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O Mestre Zen Daichi (1289-1366) escreveu um poema intitulado "Buddha's Birth" ("O

Nascimento de Buda"). Provavelmente, foi composto como "Kogo" ou Frases de Incenso

para a Assembleia do Aniversário de Buda, a que chamamos "Butsu Gotan-e".

"Em Jambudvipa, existem oitenta e quatro mil castelos. Sem utilizar quaisquer armas
como espadas e escudos, foi criada uma enorme paz.
Capturamos Gautama com vida, um ladrão que actua à luz do dia. Não nos
incomodamos em bater-lhe com um pau, como Unmon disse uma vez.

Na cosmologia Indiana, Jambudvipa é considerado um mundo humano.

Diz-se que é composto por 84.000 desejos terrenos que nos causam sofrimento. Estes desejos terrenos estão ligados aos

"castelos" neste poema. Existe uma tendência para entender que o nosso exercício é atacar e destruir esses castelos,

acreditando que nunca despertaremos se não extinguirmos todos os desejos terrenos.

Buda nasceu em Jambudvipa para nos ensinar que não este o caso. Ele mostrou-nos o caminho para viver em paz, sem

recorrer a lutas contra os castelos dos desejos terrenos. Nunca ensinou como inventar e utilizar armas para os destruir. A

verdadeira paz não é possível enquanto continuarmos a confiar em armas.

Certa vez, o Mestre Zen chinês Unmon acusou Buda de nos enganar como um ladrão matreiro ao falar da ilusão e do

esclarecimento como se existissem separadamente. Assim, iniciamos uma espécie de guerra espiritual à ilusão para garantir o

esclarecimento. De acordo com Unmon, Gautama produziu declarações inadequadas apenas para nos desviar do exercício,

como se estivéssemos em guerra. Disse que "Se eu estivesse presente quando Gautama nasceu, ter-lhe-ia dado um golpe fatal

para devolver a paz ao espírito das pessoas". (Obviamente, agora venera Buda com uma expressão de vergonha). O Mestre

Zen Daichi diz que apenas se pudermos capturar Buda com vida, não precisamos de dar "o golpe de Unmon" para Buda corrigir

o seu erro.

Como é possível criar uma paz duradoura sem a utilização de armas? Como podemos capturar Buda com vida?

A resposta é sentarmo-nos em zazen de shikantaza. Em zazen, não lutamos contra nada que nos aconteça. Não aplicamos

qualquer método ou técnica como arma para vencermos a luta. Em vez disso, simplesmente aceitamos e prosseguimos

naturalmente. Zazen é "cessar-fogo" e criar uma paz profunda em cada um e no mundo.

Durante o zazen, o "buda sentado" é realizado de forma intensa com todo o nosso corpo-mente. Neste sentido, um novo Buda

nasce a cada momento. É desta forma que capturamos Buda com vida.

Neste poema da celebração do aniversário de Buda, o Mestre Zen Daichi realça que o objectivo do nascimento de Buda neste

mundo é mostrar-nos como "trazer paz às nossas vidas sem lutar contra os nossos desejos terrenos". E sugere que o

pratiquemos e o realizemos com o zazen, através do qual "capturamos Buda com vida". Como sexton descendente da tradição

Soto Zen Japonesa (Eihei Dogen--Koun Ejo--Tettsu Gikai--Keizan Jokin--Meiho Sotetsu--Gida Daichi), tenta transmitir do que se

trata o zazen, descrevendo o significado do nascimento de Buda.

Na nossa tradição Soto, realizamos a Assembleia do Aniversário de Buda no dia 8 de Abril, para celebrar o seu nascimento. Por

vezes, é chamada "Hanamatsuri", que significa "Festival da Flor", porque ele nasceu no jardim de flores em Lumbini. Além de

realizarem um ritual solene e cânticos sutra, as pessoas também servem ama-cha (um chá preparado de uma variedade de

hortênsia) numa pequena estátua de Buda bebé, num pavilhão com o tecto decorado com flores. É também um dia para nos

recordarmos da sorte que temos por termos nascido neste mundo como seres humanos, porque podemos conhecer as

maravilhosas doutrinas e práticas ensinadas por Buda.
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