjançant la qual va aconseguir Buddha la Il·luminació i el 
Nirvana, caracteritzada bàsicament per la moderació que suposa 
la fugida dels extrems, tant de la indulgència dels sentits com de 
les pràctiques de auto mortificació i penitències exagerades.
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La Primera Veritat és la del Sofriment. No us deixeu 
enganyar! La vida que estimeu és una perllongada 
agonia: d’ella només queden les penes, ja que els seus 
plaers són com ocells que brillen un instant i volen. 
Patiment des del naixement, sofriment dels dies 
desesperats, sofriment de l’ardent joventut i de l’edat 
madura, sofriment dels freds i grisos anys de la vellesa 
i patiment final de la mort: vet aquí el que omple la 
vostra llastimosa existència. La dolçor és el fonament 
de l’amor, però les flames de la pira funerària besaran 
inevitablement els pits sobre els quals reposis i els 
llavis als quals uniu els vostres. El valor és el fonament 
de la virtut del guerrer, però els voltors estriparan de 
la mateixa manera els membres del soldat i del Rei. La 
terra és bella, però tots els habitants de les seves selves 
conspiren, en la set de viure, per la seva mort recíproca. 
Els cels són de safir, però els humans famolencs, per 
més que clamin, no aconsegueixen fer caure d’ells a 
voluntat una sola gota d’aigua. Pregunteu als malalts, 
als afligits, pregunteu a qui es rendeix recolzat en el 
seu bastó, sol i abandonat: “Estimes la vida?”, i us 
contestaran que el nen té raó al plorar des que neix.

La Segona Veritat és la Causa del Patiment. 
Quina aflicció prové de si mateixa i no del Desig? Els 
sentits i els objectes percebuts es troben, provocant 
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l’espurna viva de les passions: així s’inflama Trishna1,   
la concupiscent set de coses. I amb ansietat us apegueu 
a ombres, us il·lusioneu amb somnis; planteu al mig de 
tot un fals jo, i construïu al voltant un món imaginari. 
Viviu cecs per a les altures supremes, sords per al so 
de les dolces brises que bufen des de molt més enllà 
del cel de Indra, muts per proclamar la veritable vida 
reservada per a qui rebutja la falsa. Així prosperen les 
lluites i concupiscències que provoquen les guerres 
en el món; així sofreixen els pobres cors enganyats 
i flueixen sense parar les llàgrimes amargues; així se 
succeeixen les passions, enveges, còleres i odis; així 
els anys tacats de sang es precipiten sobre els anys 
següents amb els peus tintats de vermell. Per això, 
aquí on hauria de brollar la llavor s’estén l’herba 
birán amb les seves diabòliques arrels i les seves flors 
verinoses; només amb prou feines troben les llavors 
sòl propici on caure i germinar. I l’ànima, narcotitzada i 
enverinada per aquests beuratges, se’n va, perquè, amb 
un desig ferotge de beure de nou, torna el Karma, i així, 
excitat pels sentits altra vegada, el Jo fogós comenci per 
enèsima ocasió a collir nous desenganys.

La Tercera Veritat es la Cessació del Patiment. La 

1 “Trishna” és la set mai sadollada, les apetències incontrolades, 
els desitjos; en definitiva, una paraula que fa referència als 
obstacles per al desenvolupament espiritual.
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pau ha de vèncer a l’amor del Jo i a la inclinació a la 
vida, arrencar del cor les arrels profundes de la passió 
i apaivagar els combats interiors. Per amor s’abraçarà 
estretament a l’Eterna Bellesa; per glòria serà Senyor 
de si mateix i per plaer viurà per sobre dels déus; es 
posseiran riqueses incomptables que constituiran 
l’últim tresor de serveis prestats, deures complerts amb 
caritat, paraules afables i conducta pura: un tresor que 
no es perdrà en el curs de les existències i que cap mort 
menysprearà. Llavors desapareix el Patiment, perquè 
hauran cessat la Vida i la Mort. Com pot il·luminar 
el llum si l’oli s’ha consumit? El vell i trist compte de 
deutes està saldat, el nou està net; així aconsegueix la 
felicitat l’ésser humà.

