O Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa do Capítulo 14
“ Da Prática Serena ”
No capítulo 13, Da Exortação aos Devotos do
Sutra,
Shakyamuni
Buda
ensina
aos
bodhisattvas que: “Elucidem o ensinamento,
avançando por iniciativa própria, sempre com
tranquilidade”, mesmo que pudessem sofrer
várias perseguições por isto. Buda elucidou
então concretamente a atitude de espírito em
ocasiões como essas.
Os vários bodhisattvas, independentemente de
quaisquer dificuldades que pudessem enfrentar,
prometeram difundir o ensinamento do Sutra de
Lótus. O bodhisattva Manjusri, comovido com a
promessa, perguntou a Buda em nome dos
bodhisattvas: “Grande Enobrecido! Como
poderemos nós, bodhisattvas, protegermos,
guardarmos e pregarmos esta Lei nos maus
tempos que estão por vir?”.
Buda então respondeu à pergunta de
Manjusri dizendo que se algum bodhisattva
desejasse pregar este Sutra nos maus tempos
vindouros, deveria ser constante nas “quatro
práticas serenas”: a primeira, é a prática serena
do corpo; a segunda, a prática serena da boca;
a terceira, a prática serena da mente e a quarta,
a prática serena do voto.
Tendo pregado estas quatro práticas, o
Grande Enobrecido enfatizou a grandeza dos
ensinamentos do Sutra de Lótus por meio da
seguinte parábola sobre a pedra preciosa do
diadema real:
“Havia, em um país, um poderoso rei idêntico
a um santo, que fazia girar a roda. Esse rei
levava paz àqueles maus países que faziam as
pessoas sofrerem. Conforme os méritos de seus
soldados, o rei lhes outorgava prêmios como
terras, casas, vilas ou oferecendo todo tipo de
tesouros. Ele apenas não oferecia a jóia do
diadema de sua coroa, se a oferecesse, toda a
corte do rei se consternaria. Entretanto, se

houvesse alguém que executasse uma grande
façanha, iria oferecer essa jóia. O Grande
Enobrecido dificilmente elucidava o Sutra de
Lótus por essa razão. O Grande Enobrecido era
o rei que reinava o domínio da Lei. Havia vários
espíritos malignos, mas os bodhisattvas
exterminaram eles. Como prêmio, Buda
ofereceu o sentimento de tranquilidade.
Entretanto ainda não ofereceu o Sutra de Lótus.
Contudo, quando os bodhisattvas não tivessem
mais ilusões em relação à Lei, quando fosse
comprovada a solidez de sua fé, o Sutra de
Lótus seria elucidado. Este é um precioso
ensinamento que guia as pessoas à iluminação.
Esta parábola termina com as palavras: “É
chegada a hora de elucidar esse ensinamento”.
Por último, o Grande Enobrecido nos elucida
que a pessoa que levar perfeitamente até o fim
as quatro práticas serenas não terá mais
preocupações que são comuns na vida
mundana e aquilo que é considerado como dor
e sofrimento irá se extinguir. Essa virtude irá
surgir naturalmente na fisionomia, e irá
providenciar um semblante cheio de esplendor.
A partir do capítulo seguinte iremos entrar no
ensinamento do Eterno Buda, da compaixão e
da prática.

