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nkan, ou hanko, são carimbos tradicionalmente usados
para assinar documentos, há milhares de anos, no Japão.
Antes privilégio do imperador e da nobreza, passaram a
ser usados por todos. Acredita-se que a forma e a beleza do
carimbo de assinatura tragam boa sorte.

Carimbos japoneses Inkan, utilizados
no lugar da assinatura pessoal.

No Japão é comum vermos anúncios publicitários divulgando a venda de carimbos que muitos acreditam trazer
felicidade para os seus lares. É assustador calcular o preço
de tais propagandas. Se, apesar do custo dos anúncios, ainda
11

M auro M. N akamura

conseguem obter lucro, pode-se imaginar o número de pessoas que realmente acreditam que esses carimbos decidem
a sua felicidade ou infelicidade.
Há, ainda, os que se preocupam com as linhas das mãos,
o formato da casa, a construção dos túmulos, os dias de
sorte e de azar, pois acham que tudo isso leva uma pessoa a
ser feliz ou infeliz. São crenças profundamente arraigadas
no povo japonês.
Para o Budismo, porém, tudo isso é superstição. A verdadeira felicidade vem da qualidade das ações que praticamos no dia a dia. Boas sementes produzem frutos bons;
más sementes, frutos maus; quem semeia colhe os frutos.
De uma semente de abóbora jamais nascerá uma beringela. Apenas as sementes que forem plantadas nascerão.
Há resultados que surgem de imediato, outros que demoram dezenas de anos, e outros ainda que aparecem apenas
na vida futura. O tempo da colheita varia de uma semente
para outra, mas o resultado nunca deixa de aparecer.
Aquele que estuda e percorre o caminho do Budismo
empenha-se numa busca contínua porque acredita profundamente nesse grande princípio de causa e efeito, que não
depende em nada das oscilações da subjetividade.
Talvez se possa dizer que uma qualidade importante que
nos falta hoje em dia é o esforço. Muitos buscam o que é
fácil e acomodam-se no que lhes convém, da mesma forma
que a água escorre sem dificuldade sempre para um nível
mais baixo. Visam apenas o resultado, sonhando alcançar
muito ganho com pouco esforço.
Uma infinidade de escolas e faculdades enfatiza a aquisição de conhecimentos, mas a formação e o desenvolvimento
das pessoas como seres humanos acabam esquecidos.
12

C aus a

e

C onsequência

Certa vez, uma mulher procurou um monge muito
erudito para pedir conselhos sobre a educação do seu filho.
O monge disse: «É tarde demais.» «Mas ele acabou de nascer!?», retrucou a mulher. «Se quer mesmo dar uma boa
educação ao seu filho, comece com a educação da sua mãe.»
Ouvindo a resposta do monge, a mulher assustou-se.
«Uma bela flor só floresce com
dedicação e cuidado contínuos.»

O trabalho que se realiza de um dia para outro não basta
para uma linda flor produzir perfume agradável. Da mesma
forma, educar uma criança para que adquira um belo caráter e formação humana exige trabalho árduo e contínuo.
A educação escolar exerce grande influência na formação do caráter humano, mas acima de tudo, é importante
a educação recebida em casa, ou seja, aquela que vem da
13
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postura e das atitudes dos pais. A personalidade dos filhos
é moldada com base no que se apreende dos mínimos atos
e palavras dos pais.
Ignorando o Princípio da Causalidade, os pais que se
rendem às práticas de más ações colhem como resultado o
sofrimento. Isso não só gera a própria infelicidade, como
joga os filhos no fundo da tristeza. Se a agulha não costurar
bem, a linha nunca seguirá de forma correta. Educar um
filho é dar exemplos por meio da própria conduta.
Os tempos mudam, mas o espírito dos seres humanos
continua o mesmo. Os nossos antepassados também passaram pelas dificuldades e pelos sofrimentos que enfrentamos hoje. Estudar as causas do êxito ou do fracasso,
do sofrimento ou da felicidade daqueles que viveram no
passado e refletir sobre isso ajuda-nos a levar uma vida
melhor e feliz.
«A semente plantada certamente germinará, mas o que
não for semeado jamais crescerá»: esta é uma sólida lição
que os antigos nos ensinam com as suas vidas. Sem uma
causa, nenhum efeito se produzirá. Todo o êxito e toda a
felicidade não são nada mais do que o resultado do esforço
e da perseverança de cada um.
Depois da noite, vem sempre o amanhecer. O inverno
termina para dar lugar à primavera. Mais cedo ou mais tarde,
se a semente plantada for boa, certamente dará bons frutos.

