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A nota biográfica que acompanha Living with the Devil, A Meditation on Good and Evil 

(Vivendo com o Diabo, Uma Meditação sobre o Bem e o Mal) informa que Stephen 

Batchelor é autor de um conjunto de livros tematicamente inspirados por uma visão 

budista do mundo, cujos títulos dão conta da sua comprometida, subjectiva e reveladora 

prática desta disciplina espiritual. Desse conjunto destacam-se: Alone with Others: The 

Faith to Doubt (A Sós Com Os Outros: A Fé de Duvidar), publicado em 1990; The 

Awakening of the West: The Encounter of Buddhism and Western Culture (O Despertar 

do Ocidente: O Encontro do Budismo com a Cultura Ocidental), 1994, e Buddhism 

Without Beliefs (Budismo Sem Crenças), 1997. Além de autor, Stephen Batchelor é 

também co-editor da revista de orientação budista Trycicle, e co-fundador do Sharpam 

College for Buddhist Studies and Contemporary Enquiry (Instituto Sharpam de Estudos 

Budistas e de Pesquisa Contemporânea). A autoridade que Stephen Batchelor adquiriu 

como autor e professor budistas funda-se numa experiência de vida de monge ordenado, 

primeiro num contexto doutrinal tibetano e, posteriormente com praticante zen coreano. 

Assumindo-se desde 1985 como praticante budista laico e agnóstico, Stephen Batchelor 

testemunha nos seus escritos um pendor didáctico, sem traços de proselitismo, que 

funde e recria o aprendizado prático daquelas duas discretas tradições espirituais 

budistas. Na lição dos seus textos, Batchelor procura assim traduzir para o contexto da 

cultura moderna e pós-moderna do Ocidente o que naquelas duas tradições, bem como 

na corrente Theravada, identifica como sendo doutrinalmente relevante e 

espiritualmente imperecível. Na singular afirmação do seu percurso existencial ou, 

utilizando a metáfora que preside à segunda parte do livro em análise, do seu 

“caminho”, esse seu papel de estudioso-hermeneuta da rica e variada tradição espiritual 

budista é esclarecido e legitimado pela sua actividade de tradutor para a língua inglesa 

de textos clássicos nas línguas, tibetana, pali e sânscrito. É, portanto, a partir de um 

entendimento pessoal, mas ancorado numa vida dedicada ao estudo e à prática do 

budismo, que Stephen Batchelor encara o Dharma, ou a via do Buda, com uma “cultura 

do despertar” em contínuo processo de transformação, recriação e adaptação, 

particularmente dotada nos seus fundamentos essenciais para corresponder às realidades 

e desafios da sociedade laica e tecnocientífica contemporânea.  



Publicado em 2004, Living with the Devil é uma incursão a um tempo ético-

filosófica, cultural-literária e meditativa-espiritual, que acolhe uma variedade de fontes 

doutrinais e exemplos textuais sobre a problemática ontológica e universal da dialéctica 

do bem e do mal. É um livro cuja composição é tributária – e a extensa bibliografia 

demonstra-o – de fontes provenientes de tradições intelectuais e espirituais diversas, em 

particular a budista e a cristã, mas também de diferentes géneros discursivos, do ensaio 

à poesia, e de expressões do pensamento discretos, do religioso ao científico, e que tem 

por objecto, como o título sugere, reflectir sobre o reconhecimento trans-histórico e 

omnipresente da qualidade diabólica da vida humana. Nele se dissecam as múltiplas e 

insidiosas formas de manifestação não substancializada do mal, simbolizadas na figura 

tradicional do diabo. A sua temática cruza, portanto, diferentes planos de abordagem e 

surge configurada na intersecção de ideias vivencias e testemunhos memoriais com 

origem em sistemas de pensamento ou, como o seu autor escreve, “em mitologias 

paralelas”.  

Dividido em três partes, este ensaio adopta um método de análise fundado na 

epistemologia budista: inicia-se com o reconhecimento do problema universal do mal 

para, seguidamente, identificar as suas causas na mente dualista; atribui depois a 

possível cessação do mal ao despertar da consciência profunda (a natureza-buda) sobre 

as proteicas formas que ele assume; finalmente fornece indicações para se entrar no 

caminho que conduza à renovada dissolução e permanente sublimação das formas do 

mal, mediante o treino e aplicação da consciência meditativa, compassiva e sapiente ao 

fluxo contingencial da vida. A primeira das três partes do livro (O deus da nossa era) 

centra-se sobretudo numa inventariação crítica e numa análise comparativa das figuras 

mítico-literárias do mal na tradição budista (Mara) e na tradição cristã (Satã). O 

argumento que acompanha tal inventário faz atribuir a raiz do mal à tendência universal 

de se representar o mundo como se fosse essencialmente necessário e não, como 

efectivamente é, interdependente na sua origem e no seu devir contingencial. No 

desenvolvimento desse argumento, subdividido por vários capítulos, Batchelor 

considera que as figuras cristã e budista que simbolizam a encarnação do mal, Mara e 

Satã co-ocorrem com e são inextricáveis das figuras que simbolizam a encarnação do 

bem, Buda e Cristo. Enquanto formas de expressão universal do drama existencial, estas 

quatro figuras, e as tradições espirituais que representam, teriam, segundo Batchelor, a 

sua mais remota, ancestral e comum prefiguração ontológica nos fundamentos da 

religião zoroastra fundada pelo profeta Mani. 



 Na segunda parte (Fazendo um caminho), Batchelor incide a sua reflexão sobre 

o que considera serem as formas equívocas e ilusoriamente libertadoras, as armadilhas 

de Mara, de comprometimento com o desiderato da cessação do mal com origem na 

consciência dualista e reificadora da realidade una e contingente, ao mesmo tempo que 

enuncia as estratégias a utilizar para evitar a reprodução cíclica desses impasses. Na 

terceira e última parte (Vivendo com o diabo) discorre sobre as implicações concretas 

do alargamento da consciência desperta, tanto na esfera da conduta individual 

interpelada pela presença do outro, como na esfera da acção social e da prática política 

aprofundadas pela articulação do reconhecimento da lei universal da interdependência e 

pela afirmação dos valores da liberdade de acção e da autonomia inquiridora da 

consciência individual. 

 Vivendo com o Diabo é um ensaio que assumidamente se situa entre culturas, e 

que tendo como fio condutor o debate mítico entre Mara e Buda como pólos 

antinómicos, mas interdependentes do drama existencial da consciência humana, se 

alarga, por via analógica, a representações e figurações do mesmo drama ressonantes na 

cultura ocidental. “Este livro é para quem, como eu, vive nos intervalos de diferentes e 

por vezes incompatíveis mitologias”, escreve no início Stephen Batchelor, para o 

terminar com um capítulo intitulado “A anarquia dos intervalos” dedicado aos efeitos 

heurístico dessa vivência. Aí reflecte sobre o potencial de descoberta e de criatividade 

de uma cultura conscientemente desperta nas diferentes esferas da existência, da 

cognitiva-psicológica à social-política, tingida quer pelos princípios humanistas e 

liberais da cultura ocidental, quer pelos valores ético-espirituais dos ensinamento do 

Buda (Dharma). E é neste novo e emergente espaço intercultural que, segundo 

Batchlelor, confluem contributos inspiradores dos “budas solitários”, isto é, de todas 

aqueles que, sem explicitamente se reclamarem duma filiação budista, pensam e agem 

em congenialidade com os ensinamentos nucleares, e por isso trans-diabólicos, de 

Gotama /Buda.              