A Variedade dos Relacionamentos Humanos
Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai
Respeitando as Diferenças
Há muito tempo no Japão, existiu o
pensamento de que a inspiração divina fazia com
que as coisas surgissem como espírito de uma
interligação. Todos os tipos de coisas eram
considerados como vindos à existência por um
resultado dos efeitos de atar e unir. É de fato
misterioso como este pensamento, que se
originou nos primórdios do Japão, esteja tão
próximo do princípio da originação dependente, a
base do ensinamento budista, que estabelece
que “todas as coisas acontecem através da
combinação de causas e condições”.
Também no relacionamento com as pessoas,
muitos fenômenos surgem a partir das causas e
condições que conectam e unem as mesmas.
Existem relacionamentos de adição que se
tornam uma soma para as duas partes;
relacionamentos de multiplicação que produzem
um efeito sinérgico; e relacionamentos de
subtração que são como uma diminuição para
ambas as partes. Dentre os três, nós geralmente
desejamos os relacionamentos que são como a
adição ou a multiplicação, e além disso
desejamos que, se possível, possamos ter
amizade com as pessoas com quem nos damos
bem ou que nos convêm.
Mesmo assim, não podemos ter certeza de
que um relacionamento que parece ser benéfico a
nós, irá definitivamente enriquecer nossas vidas.
Por exemplo, quando nos juntamos com pessoas
que já conhecemos bem, nosso relacionamento
pode acabar sendo monótono, ou a conversa ou
os nossos interesses não se ampliam, e
perdemos
a
oportunidade
de
maior
desenvolvimento.
Quando penso no relacionamento da
multiplicação, o que me vem à mente é o do
marido e da esposa. Quando os dois sexos,
masculino e feminino, se juntam, aumenta a
probabilidade de surgir uma nova vida dessa
união. Quando uma pessoa se une à outra
diferente de si, desenvolve-se um intenso senso
de descoberta e criatividade, emergindo daí um
maravilhoso sentido de vida.
A evidência disso pode ser observada no
Mestre Fundador Nikkyo Niwano e na Co-

fundadora Myoko Naganuma, que transcenderam
as diferenças de sexo, idade e origem para
refinarem suas personalidades e trabalharem até
fundarem a Risho Kossei-kai.
Shakyamuni Buda louvou e respeitou
Devadatta como sendo um bom amigo, mesmo
tendo sofrido um atentado contra a vida feito por
ele. Buda nos ensina a atitude de fazer de todas
as situações uma oportunidade de aprendizado.
Quando aplicamos esta lição no relacionamento
humano com aquelas pessoas mais próximas a
nós, ao invés de rejeitar as pessoas que “puxam
o nosso tapete”, podemos aprender a aceitá-las,
fazendo aumentar as possibilidades da vida.
Quando uma mente assim, ampla e aberta,
nortear nossas interações com as pessoas,
seremos capazes de continuar a construir
relacionamentos humanos que enriquecerão
nossas vidas.

Uma Mente Mais Ampla
Existem algumas considerações importantes
sobre aceitar pessoas que são diferentes de nós
e melhorar as características de cada uma.
Primeiro, devemos estar firmes sobre nossos
próprios pés. A base para isso é ser uma pessoa
que possui o respeito próprio, pois as pessoas
que não se respeitam são incapazes, no mais
verdadeiro sentido, de respeitar outras pessoas.
Segundo, devemos sempre manter uma
atitude de ser verdadeiro e honesto. Creio que
nem será necessário explicar a importância deste
comportamento. Para dar um exemplo familiar,
apesar de eu crer que muitos dos leitores já
tenham tido esta experiência: quando o marido e
a esposa entram em desacordo, não existe
solução para reparar o relacionamento sem as
duas partes serem sinceras e honestas.
Terceiro, devemos reconhecer que o próximo
é diferente de nós. É importante que respeitemos
o próximo por ser diferente de nós sem nos
tornarmos frustados por diferenças insignificantes.
Aqueles que são incapazes de aceitar as
diferenças do próximo, deveriam talvez revisar o
caminho que precisam seguir. Quando nossa
atenção for focada em alcançar nossas metas,
não nos preocuparemos mais com as diferenças
das pessoas. Do contrário, nessas horas
poderemos transformar essas diferenças em
combustível para o nosso auto-aperfeiçoamento.
A raiz dessa atitude está no pensamento

amplo o qual compreende que “o Céu e a Terra
possuem a mesma fonte, e toda existência é
única”. Creio que o ideal seria interagir com as
pessoas sempre mantendo firme esta crença.
Enquando tivermos uma mente aberta para
conhecermos
melhor
as
pessoas,
todo
relacionamento
humano
gradualmente
demonstrará o potencial ilimitado que ele possui,
diferente do efeito sinérgico da multiplicação.
Mesmo aqueles relacionamentos que podemos
pensar ser apenas uma subtração, quando
refletirmos calmamente a partir da perspectiva de
que “todas as coisas do universo são atribuídas à
Lei Maravilhosa”, poderão ser transformados em
tesouros de valor imensurável, e nossos
encontros com essas pessoas irão enriquecer
nossas vidas.
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O SORRISO É A FLOR DOS CÉUS
Rev. Kosho Niwano
Próxima Presidente designada da Risho Kossei-kai