Kentetsu Takamori
Professor de Budismo
Autor do livro Porque Vivemos

14

1
TODA A AÇÃO GERA
UMA CONSEQUÊNCIA

T

oda a ação tem uma consequência. Por ser assim,
toda a consequência teve uma causa. Este é um
princípio que não muda com o tempo nem com o
lugar. E continuará a ser válido em quaisquer país e época.
Muitas pessoas sentem a necessidade de mudar e renovar, mas enfrentam dificuldades. Como é possível iniciar
um processo de mudança na vida?
O primeiro passo é refletir sobre as nossas atitudes e a
postura mental. Sem reflexão, não há como mudar as nossas ações. Sem mudar as ações, as consequências que teremos na vida serão sempre as mesmas.
A busca pela felicidade é algo inerente ao ser humano.
Não há ninguém neste mundo que viva para sofrer. Todos,
sem exceção, desejam a felicidade. Mas por que razão, embora se esforcem, as pessoas não conseguem ser felizes?
Vivemos numa sociedade em que as pessoas são educadas e formadas para buscar a felicidade a partir de ganhos
materiais, praticidade tecnológica e conforto. Não há mal
17
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nenhum em ter uma vida assim e precisamos de tudo isso
para viver. O problema acontece quando as pessoas se esquecem de si mesmas.
Acreditamos que ter dinheiro, bens, uma boa família,
bons amigos e boa saúde seja suficiente para uma vida
feliz. Mas, pensando bem, quantas pessoas possuem tudo
isso e nem assim são total e verdadeiramente felizes?
Um exemplo disto foi a vida do inventor do nylon,
Wallace Hume Carothers. A empresa americana Dupont,
para a qual Carothers trabalhava, como um meio de assegurar o sigilo industrial da invenção, fechou um contrato de
exclusividade comprometendo-se a pagar todas as despesas
pessoais de Carothers até ao fim da sua vida. Mesmo assim,
aos 41 anos, Carothers suicidou-se.
Se observarmos a História, veremos que não são raros
casos semelhantes.
O século xx foi aquele em que a humanidade conheceu
um avanço científico e tecnológico jamais visto, proporcionando uma vida de conforto e bem-estar. Contudo, também
nos mostrou a outra face da moeda, ou seja, que a causa do
sofrimento humano não está na falta de bens materiais ou
de uma vida mais confortável.
O século passado provou à humanidade que dinheiro,
bens e conforto, embora muito importantes para se viver,
não são suficientes para proporcionar a verdadeira felicidade.
Buda Shakyamuni, o precursor do Budismo, ensinou
que «ter e não ter são a mesma coisa»: em qualquer dessas duas condições, a nossa incapacidade para escapar ao
sofrimento não se altera. A pessoa que não possui dinheiro
ou bens sofre tentando obtê-los e quem já possui também
sofre para os administrar e manter.
18
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O mesmo se aplica a todo o tipo de posses: se não temos,
somos infelizes, se temos, sofremos por conta delas. Quem
tem está preso com uma corrente de ouro, e quem não tem
está preso com uma corrente de ferro. Seja qual for o material das correntes, o sofrimento por elas causado é igualmente real.
Mesmo que todos os nossos desejos de posse sejam
satisfeitos, a menos que a causa do sofrimento seja corretamente diagnosticada e totalmente solucionada, jamais
obteremos uma felicidade plena e duradoura.
A chave para a felicidade não está fora, e sim dentro
de cada um de nós. Por mais que a sociedade mude, ainda
assim o ser humano continuará a sentir que falta algo mais
para se considerar plenamente feliz.
Voltar os olhos para si e redirecionar a forma de pensar
e agir. Aqui começa o caminho que nos conduzirá a um
mundo novo e feliz.

SABER A CAUSA DO PROBLEMA
É MEIO CAMINHO PARA A SOLUÇÃO
Algumas pessoas estão sempre sorridentes, de bem com a
vida e parecem não ter nenhum sofrimento. Todavia, será
que existem realmente pessoas assim?
A filosofia budista diz que embora todos os seres humanos busquem a felicidade, a vida é repleta de sofrimentos. Isso
significa que, mesmo aquela pessoa que aparenta ser plenamente feliz, no seu íntimo, carrega algum tipo de sofrimento.
Problemas de relacionamento familiar ou no trabalho, desilusões amorosas, dificuldades no estudo, e até momentos
19
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em que nos perguntamos para que estamos vivos, fazem
parte do rol de angústias das quais estamos vulneráveis.
Quem nunca passou por essas situações?
No entanto, no meio de tudo isso, notamos algo muito
interessante e positivo. Ao entendermos a razão pela qual
passamos por um momento difícil, só pelo facto de tomarmos consciência da causa do sofrimento sentimos um alívio.
Ao contrário, por não sabermos porque sofremos, sentimos
uma insegurança além do normal ou ficamos a martirizar-nos com a ira até perdermos o equilíbrio emocional.
Por exemplo, quando não estamos bem fisicamente e não
sabemos ao certo se estamos doentes, ficamos inseguros.
Isso leva a que imaginemos diversas doenças, fazendo com
que a nossa cabeça fique cheia de dúvidas obscuras.
Entretanto, se resolvermos ir ao médico e recebermos
o diagnóstico, não haverá necessidade para mais angústias, pois bastará fazer o tratamento para ficarmos curados.
Só pelo facto de compreendermos corretamente a causa do
sofrimento, já teremos avançado metade do caminho até à
solução.
Quando nos deparamos com alguma dificuldade, precisamos de parar, pensar e refletir: afinal, por que estou a
sofrer? Se a causa da nossa angústia for clara, mesmo que
ainda não se chegue a uma solução, sentir-nos-emos mais
leves e o caminho à nossa frente abrir-se-á.
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