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1 
As perguntas eternas

O desejo em nossa Idade Moderna

Para que vivem as pessoas?
Essa pergunta, antiga e sempre nova, foi debatida há cer-

ca de 2 400 anos na Grécia, como registra Platão no diálogo 
Górgias. Cálicles, um dos participantes, propõe que o modo 
adequado de um homem viver é permitir que seus desejos 
se expandam sem limites e encontrar meios para satisfazer 
todos eles à medida que se manifestam.

Os habitantes das nações avançadas de hoje parecem fiéis 
seguidores e devotos de Cálicles. Desde a Revolução Indus-
trial do século XVIII, quando os produtos começaram a ser 
manufaturados por máquinas, pode-se dizer que os esfor-
ços e a engenhosidade das pessoas tomaram como crescente 
objeto de foco os meios de conseguir tudo o que queriam – 
como satisfazer seus desejos com a máxima eficiência.

A humanidade do século XX, particularmente, acreditan-
do que a riqueza material era a chave da felicidade, começou 
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a glorificar a prosperidade da civilização. Ao mesmo tempo, 
os desejos das pessoas inflaram-se cada vez mais. À medida 
que a sociedade prospera e produz mais e mais bens, os con-
sumidores passam a querer mais: computadores, televisões 
de tela plana, carros novos, e assim por diante. O economis-
ta norte-americano John Kenneth Galbraith (1908-2006), 
autor de A sociedade opulenta, chamou esse fenômeno de 
“efeito dependência”.57

O celular, uma das mais recentes maravilhas científi-
cas, tornou possível falar com as pessoas no mundo todo, 
em toda parte, enquanto se anda pela rua. Hoje, quando 
até crianças do ensino fundamental carregam telefones 
celulares colados ao ouvido, é difícil lembrar que, há não 
muito tempo, poucos podiam comprar um relógio de 
pulso. O forno de micro-ondas facilitou imensamente o 
preparo de alimentos. Com caixas eletrônicos instalados 
em toda a parte, tornou-se possível depositar e retirar di-
nheiro 24 horas por dia, sete dias por semana, e, graças 
ao internet banking, pode-se conferir o extrato e trans-
ferir fundos do conforto e privacidade da própria casa. 
Uma invenção particularmente fantástica é o minúsculo 
dispositivo eletrônico que pode ser engolido para trans-
mitir imagens ao vivo de todo o trato digestivo e ser des-
cartado depois de cumprida a tarefa.

O mundo definitivamente se tornou um lugar mais con-
veniente – então por que não temos uma sensação duradou-
ra de felicidade? Cada vez mais, obtemos o que queremos, 
entretanto, por mais que corramos nunca conseguimos 

57 John Kenneth Galbraith, The affluent society [A sociedade opulenta].
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acompanhar o ritmo de nossos desejos galopantes; em vez 
disso, nos sentimos insatisfeitos e vazios.

O índice de suicídios aumenta nas nações desenvolvidas, 
ao lado de crimes bizarros e acidentes trágicos. No Japão, 
uma menina de nove anos foi sequestrada e presa duran-
te nove anos, no que sem dúvida constitui um dos acon-
tecimentos mais diabólicos dos anais do crime moderno. 
Quando seu algoz, um homem de 28 anos, a torturava com 
uma arma de choque e com golpes físicos, ela mordia os 
próprios braços ou um cobertor para não gritar.

No ano de 2000 ocorreu uma onda de crimes juvenis. 
Um rapaz matou uma dona de casa e depois se vangloriou 
dizendo que tinha cometido o crime só para saber como 
era matar. Ao saber da história, um rapaz de dezessete anos 
ficou incomodado porque o outro havia “passado na sua 
frente”. Saiu, sequestrou um ônibus, cruelmente cortou o 
pescoço de um passageiro e feriu outros cinco, submetendo 
os reféns a quinze horas de insuportável terror. Quando fi-
nalmente foi preso, declarou com arrogância: “Quem disse 
que fiz algo de ruim?”. Outro rapaz de quinze anos planejou 
matar toda a família de um amigo: ele esfaqueou até a morte 
três pessoas e feriu gravemente outras três. Histórias como 
essas simplesmente nos deixam sem fala.

A declaração de Einstein

Apesar dos ganhos materiais e do estilo de vida altamente 
evoluído de que gozamos hoje, nada disso traz a felicidade. 
Ao longo de todo o século XX, a ciência deu passos rápidos 
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e tornou-se o mais poderoso instrumento da humanidade. 
Mas, ao mesmo tempo, foi usada para produzir assassinatos 
em massa sem precedentes e, em última análise, ameaçar a 
destruição da própria espécia humana.