O que muda e o que não muda
Hoje também o céu está azul; e como todos os anos, as flores da estação
floresceram belas; mas, depois daquele terremoto, sinto que nossa vida se
transformou completamente. Chego a pensar que não é realidade e sim um
sonho.
Sempre nos ensinaram a questão da transitoriedade, e, em algum lugar de
nossa mente, está guardado que “de manhã, quando acordamos, está nos
aguardando o hoje que é a continuação de ontem”.
Entretanto, a realidade é que havia chegado um dia tenebroso que ninguém
podia imaginar. Penso: “Não acredito, não quero acreditar e, se for sonho, quero
acordar”, mas a realidade não muda. Fiquei sabendo, em questão de segundos,
que o planejamento feito e o futuro imaginado não viriam mais.
Não sabia que eu era tão frágil e sem forças, mas quando fiquei sabendo do
ocorrido, senti que era naquele momento, no sentido verdadeiro, que podíamos
partir do ponto de partida que é o ensinamento do “Viver sendo motivado a viver”.
Sabia que não podia fazer nada, mas queria ir o mais rápido possível para perto
de todos, compartilhar e carregar junto a dor e o sofrimento das pessoas, e assim
me dirigi para as regiões atingidas pelo terremoto.
O tsunami havia arrastado as pedras do quebra-mar, o porto, as
embarcações, o local de trabalho, as casas. A paisagem era de horror, pois tudo
havia se transformado em um monte de escombros. No meio disso, havia
pessoas com capacetes, vestidos com roupas de trabalho, que se empenhavam
em ajudar desde cedo. Havia gente que tinha perdido sua própria casa, mas
estava preocupada com aquelas pessoas que estavam em pior situação; nos
centros de refúgio, as pessoas dividiam o que recebiam como ajuda; havia gente
que se movia para ajudar o próximo, e muitas pessoas que se prontificavam como
voluntários. Havia líderes da igreja que, mesmo não tendo informação de seus
familiares, procuravam com empenho saber da situação dos membros
desaparecidos.
A força esmagadora da natureza mostrou a fraqueza do ser humano, mas me
emocionei com a força do mesmo ser humano, que tentava se levantar de uma
situação tão avalassadora.
Mesmo em Tóquio, distante do local do terremoto, estavam ocorrendo
transformações. As estações e lojas estavam escuras e, durante o dia, os trens
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andavam com as luzes apagadas. Mesmo assim, não havia quem reclamasse,
e o que se observava é que havia aumentado o número de jovens que
ofereciam seus lugares aos idosos. Até então, a vergonha ou a falta de
coragem os impedia dessa atenção, mas o pensamento de querer agora ser
útil ao próximo fez empurrar as costas de muitas pessoas. Assim, perto de
nós, está florescendo o sentimento de dedicação ao próximo.
Certa vez, ouvi uma voz estranha dentro de casa. Fui averiguar o que
estava acontecendo e vi que era uma das minhas filhas cantarolando dentro
do banheiro completamente escuro.
Perguntei: “Por que não acende a luz?”, e ela me respondeu: “Não precisa,
pois aquelas pessoas que sofreram com o terremoto, mesmo que queiram
acender a luz, não têm a luz para acender.”. Ela estava cantando em voz alta
porque estava com medo do escuro.
O Mestre Fundador nos ensinou: “Parece que realizamos a prática do
bodhisattva para o próximo, mas na verdade estamos guiando nós mesmos
para a salvação”. Estou agora sentindo na pele essa verdade. Se pensarmos
somente em nós mesmos, nosso coração se despedaçará com a tristeza e
intranquilidade, mas, ao nos dedicarmos ao próximo, na verdade estamos
tendo apoio e podemos obter de volta a força para vivermos. Creio que agora,
mais do que nunca, podemos enxergar o tesouro que brilha no fundo da alma
das pessoas.
Creio que levará ainda muito tempo para que o Japão e o nosso
sentimento sejam reconstruídos e renovados. A partir de agora, desejo viver o
presente com o sorriso herdado do Mestre Fundador, e com o sentimento de
união, de compreensão e de compartilhamento do sofrimento das pessoas
atingidas pelo desastre.

