O Sutra de Lótus da Lei Maravilhosa do Capítulo 21
Do Poder Transcendente do Tathagata
guardado, lido, recitado, pregado e copiado, cultivado e
praticado como ensinamento; deveis erigir uma estupa e
fazer oferendas. Porque todos esses lugares são tronos
da iluminação de Buda. Nesses lugares os budas
alcançam a iluminação perfeita; nesses lugares os budas
fazem girar a roda da Lei; nesses lugares os budas
entram em parinirvana”.
Buda concluiu então seu ensinamento no capítulo
com as seguintes palavras:
“Depois da extinção do Tathagata, tal pessoa, / que
conhece este sutra que Buda ensinou, / com todas as
suas razões e seus processos, / o exporá de acordo com
seu verdadeiro significado. / Assim como a luz do sol e
da lua / podem dissipar a escuridão, / assim essa pessoa,
trabalhando no mundo, / poderá dissipar as penumbras
dos seres vivos / e fazer com que inumeráveis
bodhisattvas / habitem finalmente em um Único
Veículo. / Por isso, o que tiver sabedoria, / ao escutar os
benefícios deste mérito, / depois de minha extinção, /
receberá e guardará este sutra. / Este homem estará
firme no Caminho búdico / e não terá nenhuma
dúvida.”.

No final do capítulo “Do Bodhisattva Constante
Respeito”, o Grande Enobrecido falou em versos o
seguinte: “Portanto os seguidores, / depois da extinção
do Buda, / ao ouvirem um sutra como este, / não
tenham dúvidas ou perplexidades. / Mas deixa-os de
todo o coração / pregar amplamente este sutra / e,
depois de eras e eras encontrando com Budas, / eles
rapidamente atingirão o Caminho búdico.
Ouvindo suas palavras, inumeráveis bodhisattvas
que haviam emergido da terra, disseram a Buda:
“Grande Enobrecido! Após a extinção de Buda, iremos
amplamente propagar este sutra”. Ouvindo o voto dos
bodhisattvas, o Grande Enobrecido inclinou sua cabeça
em sinal de aprovação e revelou seu grande poder
transcendental. Naquele tempo, Buda dirigiu-se ao
bodhisattva Conduta Eminente e à multidão de outros
bodhisattvas: “Os poderes transcendentes dos budas,
como viram, são tão infinitos e ilimitados que estão
além do pensamento e da expressão. Ainda que eu,
mediante estes poderes transcendentes, durante
infinitas, ilimitadas centenas de milhões de miríades de
kotis de kalpas asamkhyeya, tivesse declarado os
méritos deste sutra, mesmo assim não poderia chegar a
esgotá-los, ou seja, não poderia chegar ao fim destes
méritos. Na essência, todas as leis pertencentes ao
Tathagata, toda soberania, os poderes transcendentes do
Tathagata, todos os mistérios, os tesouros essenciais do
Tathagata e as insondáveis condições do Tathagata, tudo
isto se proclama, se mostra, se revela e se expõe neste
sutra”. Estas palavras contêm a essência mais profunda
dos méritos do Sutra de Lótus. Então, o Grande
Enobrecido declarou: “Porisso, depois da extinção do
Tathagata, recebam e guardem sinceramente o
ensinamento, leiam, recitem, cultivem e pratiquem. Seja
no país que for, seja porque se tenha recebido e
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TRILHEMOS JUNTOS O CAMINHO
ACONCHEGANDO-NOS AO PRÓXIMO
Nichiko Niwano
Presidente da Risho Kossei-kai

O desejo profundo
No

Sutra

de

Lótus

surgem

muitos

bodhisattvas. Dentre eles, o Bodhisattva Kannon
é muito conhecido como salvador, transformando
-se em vários aspectos e formas, ouvindo as
pessoas que sofrem dentro da sociedade. No
capítulo do Sutra de Lótus, Do Bodhisattva
Kannon, temos “O Bodhisattva que Contempla
os Lamentos do Mundo”; o Bodhisattva Kannon,
que contempla as pessoas com olhos de
compaixão, representa uma das figuras do ideal
do ser humano e, ao aplicarmos sua figura na
realidade dos nossos

encontros, poderia ser

comparado ao ideal da verdadeira amizade, da
compaixão e da sintonia.
Quando, no ano retrasado, aconteceu o
grande terremoto no nordeste do Japão, ficamos
sem ação. Ficamos pensando em como aceitar
uma situação difícil pela qual nunca havíamos

estão sofrendo, desejarmos que o sofrimento seja

passado, sobre o que é aconchegar-se ao próximo

amenizado, seria estarmos nos aconchegando a

e o que é trilhar o caminho junto com o próximo.

essas pessoas, seria estarmos praticando a

Depois daquele dia do desastre, creio que muitas

compaixão.