Albert Einstein (1879-1955) declarou que o papel da reli-
gião é ensinar os fins para os quais a ciência deve ser usada. 
Em Como vejo o mundo, ele escreveu: “Qual o sentido da 
vida humana...? Cabe à religião responder a essa pergun-
ta”.58 O século XXI foi rotulado como a “era da religião”, por-
que as pessoas estão em busca de uma religião verdadeira 
que possa indicar o sentido da vida.

A vida humana tem um propósito?
“Tem sim, alcance-o o mais depressa possível!” – essa foi 

a única mensagem pregada por Shinran. Foi ele quem escla-
receu com precisão o propósito da vida – a questão mais im-
portante para toda a humanidade. Qualquer um que conhe-
ça esse propósito conforme ele ensinou entenderá por que a 
vida e os ensinamentos de Shinran continuam a comover e 
inspirar tantas pessoas. 

Ao longo da Parte 2 deste livro, vamos demonstrar como 
as palavras de Shinran indicam “para que vivemos”.

58 Albert Einstein, Como vejo o mundo.
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2 
A resposta de Shinran

O grande navio do Voto do Buda Amida

Por que nascemos e por que vivemos? Por que nunca de-
vemos tirar a própria vida, mesmo em meio a uma grande 
dor? Qual o propósito da vida, afinal?

Com inabalável convicção e coragem, Shinran deu uma 
resposta breve e brilhante: “Existe um grande navio que nos 
leva cheios de alegria e felicidade pelo mar do incessante 
sofrimento da vida, e a nossa missão é embarcar nele e viver 
em felicidade eterna”.

A obra-prima de Shinran, Ensinamento, prática, fé, ilu-
minação,59 começa assim:

O Voto imenso e inconcebível do Buda Amida
é um grande navio que nos leva pelo mar de sofrimento;

59 Kyogyoshinsho [Ensinamento, prática, fé, iluminação], obra da vida intei-
ra de Shinran, contém todos os seus ensinamentos. Depois de terminar o 
esboço inicial, com pouco mais de cinquenta anos, ele continuou a refinar, 
editar e ampliar o livro durante toda a sua vida.
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a sua luz sem obstáculos é o sol da sabedoria
que destrói a mente escura.60

Esta é uma declaração valiosa para toda a humanidade: “O 
Voto de Amida é um grande navio que nos leva radiantes e 
cheios de alegria por este mar da vida com infinitas ondas 
de aflição, eliminando a mente escura que é a fonte do sofri-
mento. Embarcar nesse navio é, de fato, o propósito da vida”.

O que quer dizer embarcar no grande navio que nos con-
duz pelo mar de sofrimento? A resposta a essa pergunta é 
o tema deste livro. Em poucas palavras, é ter a escuridão 
da mente (a raiz do sofrimento) erradicada e obter a gran-
de alegria da vida, que nos faz exultar: “Que felicidade ter 
nascido humano!”. Shinran deixou muitos textos, mas tudo 
pode ser resumido nessa ideia.

O ser humano não nasceu para sofrer

Shinran compara a vida a um mar no qual os seres huma-
nos sofrem onda após onda de aflição. Ele chama a isso de o 
“mar difícil de atravessar” ou o “mar de sofrimento”.

Tokugawa Ieyasu (1542-1616), o poderoso xogum que go-
vernou o Japão no início do século XVII, confessou pouco 
antes de morrer que sua vida fora como “viajar por um lon-
go caminho, sobrecarregado com um pesado fardo”. Nem 
uma única vez, diz ele, conseguiu se livrar do sofrimento. 
Até mesmo Goethe, considerado um otimista inveterado, 
lamentou: “O curso de minha existência, no fundo, foi nada 

60 Prefácio de Kyogyoshinsho [Ensinamento, prática, fé, iluminação].
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mais que dor e sobrecarga, e posso afirmar que, durante to-
dos os meus 75 anos, não tive nem quatro semanas de genuí-
no bem-estar”.61

Sentimentos semelhantes foram expressos por grandes 
escritores japoneses. Fumiko Hayashi (1904-1951), conhecida 
por sua vida boêmia e liberal, escreveu: “A vida de uma flor 
é breve e cheia de sofrimento”. O romancista Soseki Natsume 
(1867-1916) escreveu numa carta a sua mulher: “Os humanos 
talvez sejam animais destinados a viver e sofrer”. Para o con-
tista e ensaísta Ryunosuke Akutagawa (1892-1927), “a vida é 
mais infernal que o próprio inferno”.62 Não é preciso ouvir 
esses lamentos para concordar com as palavras de Buda, pro-
nunciadas há 2 500 anos: “A vida é sofrimento”.