Revista Yakushin, junho de 2011.

A alma gentil e o sentimento de gratidão
O que meu carro roubado me ensinou
by Mr. Tizuko Tanihana
Regional de São Francisco
Relato realizado na Cerimônia de Finados da Igreja de São Francisco no dia 10 de julho de 2011

Em maio de 2011, fui a Los Angeles para
participar do estudo de líderes em japonês. Nessa
manhã, nosso carro havia sido roubado da garagem.
Quando ouvi a notícia do meu marido pensei: “É
mentira, meu marido deve ter parado o carro no
estacionamento e vai encontrá-lo”. Entretanto, o
carro não foi encontrado. Telefonei logo ao
Reverendo, pois, nesse dia, meu marido iria levar-nos
ao aeroporto com esse carro. O Reverendo, ouvindo a
história, veio logo à nossa casa com o seu próprio
carro, e meu marido pôde então nos levar ao
aeroporto.
Durante o estudo em Los Angeles, tivemos a
oportunidade de realizar um Hooza. A coordenadora
Kojima havia me dito para pedir uma orientação em
relação ao episódio do roubo. A líder do nosso Hooza
foi a diretora de disseminação, Sra. Kojima. No
primeiro dia do Hooza, após fazer minha autoapresentação, falei a respeito do carro roubado.
Pedi para que pudesse receber uma orientação mais
tarde, mas, nesse dia, não pude recebê-la. Quando
falei isso à coordenadora Kojima ela me perguntou:
Você pediu com seriedade? Foi então que ela me

orientou para pedir ajuda sem falta na próxima
reunião.
No Hooza do segundo dia, a diretora de
disseminação Sra. Kojima disse o seguinte: “A
senhora deve estar pensando que quem foi roubado foi
seu marido, e não tem nada a ver com o caso. A
senhora não deve ter compreendido a compaixão de
Buda e do Reverendo pela oportunidade de poder
estudar aqui. Não me sinto à vontade em orientar uma
pessoa assim. Foi por isso que não dei nenhuma
orientação no primeiro Hooza. Receba orientação do
Reverendo”.
Contei outra vez esse fato à coordenadora Kojima.
E ela, novamente, disse: “No avião de volta, arrume
uma oportunidade para pedir seriamente uma
orientação ao Reverendo”.
No avião de volta, sentei-me ao lado do
Reverendo. Foi então que falei a respeito do que havia
acontecido. O Reverendo me ouviu com calma, mas
não pude receber nenhuma orientação. No Hooza de
domingo, da semana seguinte, recebi uma orientação
bem rigorosa: “A senhora tirou carta de motorista no
ano passado, e estive sempre observando que a
senhora não tenta dirigir e nem se mexe em relação a
isso. A Sra. Inoue, a Sra. Lee e a líder Brena
dedicaram-se tanto para lhe ensinar a dirigir, não é
mesmo? Pelo horóscopo, a sua estrela é regida pela
água, e as pessoas dessa estrela superficialmente
parecem amáveis, mas possuem, em certas ocasiões,
um ar de superioridade que faz revirar qualquer coisa.
Pela visão de Buda, o fato de ter o carro roubado
significa que se a senhora não vai fazer nada com ele,
então não vai precisar desse carro. Aquilo que
aconteceu é um sermão para a senhora, e não para seu
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marido”. Na realidade eu era dessa forma, tinha ar de
superioridade.
Ao relembrar o passado, quando me casei com
meu marido há vinte e seis anos, eu tinha esse ar de
superioridade em pensar: “fiz o favor de casar com
ele”. Meu marido me fez a proposta de casamento,
mas eu não tinha amor por ele. Só me casei porque
achei que aquela era minha última oportunidade: meu
marido morava nos Estados Unidos, era funcionário
da empresa aérea Western, havia me prometido que eu
poderia voltar todos os anos ao Japão, e na época já
estava com 37 anos de idade. Achava óbvio poder
voltar uma a duas vezes ao Japão. Quando voltava,
não ficava uma ou duas semanas, mas ficava mais de
um mês. Tamabém, desde o início do casamento, eu
não me dava bem com os pais do meu marido. Como
meu marido me dava razão, o elo dele com os pais foi
ficando fraco.
Eu realmente tinha um ar de superioridade e não
tinha nenhuma gratidão. Achava que o que meu
marido me fazia era simplesmente o óbvio. Ao ter
nosso carro roubado, aprendi o quanto eu não possuía
gratidão e o quanto eu me achava superior e era
egocêntrica. Pude perceber isso graças ao Reverendo e
à coordenadora. A Sra. Kojima em especial, para
mim, é como se fosse a Co-fundadora, que conheço só
através de livros. Ela é muito rigorosa, mas possui
grande sentimento de compaixão.
Meu marido me disse: “As pessoas como você,
que até agora não davam atenção ao que os outros
falavam, finalmente encontraram com alguém que as
ouve”. Ouvi do Reverendo que quando ele veio fazer
uma oração em nossa casa, meu marido havia lhe dito:
“Reverendo, minha esposa mudou. Eu não consegui
mudá-la durante 26 anos, mas graças ao senhor, ela
mudou. Muito obrigado.”.
Quando ouvi isso, achei que a minha escolha em