pessoas ponderaram a respeito da prática da

É

importante

possível, a

compaixão: “O que sou capaz de fazer?”.

continuar,

quando

for

apoiar as pessoas concretamente;

Existem as palavras: “O contrário de amor

mas, por exemplo, mesmo que não possamos

não é ódio, mas, sim, indiferença”. O isolamento

fazer um trabalho voluntário ou dar um apoio

e a solidão por ter-se cortado o elo com o

financeiro, qualquer um poderá fazer a prática da

próximo é, de fato, o estado em que não há amor

compaixão,

nem compaixão. Nesse sentido, podemos dizer

pelas pessoas que estão passando por um

que nos preocuparmos sempre com aqueles que

sofrimento.
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desejando a felicidade e orando

motivados a viver como uma grande vida, onde

Ampliemos a roda do aconchego

não há distinção entre o eu e o próximo; assim,
nesse sentido, já estamos todos trilhando juntos o
caminho.

Quando há alguém sofrendo, queremos,

Talvez seja algo pequeno o que cada um de

dentro do possível, fazer alguma coisa a essa

nós é capaz de fazer como verdadeiro apoio ao

pessoa estendendo nossas mãos. Isso vai depender

outro. Entretanto, ao observarmos a origem da

da dedicação, da doação ou do sentimento altruista

vida, mesmo sendo algo pequeno, o sentimento de

que qualquer pessoa possui; mas, se mudarmos

querer fazer algo para o mundo ou para o próximo,

nosso modo de ver, podemos dizer que essas ações

se ligará a um grande apoio futuro. A dedicação

são como uma retribuição ao fato de estarmos

em relação à família irá, no percurso da vida, ligar-

sendo motivados a viver.

se ao acalento que poderemos oferecer a muitas

Este mundo é o mundo das bênçãos em que

pessoas. Conforme o espírito original da Risho

muitos relacionamentos estão ligados, assim como

Kossei-kai, de salvar as pessoas e reconstruir o

o aspecto de uma rede. Todos os seres vivos são

mundo tal como temos no credo, “à família, à

motivados a viver pelos benefícios recebidos.

comunidade, ao país”, nossa dedicação diária irá

Pensando dessa forma, ao sermos dedicados ao

se tornando gradativamente o ponto de partida

próximo e oferecermos o que possuimos não

para ampliarmos a roda do aconchego dentro da

estaríamos fazendo uma modesta demonstração de

sociedade.
Esse

retribuição a tanta graça que recebemos?

sentimento

surge

do

Bodhisattva

Quando pensamos em fazer algo ao próximo,

Kannon, que faz despertar em nós o sentimento de

temos a tendência de ficarmos entusiasmados. Por

compaixão. Esse sentimento pode vir da família,

isso, podemos ficar deprimidos quando não

do amigo, ou de alguém que vemos na televisão. O

conseguimos fazer nada; porém, se for uma

Bodhisattva Kannon nos ensina algo importante

retribuição, não há como se deprimir; estaremos

através de vários aspectos e formas. Creio que

apenas tendo uma modesta oportunidade de fazer

aprender a compaixão e sabedoria do Bodhisattva

algo que é óbvio.

Kannon signifique trilharmos juntos o caminho.

Originariamente

somos

todos

irmãos

Revista Koosei, marco de 2013
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Reverenda Kosho Niwano
Próxima Presidente designada da Risho Kossei-kai

O Sentimento de Transmitir
Há alguns anos, numa certa noite de véspera de ano novo, nossa filha
murmurou: “Nunca vou querer mandar cartão de luto na família, pois isso
significa que não vou receber cartões de ano novo, não é?”(No Japão, em caso
de luto na família, não se recebe cartões nem se comemora o ano novo).
Pelo jeito, ela havia recebido um cartão de uma amiga, informando luto na
família.
As irmãs concordaram dizendo juntas: “Eu te entendo!”, “Eu também não
quero!”.
As crianças esperam todos os anos ansiosas os cartões de ano novo.
Quando chegam esses cartões em casa, elas se incumbem de separá-los para
cada membro da família. Às vezes comentam “é para o vovô!”, mas quando
encontram algum para si ficam felizes e lêem várias vezes. A propósito, quando
eu era criança, também não conseguia esperar a entrega da correspondência e,
no intervalo em que recebíamos visitas, ia várias vezes no portão de casa para
ver se haviam feito alguma entrega.
“É mesmo, a mamãe também entende. Além disso, acaba com a alegria de
ganhar no sorteio de ano novo!”. (os cartões de felicitação ao ano novo, no
Japão, possuem um código de barras, a partir do qual se concorre a prêmios).
Desde a época do Mestre Fundador, todos os anos, recebíamos muitos
cartões de ano novo; mas, até então, havíamos sido contemplados apenas com
uma cartela de selos no sorteio. Havíamos até comentado que na realidade
ninguém ganhava prêmio nenhum; mas, num certo ano, um cartão enviado ao
meu pai havia sido premiado. Por incrível que pareça, havia sido o primeiro
prêmio, que foi uma TV tela plana. A partir daí, todos da família, inclusive o
meu pai, verificava com seriedade os números sorteados. Sendo assim, era
difícil crer que no ano novo não receberíamos cartões por causa de um luto na
família.
“É mesmo, tudo bem. Quando chegar a vez da mamãe, não se
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Reverenda Kosho Niwano
Nasceu em Tóquio, como primogênita do Mestre
Presidente Nichiko Niwano. Formada em Direito pela
Universidade Gakushuin, estudou o curso regular no
Seminário Gakurin, sistema de treinamento de líderes da
Risho Kossei-kai. Atualmente, enquanto trabalha na
investigação do Sutra do Lótus, empenha-se às palestras em
eventos principais da entidade e a atividades de cooperação
religiosa dentro e fora do Japão; continua sua prática como
próxima presidente designada. Casada com o Rev.
Munehiro, eles têm um filho e três filhas.

