
Sermões
Setembro - Memorial dos Dois Fundadores (Ryoso Ki) por Issho Fujita

No Sotoshu, nós honramos o Buda Shakyamuni, Koso Joyo Daishi(Dogen Zenji) e Taiso

Josai Daishi(Keizan Zenji) como Ichi Butsu Ryo So(Um Buda Dois Fundadores).

Shakyamuni foi o fundador do Budismo. Dogen é o "pai" que criou o Sotoshu Japonês e

Keizan é a "mãe" que o cultivou. Estas três figuras são também designadas colectivamente

como Sanzon (Os Três Honrados). São os nossos objectos de reverência.

Dogen Zenji, o fundador de Eihei-ji, faleceu em 28 de Agosto de 1153 com 54 anos. Keizan

Zenji, o fundador de Soji-ji, faleceu na província de Ishikawa em 15 de Agosto de 1325 com

58 anos. Estas datas são baseadas no calendário lunar. Em 1877, estas datas foram convertidas para o calendário solar, as

datas das suas mortes calharam no mesmo dia. Desde então o Sotoshu fixou a data das mortes dos Dois Fundadores em 29 de

Setembro.

Por isso neste dia nos templos de Sotoshu no Japão é celebrado o Memorial dos Dois Fundadores para lembrar as suas

bênçãos e expressar a nossa sincera gratidão. A intensidade da nossa gratidão para com eles está bem expressa na

Declaração do Memorial dos Dois Antepassados, que é lida em voz alta durante essa cerimónia.

...Ultrapassando mais de dez mil léguas de mares revoltos e voltando a casa de mãos vazias, de muito longe [Dôgen]

estabeleceu a extraordinária semente de Tiantong [Rujing], nessas extraordinariamente adversas margens.

Recebendo a taça na quarta geração, [Keizan] comeu a refeição com todo o seu corpo e transplantou a árvore espiritual de

Eihei [Dôgen's] para Hourglass Drum Woods (Tambores Falantes).

Por isso, no seu centro de ensinamentos para futuros abades, principalmente no reino, as virtudes dos antigos budas há

muito que são reverentemente honradas.

Neste mosteiro Zen, inigualável no Japão, as bênçãos dos dois fundadores são sempre recompensadas.

Sabemos verdadeiramente que: O "Tesouro do Olho do Dharma Verdadeiro", essa extraordinária composição, promoveu a

forma suave e agradável dos nossos antepassados [Sôtô].

O Registo da Transmissão da Luz, esse registo maravilhoso, proclama e difunde o seu estilo Zen de mente aberta.

Existem já mais de noventa capítulos desse maravilhoso texto; como não poderiam existir cinquenta e duas gerações de

luzes dharma?

A água dos fluxos do Etsu flui para a Baía Crane, beneficiando amplamente o triplo mundo. As nuvens de Kippô Peak [Eiheiji]

circulam à volta da Montanha de Shogaku [Sôjiji], broadly blanketing all nations....

Entre os rituais Soto, o Memorial dos Dois Fundadores é executado da forma mais cortês e solene. O serviço memorial principal

envolve uma oferta especial de chá, abandonar estatutos e queimar incenso (shuppan shôkô) e deambular cantando o capítulo

"Esperança da Vida" do Lotus Sutra.

O Memorial dos Dois Fundadores é uma boa oportunidade para nós reflectirmos sobre a seguinte questão: Como seus

descendentes Dharma, como podemos "retribuir as suas bênçãos"? Podemos fazê-lo incorporando os seus ensinamentos no

nosso dia-a-dia. Mas o que pretenderam eles transmitir às suas gerações futuras? Ainda é relevante para nós? Estamos neste

momento a viver num mundo após quase setecentos anos da sua morte.

Ambos viveram a sua vida com a visão de espalhar o verdadeiro Dharma e de continuar com a sensibilidade da existência. Eles

formaram também muitos excelentes discípulos que puderam continuar com esta visão. Temos que seguir as suas pisadas o
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máximo que conseguirmos.

Dogen e Keizan recomendaram vigorosamente que vivêssemos a vida com base na prática do zazen. Devemos ser criativos

para que possamos encontrar uma forma de seguir esse estilo de vida na nossa própria situação, quer estejamos ordenados ou

descansados, a viver num templo ou numa casa comum, sendo homem ou mulher, jovem ou idoso.

Tente dispor de tempo para o zazen numa base regular. Se conseguirmos transformar o zazen em parte essencial da nossa vida

quotidiana, então o próprio zazen irá começar a guiar-nos.

Aqui o zazen significa apenas sentarmo-nos numa posição perpendicular (como é evidente, a postura tradicional de pernas

cruzadas é o ideal) num local sossegado mesmo durante um curto período de tempo. Blaise Pascal disse em tempos, "Todo o

mal da humanidade resulta de apenas uma causa, a incapacidade do homem de ser sentar num quarto" Se ele estiver correcto,

os nossos Dois Fundadores propuseram uma fantástica forma de ultrapassar esta incapacidade!
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