La Quarta Veritat és el Camí. Ampla i pla, s’obre 
fàcil per quants peus el vulguin recórrer, mitjançant 
la proximitat de l’Òctuple Noble Sender1 que condueix 

1 El “Noble òctuple Sender” (en el capítol VIII, Arnold tracta 
aquesta qüestió amb més deteniment) és el camí que condueix a 
l’extinció del patiment: 1) recta visió, és a dir, reconeixement de les 
Quatre Nobles Veritats; 2) recta decisió (abnegació, benevolència 
i no-danyar envers tots els éssers); 3) recta paraula (abstenció de 
mentir, murmurar i realitzar xerrades vanes); 4) recte obrar (no 
actuar en contra de la disciplina moral); 5) recte mode de vida 
(evitar professions que danyen o puguin fer mal a qualsevol ésser 
viu, com escorxador, tractant d’armes, etc.) 6) recte esforç (conrear 
comportaments de conseqüències kàrmiques benignes i abstenir-
se en cas contrari); 7) recta atenció (atenció vigilant davant el 
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recte a la pau i al refugi.
Escolteu! Nombroses sendes porten als cims 

bessons coberts de neu, en el seu contorn s’enreden 
les daurades boires; grimpant pels pendents suaus o 
escarpats s’accedeix als pics més alts des d’on s’albira 
un altre món. Les cames més fortes poden encarar el 
camí recte i perillós que ascendeix vertiginosament 
per la falda de la muntanya; les cames més febles es 
veuran obligades a donar voltes per camins més llargs 
i sinuosos, prenent descans en molts llocs durant 
l’ascensió. Tal és el Òctuple Camí que condueix a la 
pau, també s’estén per altures més o menys escarpades. 
L’ànima animosa s’afanya, l’ànima feble s’endarrereix, 
però totes arribaran a les assolellades neus.

El primer bon nivell és la Doctrina Recta. Camineu 
d’acord al Dharma, evitant tota ofensa; penseu en el 
Karma que forja el destí de l’ésser humà, i domineu els 
vostres sentits.

El segon és la Intenció Recta. Alimenteu bons 
sentiments cap a tot el que té vida, cerceneu en 
vosaltres la malvolença, l’avidesa i la ira de manera que 
les vostres vides s’assemblin al pas de les més suaus 
brises.

El tercer és la Paraula Recta. Vigileu els vostres 

cos, els sentiments, els pensaments, etc.); 8) recta concentració 
(concentració sobre la consciència).
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llavis com si fossin les portes d’un palau habitat pel Rei; 
que totes les vostres paraules siguin tan tranquil·les, 
mesurades i corteses com si es pronunciessin en la seva 
presència.

El quart és el Comportament Recte. Que cadascuna 
de les vostres accions neutralitzi una falta o ajudi a 
créixer un mèrit; tal com es veu el fil de plata a través 
dels comptes de vidre d’un collaret, així heu de deixar 
que es mostri l’amor a través de les vostres bones 
accions.

Hi ha altres quatre nivells encara més elevats, 
però aquests només poden ser aconseguits per aquells 
peus que hagin renunciat a les coses terrenals. Són 
Recta Puresa, Recte Pensament, Recta Atenció i Recta 
Concentració. Ànimes que les seves ales no tenen 
plomes encara, no pretengueu volar cap al sol! L’aire 
que bufa a les regions inferiors és suau, i us resulten 
coneguts i segurs els nivells domèstics als que esteu 
acostumats! Només els forts poden abandonar el niu 
que cadascú es construeix.

Preciosos són l’amor de la dona i els fills, ho sé; 
l’amistat i els entreteniments de la vida són plaents; les 
gentils caritats d’una existència virtuosa són fructíferes: 
les seves pors, tot i que fermament arrelades, són falses.