No entanto, de forma alguma nascemos para sofrer; não 
é para isso que vivemos. O desejo último de todos os seres 
humanos é livrar-se da dor e atravessar, radiantes e cheios 
de alegria, o mar de sofrimentos da vida. Esse é o maior 
desafio da humanidade, e a solução está na obra-prima de 
Shinran, Ensinamento, prática, fé, iluminação.

61 Johann Wolfgang von Goethe apud William James, As variedades da expe-
riência religiosa.

62 Ryunosuke Akutagawa, Shuju no kotoba [Palavras de um anão].
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3 
A raiz do sofrimento

O ciclo do nascimento e morte

Por que as pessoas sofrem? 
Um animal que leva um golpe solta um ganido de dor e 

foge, mas o ser humano insiste em saber a razão do golpe e 
faz todo o possível para impedir que se repita. Não saber ou 
não conseguir determinar a causa com precisão pode trazer 
resultados devastadores – uma doença curável pode se tor-
nar fatal. A dor abdominal pode ser provocada por uma úl-
cera, um câncer, um problema neurológico ou algum outro 
motivo. Sem um diagnóstico correto, não se pode adotar o 
tratamento adequado. Obviamente, o sofrimento do pacien-
te não poderá ser eliminado. O que acontece, por exemplo, 
se um caso de câncer de estômago for tratado como úlcera? 
O dano será irreparável e o remorso, sem fim. Identificar a 
causa da doença é a essência do tratamento.

Da mesma forma, somente quando observamos com 
precisão a realidade de que “viver é sofrer” e identificamos 
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corretamente a causa desse sofrimento é que uma vida de 
alegria plena e suprema poderá se abrir diante de nós. Por 
isso, a missão mais urgente de toda a humanidade é desco-
brir a fonte do sofrimento.

Shinran identificou a verdadeira causa do sofrimento 
com estas palavras: 

Circular entre as casas do ciclo de nascimento e morte
tem uma causa única: a mente que duvida.63

“Circular entre as casas do ciclo de nascimento e morte” é 
a condição de sofrer transitando continuamente em círcu-
los sem uma meta de chegada – paz de espírito e satisfação. 
O estado desse sofrimento é também chamado de “ciclo de 
nascimento e morte” ou “a roda do sofrimento sem fim”. O 
sofrimento interminável do qual não conseguimos escapar 
é comparado a uma casa longe da qual não conseguimos 
viver.64

O grande escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), 
ao relatar suas experiências num campo de trabalhos for-
çados na Sibéria, escreveu em Memória da casa dos mortos 
que o pior de todos os castigos seria obrigar alguém a fa-
zer um “trabalho absolutamente inútil e sem sentido”.65 En-
quanto esteve preso, ele e seus companheiros coziam tijolos, 

63 Capítulo sobre a prática, em Kyogyoshinsho [Ensinamento, prática, fé, ilu-
minação].

64 Usa-se a palavra “casas” em referência aos seis mundos de sofrimento.  
O budismo ensina que, assim como uma roda continua girando sem parar, 
também todos os seres viajam infinitamente entre esses seis mundos de 
constante sofrimento.

65 Fiódor Dostoiévski, Memórias da casa dos mortos.
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pintavam paredes e aravam os campos. Mesmo forçados ao 
trabalho pesado, havia um objetivo. Com o esforço de suas 
tarefas, os homens produziam alimentos ou construíam 
casas. Como entendiam o propósito de seus trabalhos, era 
possível suportar as difíceis condições do cativeiro. 

E se o trabalho fosse imposto como um castigo? Su-
ponha que os prisioneiros tivessem de deslocar um gran-
de monte de terra do ponto A para o ponto B. Depois, 
terminado o trabalho com o suor escorrendo pelo corpo, 
vem nova ordem: deslocar o monte de volta à sua posição 
original e, em seguida, levá-lo de volta ao ponto B, e assim 
por diante. O que aconteceria com homens condenados a 
esse tipo de trabalho sem sentido, inútil? Levaria qualquer 
um a “se enforcar depois de poucos dias”, como escreveu 
Dostoiévski, ou então enlouquecer, ou morrer batendo a 
cabeça numa pedra. Esse seria um castigo do “sofrimento 
sem fim”.

Mas será que a vida não é de fato bastante parecida 
com isso?