ter pedido orientação ao Reverendo e à coordenadora
foi correta. Meu marido, que na frente dos outros
nunca havia me elogiado, agora estava muito feliz.
Pensei no quanto era verdade as palavras: “Se eu
mudar, o próximo mudará”. Tentei durante 26 anos
mudar o meu marido, vim sempre brigando com ele, e
acabei fazendo também a minha filha sofrer.
Atualmente meu marido não faz nenhuma cara feia em
me ver frequentar a igreja. Ele me ajuda também na
oração de casa. Acho realmente que fui uma pessoa
sem nenhuma gratidão.
Quando reflito no que mudou, percebo que houve
mudança no relacionamento com a minha sogra.
Quando meu marido ia à casa da mãe, que estava
distante, eu falava: “Pode ir sozinho”. Mas eu não
falava de coração. Hoje, consigo falar de coração para
que o filho vá visitá-la. Quando realizamos oração em
casa, consigo ser gentil com ela e peço-lhe para que
nos prepare o arroz com feijão azuki.
Peço também ao meu marido para que, às vezes,
leve comida à minha sogra. Ela fica feliz de coração e
fica também feliz em me ver frequentar a igreja. Meu
marido me diz que o melhor é fazer aquilo que me
convence. Ao me comparar com o que eu era antes,
vejo que não tenho mais crises de explosão com o meu
marido.
Graças à prática na igreja, já estava começando a
compreender que eu tinha um ar de superioridade e me
faltava gratidão, mas quando o carro foi roubado é que
pude refletir mais sobre mim mesma.
Desejo estar sempre perto do Reverendo e da
coordenadora para poder perseverar cada vez mais a
fim de me tornar uma pessoa gentil. Quero terminar o
meu relato de experiência fazendo, perante o Eterno
Buda, o voto de perseverar no caminho búdico.
Muito obrigada.
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A Dedicação para a Realização do Desejo Original de Buda

Nós, membros da Risho Kossei-kai (nem é preciso
lembrar mas somos budistas), temos como base de leitura o
Sutra de Lótus e temos o Eterno Buda como foco de
devoção. Como budistas, o que será mais necessário do que
isso?
Existem pessoas que reclamam do jeito de certa pessoa
agir ou acham que só elas são capazes de realizar as
coisas. Entretanto, com a consciência de um budista,
devemos realizar simplesmente aquilo que nos é proposto.
É só fazer o que é óbvio ao ser humano, com naturalidade,
respeitando os preceitos do budismo, fazendo o bem e
purificando a alma.
Não é preciso nem fazer alarde nem resmungar porque
não se foi valorizado por certa ação. Como temos o Eterno
Buda e o Sutra, se é possível para nós perseverarmos com
compaixão, não serão necessárias práticas como nos
isolarmos na montanha ou ficarmos debaixo de uma cascata.
Não será também necessário procurar por toda parte por
um segredo especial para sermos salvos. Cada um de nós,
budistas, temos que nos tornar os pés e as mãos de Buda,
temos de ter dedicação para realizar, neste mundo, o desejo
de Buda e fazer com que o ensinamento esteja vivo em
nossa vida diária. Quero que se dediquem apenas nesse
ponto.
Kaiso Zuikan vol.6, p. 22-23