Viviu així, vosaltres que esteu obligats a fer-ho; 
convertiu la vostra debilitat en una daurada escala d’or 
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cap al cel; eleveu-vos mitjançant el coneixement diari 
d’aquestes fantasies terrenals fins a les veritats dignes 
de ser estimades. Així arribareu a les altures més 
clares, ascendireu més fàcilment, us resultarà menys 
aclaparador el pes de les vostres culpes i enfortireu la 
voluntat per trencar els lligams dels sentits, entrant 
en el Sender. Qui comença d’aquesta manera arriba a 
la Primera Etapa, coneix les Quatre Nobles Veritats i 
l’Òctuple Camí; abans o després arribarà a la beneïda 
estatge del NIRVANA.

Qui arriba a la Segona Etapa, alliberat dels dubtes, 
les il·lusions i el combat interior, amo i senyor de les 
seves concupiscències i emancipat dels sacerdots i les 
escriptures, no haurà de viure sinó una existència.

Més enllà es troba la Tercera Etapa, on el majestuós 
esperit s’ha tornat pur després de purgar les seves 
culpes, elevant-se fins aconseguir l’amor cap a tots els 
éssers i la pau perfecta. Ha conclòs el cicle de vides i 
trencat la presó de les successives existències.

Però alguns transcendeixen amb certesa tot el 
que té vida visible per aconseguir el fi suprem per la 
Quarta Etapa, la dels Sants —els Buddhes— d’ànima 
immaculada.

Heus aquí que, com a enemics cruels degollats 
per un guerrer, els Deu Pecats acaben jaient en la pols 
al llarg d’aquestes Quatre Etapes! En primer lloc van 
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caure aquests tres: l’Egoisme, la Falsa Fe i el Dubte; 
als quals s’uneixen l’Odi i la Concupiscència. Qui 
ha vençut a aquests cinc pecats franqueja tres de les 
Quatre Etapes; però queden encara l’Amor a la Vida 
terrenal, el Desig del Cel, l’Autocomplaença, l’Error i 
l’Orgull.

Així com qui roman en aquests nevats cims 
només té el blau infinit del cel sobre ell, així també qui 
va eliminar d’arrel aquests últims pecats arriba a les 
proximitats del NIRVANA.

Els déus, situats sota d’ell, l’envegen; ni tan sols 
la ruïna dels Tres Mons l’alteraria el més mínim; per 
a ell totes les vides estan viscudes i totes les morts 
són mortes; ja no li construirà el Karma nous estatges 
Sense buscar res, ho té tot; el seu Jo desapareix i es fon 
en l’UNIVERS.

Si algú us predica que el NIRVANA és la cessació de 
l’ésser, digueu-li que menteix. Si algú us ensenya que el 
NIRVANA és viure, digueu-li que s’equivoca. Perquè no 
saben res al respecte, no veuen quina llum brilla sobre 
els seus llums trencats i ignoren que la felicitat es troba 
fora de la vida i el temps.

Entreu en la Senda! No hi ha pitjor dolor que el 
causat per l’Odi, ni patiment més gran que el generat 
per la Passió, ni engany més dolorós com el produït 
pels Sentits!

Entreu en la Senda! En ell brollen les salutíferes 
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fonts que aplaquen qualsevol set! En ella floreixen 
les flors immortals que encatifen alegrement tots els 
camins! En ella les hores s’afanyen més lleugeres i 
dolces!

El tresor de la Llei és més valuós que totes les 
joies; la seva dolçor és més gran que la de la mel; les 
seves delícies superen qualsevol comparació. Per viure 
així, escolteu atentament les Cinc Regles:

No mateu, sigueu compassius i no atureu en el seu 
camí ascendent ni al més ínfim ser.