preocupem”. Quando falei isso, num segundo, parecia que as crianças haviam
parado de respirar. Os pais desejam que os filhos se divirtam em qualquer
situação, e acabei dizendo: “Mesmo estando em luto, não se preocupem e se
divirtam mandando e recebendo cartões. Podem também comemorar o ano
novo”. Essas palavras, vindas desses pensamentos, congelaram por completo o
ambiente.
“Pensando bem, eu não quero receber cartões quando estiver de luto. Nem
quero comemorar o ano novo”. Alguém disse isso, então, o ambiente que estava
como que congelado, derreteu como um balão de ar que ficou murcho depois de
ter sido estourado. Num segundo, todos pareciam ter compreendido que um dia
eles teriam também que mandar cartões informando luto.
A outra filha disse: “O dia que eu tiver que mandar cartão de luto, eu vou
mandar!”. Meu filho veio me abraçar dizendo: “Não fique velhinha antes do
tempo!”.
Essa expressão atípica de afeto foi até engraçada, mas senti com isso o
quanto é gratificante receber cartões de luto, e me emocionei.
“Muito obrigada, crianças! Os cartões de luto existem para poder transmitir
o quanto a pessoa que os recebe é querida e digna de consideração”.
“Então que tal desenhar um coração, uma estrela e deixar o cartão bem
bonito?” “É mesmo, boa ideia!”.
O assunto do cartão de luto, que um dia teríamos que enviar, preencheu por
um momento aquela noite.

Revista Yakushin, janeiro de 2012
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O Mútuo Aprendizado entre
Pais e Filhos do Dharma
Não guiamos as pessoas para a fé apenas para aumentarmos o
número de membros. Para podermos guiar as pessoas, devemos nos
corrigir primeiro. Precisamos aprofundar a nossa própria apreciação em
relação ao Dharma.
É importante que tenhamos o sentimento de que estamos aprendendo
da pessoa que guiamos, observando-a como um espelho, que reflete
nosso sentimento e nossas ações. É também necessário pensarmos no
próximo com uma atitude altruísta. Como resultado desse esforço,
eventualmente guiaremos essa pessoa a se tornar membro. Em outras
palavras, Buda nos terá confiado uma pessoa. A partir de então, o
relacionamento entre o pai de fé (aquele que guiou) e o filho de fé
(aquele que foi guiado) irá se iniciar com o processo mútuo de
aprendizado e crescimento.
Entretanto, algumas pessoas acham que, por terem guiado pessoas a
se tornarem membros, já cumpriram sua obrigação, e não resta mais nada
a ser feito. Essa atitude realmente causa tristeza, pois, neste ponto,o
processo está apenas começando.
Graças a alguns elos do passado, aqueles que estabeleceram um
relacionamento de pai e filho dentro do Dharma, com certeza possuem
problemas em comum a serem tratados, e isso é realizado observando
uns aos outros como espelhos, mostrando os pontos que cada um
necessita aperfeiçoar. Se ambos pararem de se ajudar a crescer, a nossa
entidade não será mais um lugar onde se reunem praticantes procurando
compreender e viver a verdade do Dharma; pelo contrário, será apenas
outro espaço onde se reúnem pessoas. Apesar de, em nossa sociedade
atual, haver problemas de negligência (como na área da construção), isso
não poderá existir no mundo da fé.
Kaiso Zuikan vol.6, p.88 – 89

