A mensagem por ocasião da sucessão na Tradição do Dharma
Hoje eu assumo o cargo de monge responsável do Hongwanji e o cargo de
Monshu da Escola Jodo Shinshu Hongwanji-ha, seguindo a intenção do Monshu
anterior para o suceder na Tradição do Dharma.
Neste momento, quero exprimir a minha profunda gratidão por ele me instruir
sobre o ensinamento durante longo tempo. Vou me dedicar e empenhar ao máximo toda
a minha capacidade, com o pensamento no peso da responsabilidade de ser o sucessor
na Tradição do Dharma.
O ensinamento do Voto Original do Tathagata Amida, revelado por
Shakyamuni foi aclarado como o Ensinamento de Jodo Shinshu, pelo Fundador Shinran
Shonin que sucedeu aos ensinamentos dos Sete Patriarcas. E depois, este foi transmitido
principalmente pelos patriarcas sucessores, e com o apoio de inúmeras pessoas, veio a
ser transmitido até o dia de hoje. Herdando esta corrente, neste momento assumo a
sucessão da Tradição do Dharma, e quero me empenhar com toda a força para que este
ensinamento seja transmitido ao futuro.

Quando olhamos o passado da nossa congregação, vemos que foram feitos
esforços, as vezes, sem questionarmos o senso comum de uma determinada época, ou
esforços que visavam preservar a nossa congregação, mesmo não correspondendo ao
Ensinamento de Jodo Shinshu. Aprendendo com esses fatos do passado, precisamos
observar com toda a atenção para não aceitarmos o senso comum da época sem o
analisarmos e também para evitarmos que se chegue a uma situação social em que só
nos reste uma escolha sob pressão.
Quando refletimos sobre a situação da nossa congregação, é importante pensar
como agir, em especial em relação a transmissão para aqueles que frequentam o templo,
como para as pessoas que não têm ligação com um templo. Apesar do ensinamento do
Nembutsu do Voto Original não se alterar com as mudanças do tempo e da sociedade, a
maneira de transmitir o ensinamento precisa ser modificada para se adequar as
mudanças. Como transmitiremos o ensinamento no mundo contemporâneo?
Precisamos unir todo o saber da nossa congregação.
Também, como podemos assumir e nos envolver nas diversas questões do
mundo atual. Principalmente, como vamos acompanhar e apoiar a reconstrução dos
locais afetados pelas calamidades como a Devastação do Leste do Japão. As tarefas são
enormes.
Acolhendo a frase “Jishin Kyoninshin: -Assegurar a própria Mente Confiante e
transmitir o ensinamento aos outros- ”, assumindo junto com todos as aflições atuais,
almejo caminhar com vocês rumo à uma sociedade de irmandade.
6 de junho de 2014
Shaku Sennyo
OHTANI Kojun
Monshu
Jodo Shinshu Hongwanji-ha

A mensagem por ocasião da aposentadoria
Hoje, dia 5 de junho de 2014, eu me aposento do cargo de monge responsável do
Hongwanji e de Monshu da Escola Jodo Shinshu Hongwanji-ha. Com isso, passo a
responsabilidade dos cargos para o herdeiro do Hongwanji, Shinmon.
Desde que assumi a Tradição do Dharma no dia 1 de abril de 1977, passaram-se
trinta e sete anos e dois meses. Muitos assuntos não se realizaram de modo perfeito. Porém
consegui completar o meu trabalho até hoje, e seria quase escusado dizer que o consegui
graças a proteção do Buda e dos mestres antecessores, graças ao apoio, compreensão e
cooperação dentro e fora da nossa congregação. Quero exprimir o meu agradecimento de
coração a todos.
Durante este período pude compartilhar com todos, momentos como a Reforma
do Pavilhão de Amida, a Celebração em memória dos 400 anos do Patriarca Kennyo
Shonin, a Celebração em memória dos 500 anos do Patriarca Rennyo Shonin, a Reforma
do Pavilhão do Fundador e a Celebração dos 750 anos em memória de Shinran Shonin aqui
no Hongwanji. Além disso conseguimos acrescentar o recinto do norte, o que possibilitou
ampliar mais as nossas atividades. Também promovemos a Campanha Fundamental e
outras ações e obras. Em diversos lugares no mundo o círculo do Nembutsu está
expandindo. Eu tive oportunidade de conhecer estes círculos pessoalmente, de perto,
visitando-os, confirmando o pensamento dos companheiros do Dharma. Foi sinceramente
gratificante.

Posso dizer que esses trinta e sete anos foram um período mais calmo, se o
comparamos com os cinquenta anos de mudança radical do antecessor Shonyo Shonin
quando houve a guerra. Tivemos várias calamidades e devastações naturais e humanas, por
termos priorizado os valores econômicos, e agravaram-se os problemas psicológicas no país.
No mundo afora, evidenciaram-se questões graves como conflitos violentos, a
discriminação econômica, a mudança climática, a contaminação por materiais radioativos
etc... Entre elas há as que afetam a existência humana. Em meio a tudo isso, não me
conformo com o fato de nós, que vivemos o Ensinamento de Jodo Shinshu não termos
agido de forma plena.
A nossa congregação tem a tradição maravilhosa de que cada seguidor, monge e
leigo, possa receber e transmitir o ensinamento. Almejo que daqui diante, mesmo em meio
as mudanças sociais, saibamos descobrir possibilidades dentro do ensinamento e da
tradição de Jodo Shinshu para que cada um e cada geração atue segundo as suas
características e condições, respeitando principalmente a sensibilidade e a força de ação das
gerações jovens, para com isso, ajudarmos cada vez mais pessoas se tornarem nossos
companheiros na realização de uma sociedade de irmandade.
O Shinmon, que herda agora a sucessão, veio ampliando as visões e os
conhecimentos pelas experiências como vice-monge responsável do Templo Tsukiji em
Tóquio durante cinco anos e nove meses. A partir de agora, ele servirá, defendendo a
Tradição do Dharma, com o pensamento voltado a toda a nossa congregação, observando
o mundo da religião. Desejo o apoio de todos.
Eu vou completar 70 anos dentro de pouco mais de um ano. Apesar de não
podermos prever o futuro, penso em realizar todas as minhas possibilidades , no seio do
Voto Original Sólido do Tathagata Amida, recebendo o ensinamento do Fundador Shinran
Shonin, como um monge de Jodo Shinshu.
5 de junho de 2014
Shaku Sokunyo
OHTANI Koshin
Monshu
Jodo Shinshu Hongwanji-ha