Doneu i rebeu generosament, lliurement, però no 
prengueu els béns de ningú per avidesa, o per mitjà de 
la violència o el frau.

No aixequeu fals testimoni, no calumnieu, no 
mentiu; la veritat és l’expressió de la puresa interior.

Eviteu l’abús de drogues i begudes que pertorbin 
el vostre esperit; les ments pures i els cossos purs no 
necessiten el suc de Soma1.

No toqueu a la dona del vostre veí, i no cometeu 
pecats carnals il·legítims ni contra natura.

Després va parlar el Mestre dels deures envers 
els pares, els fills, els companys i els amics, ensenyant 
que els que no puguin trencar les estretes cadenes dels 

1 Suc embriagant d’una planta enfiladissa de la família de les 
asclepidas anomenada “soma”, que s’oferia a les divinitats i  que 
bevien els bramans oficiants. També se li coneix com amrita, 
“licor de la immortalitat”.
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sentits, aquells els peus siguin massa febles per avançar 
pel camí més abrupte, han d’ordenar la seva vida carnal 
de manera que els seus dies a la terra transcorrin sense 
taca, realitzant obres de caritat i practicant els primers 
i insegurs passos en el Òctuple Camí. Hauran de viure 
purs, humils, pacients, compassius, i estimaran a tots 
els éssers com a si mateixos; perquè el que condueix 
al mal és conseqüència del mal comès en el passat i 
com el que condueix al bé prové del bé anterior. I que 
actuant així, l’ésser humà s’allibera del Jo i socorre 
el món, alhora que augmenta la seva felicitat per la 
següent existència i progressa en la seva perfecció.

A continuació va narrar la següent història:
—Fa molt de temps, mentre el nostre Senyor 

passejava un dia a l’alba pels boscos de bambús de 
Rajagriha, va veure el cap d’una noble família singalesa 
que, després d’haver banyat, saludava amb el cap 
descobert a la terra, al cel i als quatre punts cardinals, 
llançant amb les dues mans arròs blanc i vermell. “Per 
què t’inclines així, germà meu?”, Li va preguntar el 
Mestre. “És la regla, Gran senyor! Els nostres pares ens 
van ensenyar que tots els matins, abans de començar el 
treball diari, havíem de conjurar el mal que prové del 
cel que ens cobreix, de la terra que tenim sota els peus 
i de tots els vents que puguin bufar sobre nosaltres”. 
Llavors, aquell a qui honra el món va dir: “No escampis 
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arròs al teu voltant, sinó esforça’t per oferir a tots els 
éssers humans pensaments i actes d’amor. Als teus 
pares mirant cap a Orient, d’on prové la llum; als 
teus mestres mirant cap al Sud, d’on procedeixen els 
més rics regals; a la teva dona i els teus fills mirant a 
Occident, on sempre refulgeixen tendres i afables 
colors i finalitzen tots els dies; als teus amics, parents 
i en general a tots els éssers humans, mirant cap al 
Nord; als éssers més humils, inclinant davant la terra; 
als sants, als àngels i als beneïts morts, contemplant el 
cel. Així evitaràs tots els mals i hauràs honrat com cal a 
les sis direccions principals “.

Però als seus, als que ja vestien les robes grogues, 
als quals com àguiles despertes volaven ja amb desdeny 
des la profunda vall de la vida per impulsar cap al sol, a 
aquests els va ensenyar les Deu Observances (les Dasa-
Sîl1 i, a més, que un monjo mendicant ha de conèixer 
les Tres Portes i el Triple Pensament; els Sis Estats de 
Consciència, els Quíntuples Poders, les Vuit Grans Portes 
de la Puresa, les Maneres de la Comprensió; Iddhi; 
Upekshâ; les Cinc Grans Meditacions, que constitueixen 
un aliment més dolç que l’amrita per a les ànimes 

1 Dasa en pali significa literalment “forces”, denominació en el 
buddhisme Hinayana de les regles preceptives per a l’ordenació 
de monjos.
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santes, els Jhânas i dels Tres Principals Refugis1.