OS JOVENS QUE AMPLIAM NO MUNDO A
RISHO KOSSEI-KAI
Todos os anos, jovens do exterior são admitidos no curso internacional
de seminaristas Gakurin. Nos dois anos de curso, os alunos aperfeiçoam a
língua japonesa e, mais do que isto, dedicam-se profundamente para
aprenderem o ensinamento e a tradição da Risho Kossei-kai.
Um dos jovens me disse com alegria e convicção: “O ensinamento da
Kossei-kai é a minha pátria e com certeza ele se espalhará largamente. Eu
me dedicarei a transmitir este ensinamento”. O ensinamento está
despertando em cada um dos estudantes. Com certeza, voltando ao seu país
de origem, irão semear muitas sementes e farão desabrochar muitas belas
flores. Posso imaginar os inumeráveis bodhisattvas brotando da terra.
Este é o mês da comemoração dos 75 anos de fundação da Risho
Kossei-kai. “A Risho Kossei-kai irá progredir rapidamente como
movimento budista mundial”. A partir do encontro com os estudantes
seminaristas, esta certeza tornou-se determinante.
Rev. Shoko Mizutani
Director of Rissho Kosei-kai International
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Conversa do Dr. Saroj Kumar com o Mestre Presidente Nichiko Niwano
No dia 29 de janeiro, o Mestre Presidente Nichiko
Niwano, da Risho Kossei-kai, teve uma conversa com o Dr.
Saroj Kumar Chauduri e sua esposa, Sra. Bani Chauduri, no
salão Horin-kaku para convidados, em Tóquio. Estavam
também presentes a esposa do Mestre Presidente, Sra. Yoshie
Niwano; o diretor da Risho Kossei-kai Internacional,
Reverendo Yukimasa Hagiwara; e o diretor associado da
Risho Kossei-kai Internacional, Reverendo Koichiro Yoshida.
O Dr. Chauduri foi professor em várias universidades
como a Universidade de Delhi, a Universidade de Língua
Estrangeira de Tóquio e a Universidade Gakusen da província
de Aichi. Ele é conhecido por seus estudos em língua japonesa
e língua e cultura asiática. Chegou ao Japão em junho de
2011, a convite da Risho Kossei-kai e, até dezembro do ano
passado, trabalhou na tradução do Tríplice Sutra de Lótus para
a língua bengali.
Fazendo uma retrospectiva do seu trabalho, o Dr.
Chauduri disse: “Sinto-me grato por esta oportunidade. A
publicação da tradução do Tríplice Sutra de Lótus em bengali
chamará a atenção não só dos membros da Risho Kossei-kai,
mas também dos estudantes e pesquisadores do budismo”.
Ele se referiu também ao trabalho de sua atual área de
estudo, que inclui o relacionamento do sânscrito com as outras

Rissho Kosei-kai

línguas, e os pontos em comum e as diferenças que
existem entre as interpretações japonesa e indiana do
budismo. O Mestre Presidente Niwano expressou sua
gratidão e ouviu atenciosamente sua explicação.
Os membros da Risho Kossei-kai de Bangladesh e Calcutá
na Índia, onde é falado o bengali, estavam há muito tempo
esperando a publicação do Tríplice Sutra de Lótus em sua
língua. O livro agora está passando pela revisão e será
publicado este ano.

Mr. Chaudhuri, front right, talks with President Niwano.

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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e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http:// www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Korean Rissho Kosei-kai
423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571
Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Pusan
1258-13, Dae-Hyun-2-dong, Nam-ku, Kwang-yok-shi, Pusan,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571
Fax: 82-51-643-5572

Korean Rissho Kosei-kai of Masan

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel: 852-2-369-1836
Fax: 852-2-368-3730

Lotus Buddhist Circle
San Mateo, CA 94401, U.S.A.
Tel: 1-650-200-3755
e-mail: LotusBuddhist@gmail.com
http://www.LotusBuddhistCircle.com

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
39A Apartment, room number 13, Olympic street, Khanuul district,
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel & Fax: 976-11-318667
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Galle

18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama

Mongolia

12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

Branches under the South Asia Division
Delhi Dharma Center
B-117 (Basement Floors), Kalkaji,
New Delhi-110019, India
Tel: 91-11-2623-5060
Fax: 91-11-2685-5713
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of West Delhi

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

A-139 Ganesh Nagar, Tilak Nagar
New Delhi-110018, India

Rissho Kosei-kai of Sydney

Rissho Kosei-kai of Kolkata

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230
Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-2850238

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
KOLKATA 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464
Fax: 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Lumbini
Shantiban, Lumbini, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

1F, ZHUQIZHAN Art Museum, No. 580 OuYang Road,
Shanghai 200081 China

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani Barua Paya, Mirsarai, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, Post office road, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Phertali Barua Para, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Sri Lanka