A alegria de viver o Dharma

Aconteceram muitos eventos importantes no mês de julho,
como a cerimônia de inauguração do Centro do Dharma de
Sacalina; a convenção dos líderes da RKK de Bangladesh; o
trigésimo aniversário de Fundação da RKK de Bangkok e o
seminário de treinamento dos líderes do mundo no Japão. No
último dia do seminário de líderes em Tóquio, os participantes
compartilharam seu aprendizado e fizeram seu voto dentro de um
espírito de grande alegria e gratidão. Ao ouvi-los, senti realmente
que “somos libertados pelo Dharma”, “o ensinamento da RKK é o
coração de Shakyamuni Buda” e o Sangha da RKK, tanto no
Japão como no exterior, está sinceramente praticando o Dharma,
seguindo o Mestre Fundador e o Mestre Presidente.
Quando vivemos o Dharma, nós nos tornamos felizes e
sorridentes. Vamos sempre manter um grande sorriso e
compartilhar a alegria de viver o Dharma com muitas pessoas.
Rev. Shoko Mizutani
Director of Rissho Kosei-kai International

Inauguração do Centro de Treinamento Espiritual de Sacalina
No dia primeiro de julho de 2012, com a presença da
próxima presidente designada, Reverenda Kosho, foi
realizada a entronização de Buda e a inauguração do
centro de treinamento de Sacalina, na Rússia.
Passaram-se vinte anos desde que as sementes do
ensinamento foram semeadas em Sacalina, e os
membros puderam realizar uma alegre cerimônia, tão
aguardada por todos.
Em 1992, vinte estudantes universitários de
Hokkaido atravessaram para a Ilha de Sacalina, pelo
programa denominado “Estudo pela Paz”, liderado pelo
então Reverendo da igreja de Sapporo, Norio Sakai
(atual Conselheiro da Risho Kossei-kai).
Através dessa oportunidade, a falecida Sra. Missa
Nagano (mãe da líder Aiko Boku) tornou-se a membro
local número um da Risho Kossei-kai.
Vinte anos depois, com o apoio caloroso dos membros
da distrital de Hokkaido, desenvolveu-se a disseminação
que culminou nesse dia tão propício. Compareceram à
cerimônia cerca de setenta membros e 27 grupos
representativos da distrital de Hokkaido, liderados pelo
Diretor do distrito norte do Japão, Diretor Imai,
totalizando cerca de cem pessoas.
Foi realizada a cerimônia de apresentação da
estátua do Eterno Buda pela próxima presidente
designada Reverenda Kosho, e a imagem foi
apresentada ao público presente, que ovacionou-a com
uma salva de palmas. Representando os membros de
Sacalina, a líder Boku realizou seu relato de experiência,

fazendo o voto perante Buda de se tornar alegre,
gentil e calorosa, para que muitas pessoas se tornem
felizes.
Foi a primeira vez que a próxima presidente
designada, Reverenda Kosho, celebrou uma cerimônia
de instalação e apresentação da imagem do Eterno
Buda. Na palestra de orientação, ela disse: “Quando
nos deparamos com diversos obstáculos, vamos
tentar, mesmo que seja gradativamente, mudar nosso
estado de espírito para o sentimento caloroso que
representa esta imagem do Eterno Buda. É este
caloroso sentimento que é o verdadeiro tesouro que
ninguém consegue roubar”.
Tendo como base o Eterno Buda entronizado pela
primeira vez na Rússia, desejamos que muitas
pessoas se encontrem neste centro de treinamento
espiritual, ampliando a roda do salvar e ser salvo.

Rev. Kosho Niwano giving Dharma guidance at the ceremony.

Rissho Kosei-kai is a lay Buddhist organization whose holy scripture is the Threefold Lotus Sutra. It was established by Founder Nikkyo Niwano and Co-founder Myoko Naganuma in 1938. This organization is composed of
ordinary men and women who have faith in the Buddha and strive to enrich their spirituality by applying his teachings to their daily lives. At both the local community and international levels, we, under the guidance of the President Nichiko Niwano are very active in promoting peace and well-being through altruistic activities and cooperation with other organizations
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