1 En aquest paràgraf, s’esmenten alguns dels elements més 
comuns del buddhisme, especialment del primitiu. Les “Tres 
Portes” són els anomenats també “Tres Portals del Nirvana” 
o “Tres Alliberaments” i constitueixen un triple exercici de 
meditació que prepara la via cap al Nirvana. Amb el “Triple 
Pensament”, Arnold segurament es refereix a Trikâya, literalment 
“el triple cos”, designació dels tres cossos que corresponen a un 
Buddha segons la concepció Mahâyana; són el Dharmakâya, 
o el cos doctrinal exposat per Buddha; el Sambhogakâya, o el 
cos dels Buddhes que gaudeixen de la Veritat a la Terra Pura; 
i el Nirmanakâya, o el cos terrenal amb què els Buddhes es 
revesteixen físicament per complir el seu propòsit de conduir cap 
a l’Alliberament a tots els éssers. Els “Sis Estats de Consciència” 
(Vijñāna) es corresponen amb els cinc òrgans sensorials i el 
“òrgan mental”. Els “Cinc Poders” són la fe, l’esforç, la consciència, 
la concentració i la saviesa. Amb les “Vuit grans Portes de la 
Puresa, l’autor fa referència a les “Vuit Dominacions” o a les 
“Vuit Alliberacions”, exercicis de meditació que ajuden a superar 
tota dependència amb les esferes sensorials. Amb “Maneres de 
Comprensió”, Arnold probablement es refereix als “Set Factors 
de la Il·luminació”, atenció, estudi del Dharma, energia, elevació, 
tranquil·litat, concentració i equanimitat. “Iddhi” en pali, o 
“Siddhi” en sànscrit, significa “capacitat o facultat perfecta” i 
anomena les facultats psíquiques, sovint “sobrenaturals”, que 
poden aparèixer com a resultat del desenvolupament espiritual. 
“Upekshâ” es refereix a l’actitud de no fixar-se en les faltes i errors 
aliens, i també a l’examen crític de les maneres de comportament 
propis. Amb la menció de les “Cinc Grans Meditacions”, al·ludeix 
als “Cinc Obstacles” (Nîvarana) que designen les cinc qualitats 
que pertorben la clara visió mental i obstaculitzen la concentració 
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També va ensenyar als seus com havien de ser 
els seus estatges; com havien de viure lliures dels 
lligams de l’amor carnal i de les riqueses; el que havien 
de menjar i beure; i com havien de vestir-se sempre 
amb senzilles robes grogues de tela cosida, deixant al 
descobert l’esquena, cenyides al cos per un cinturó, i 
portar únicament amb si un bol i un colador1. Així va 
establir els principals fonaments de la nostra Shanga, la 
noble Ordre de l’Hàbit Groc, que encara existeix en els 
nostres dies per ajudar al món.

Va romandre tota la nit parlant, ensenyant la 
Llei, però ningú va sentir que el somni li tanqués els 
ulls, perquè quants l’escoltaven se sentien captivats 
per una infatigable alegria. També el Rei, quan va 
concloure el sermó, es va aixecar del seu tron i amb 

i, per tant, el reconeixement de la veritat; són: l’avidesa, la 
malvolença, la indolència mandrosa, l’arrogància i el dubte. Els 
“Jhanas” són, en el buddhisme Theravada, estats d’aprofundiment 
en la consciència provocats per la concentració, mitjançant la 
fixació ininterrompuda de l’atenció sobre un objecte de meditació 
físic o mental. Amb els “Tres Principals Refugis”, Arnold es 
refereix a les “Tres Joies” del buddhisme (el Buddha, el Dharma i 
la Sangha, respectivament, el Despert, la Doctrina i la Comunitat 
de monjos), que constitueixen els llocs de “refugi” amb què es 
professa públicament la condició de buddhista i sobre els quals es 
medita especialment.
1 Per filtrar l’aigua i evitar així la ingestió d’insectes i petits 
animals que poguessin haver caigut en ella.
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els peus descalços es va inclinar profundament davant 
del seu fill, va besar la vora del seu hàbit i li va dir: 
“Acceptem, fill meu, com el més humil i menor dels 
teus deixebles!” I la dolça Yasôdhara, plenament feliç 
llavors, va exclamar: “Benaurat, concedeix-li a Rahula, 
com a herència, el Tresor del Regne de la teva Paraula” 
I d’aquesta manera van entrar els tres al Sender.

Aquí conclou el que ha escrit algú que estima al 
Mestre per el seu desmesurat amor cap a nosaltres. Sé 
que poc i poc he dit sobre el Gran Ensenyant i el seu 
Camí de la Pau. El va ensenyar durant quaranta-cinc 
anys continuats en molts països i en moltes llengües, 
i va atorgar a la nostra Àsia aquesta llum que encara 
brilla esplendorosa conquerint el món amb l’esperit 
de la seva gràcia poderosa. Tot això està escrit en els 
Llibres Sants, així com els llocs on va succeir i els 
orgullosos emperadors que van fer gravar les seves 
dolces paraules en les roques i les cavernes, i com 
—quan es van complir els temps— Buddha, el gran 
Tathâgata1, va morir com a ésser humà, enmig d’éssers 
humans, després d’haver complert la seva obra; i com 
després milers i milers de lakhs de persones han seguit 

1 Literalment en sànscrit “El que així ha anat (o ha arribat) 
perfecte”. Un dels deu epítets de Buddha, i designa aquell que ha 
arribat a la Il·luminació suprema. (N. del t.)
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el Sender que condueix a on ell va marxar, al NIRVANA, 
on habita el silenci.

OH, BENEÏT SENYOR! OH, PODERÓS LIBERTADOR!
PERDONA LA POBRESA D’AQUEST ESCRIT
QUE TAN MALAMENT ET DÓNA A CONÈIXER.
LIMITANT PER EL SEU ESCÀS TALENT EL TEU 
AMOR SUBLIM.
OH, TU QUE ENS ESTIMES, GERMÀ, GUIA, LLUM 
DE LA LLEI!
PRENC REFUGI Al TEU NOM I EN TU
PRENC REFUGI A LA TEVA LLEI DE BONDAT!
PRENC REFUGI EN LA TEVA ORDRE! , OM!
LA ROSADA BRILLA SOBRE EL LOTO! ELEVA’T, 
GRAN SOL!
I AIXECA LES MEVES FULLES, BARREJANT-ME AMB 
LA GRAN ONADA.
OM MANI PADME HUM, HA ARRIBAT L’AURORA!
LA GOTA DE ROSADA ES FON AL SI DEL 
ENLLUERNANT MAR!

FI

Edwin Arnold

Llibre Vuitè

Nota: Totes les notes són del traductor.



En aquesta petita obra mestra, el poeta britànic 
Edwin Arnold (1832-1904) descriu l’apassionant 
vida de Buddha des del seu naixement com a 
príncep indi Siddhartha Gautama fins després de 
renunciar al seu regne i les riqueses i comoditats 
del seu llinatge reial per trobar el remei que 
allibera tots els éssers del sofriment, aconseguir 
la il·luminació, i comença a predicar públicament 
els seus ensenyaments.
Avui, més d’un segle després de la seva publicació, 
La Llum d’Àsia manté intacta la seva validesa com 
una de les millors introduccions a la vida i el treball 
de Buddha, i malgrat el temps transcorregut, el to 
èpic i romàntic d’Arnold, la intensitat musical i 
descriptiva del seu text, encara fascina les noves 
generacions de lectors que troben a les seves 
pàgines les primeres claus interpretatives per 
entendre l’immens llegat espiritual del fundador 
del buddhisme.
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