Quando cheguei finalmente
ao pico que acreditei
seria o fim da jornada
voltei os olhos para o caminho adiante
montanhas e mais montanhas sem fim
(Anônimo)

Doença e morte na família ou de um ente querido, um súbito 
acidente, conflitos em casa ou no trabalho, problemas com vi-
zinhos, exames, competições, desemprego repentino, dívidas 
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pesadas, apreensão com a velhice: assim que uma dificuldade 
é superada, aparece outra, sem tempo para relaxar.

Assim como Sísifo, personagem da mitologia grega, 
é condenado a rolar uma pedra até o alto de uma monta-
nha só para vê-la rolar para baixo novamente, tudo o que 
construímos com suor e lágrimas desmorona num piscar de 
olhos. “Não acredito que isso esteja acontecendo comigo!” 
Quantas vezes dissemos essas palavras, perplexos, cheios de 
pesar e tristeza quando uma tragédia imprevista nos assola?

Do outro lado do morro
a felicidade me espera;
com essa esperança escalei
sete montanhas até hoje
para chegar ao morro dos quarenta66

(Harumi Miyako)

Esses versos, extraídos de uma canção popular japonesa, 
emocionaram o público, que talvez tenha se identificado com 
a sua mensagem. Na esperança de encontrar a felicidade, lu-
tamos pela vida subindo a montanha à nossa frente, e desco-
brimos uma encosta ainda mais íngreme do outro lado. Cam-
baleantes, nos recuperamos e seguimos ofegantes, pensando 
tratar-se da última subida. A vida não seria uma sucessão de 
experiências semelhantes? É o que descreve Shinran com o 
uso dos termos “circular entre as casas do ciclo de nascimento 
e morte”.

66 Cantada por Harumi Miyako, letra de Tetsuro Hoshino.
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Ter e não ter

Por sobre as ondas do mar de sofrimentos da vida, ouvem-se 
lamentos assim:

“Se pelo menos eu tivesse dinheiro...”
“Se pelo menos eu tivesse uma fortuna...”
“Se eu fosse famoso...”
“Se eu tivesse um alto cargo...”
“Se eu tivesse casa própria...”
“Se eu tivesse uma namorada...”

E assim por diante. Por acreditarem que o seu sofrimen-
to vem de uma dessas carências, as pessoas procuram um 
tronco ou um pedaço de madeira e nadam em sua direção 
com toda a força – mas será que com o tronco poderão atra-
vessar o mar de sofrimento?

A anedota reproduzida a seguir nos oferece material para 
reflexão. Num país tropical, um norte-americano estava ra-
lhando com um homem que cochilava debaixo de uma pal-
meira: “Por que você não deixa de ser preguiçoso? Arrume 
um emprego e ganhe dinheiro!”.

O homem olhou para ele e disse: “Para que eu preciso de 
dinheiro?”.

“Você economiza no banco e num piscar de olhos vai ter 
muito mais dinheiro.”

“E o que eu faço com um monte de dinheiro?”
“Pode construir uma casa grande. Depois, se ganhar mais 

dinheiro, pode construir uma casa de veraneio.”
“E o que eu faço numa casa de veraneio?”
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“Você pode ir para o jardim e tirar uma soneca debaixo 
de uma palmeira.”

“Eu já estou tirando uma soneca debaixo de uma pal-
meira!”

O desmoronar da teoria de tal felicidade é o que vemos 
todos os dias ao nosso redor.

Se, como muitos pensam, o sofrimento pode ser atribuí-
do à falta de dinheiro, de bens materiais, de reputação ou 
de status, alguém que possui tudo isso deveria levar uma 
vida de plena felicidade. Mas será que é assim? A história da 
humanidade está cheia de exemplos que dão provas do con-
trário; não é preciso olhar muito longe para encontrar casos 
trágicos e lamentáveis. A princesa Diana (1961-1997), a flor 
da casa real britânica, segundo dizem, tentou o suicídio cin-
co vezes. Ela possuía beleza, prestígio, riqueza, um matri-
mônio invejável que foi chamado de “casamento do século” 
– porém, por dentro, ela sofria de uma tristeza inefável.

Yasunari Kawabata (1899-1972), autor de O país das ne-
ves, primeiro escritor japonês a receber o prêmio Nobel de 
Literatura, em 1968, cometeu suicídio. Apesar de sua genia-
lidade e das honrarias, ele era também um homem de mui-
tas tristezas.

O norte-americano Wallace H. Carothers (1896-1937) in-
ventou o náilon, que logo foi usado para produzir meias de 
incrível elasticidade. Seus patrões na DuPont recompensa-
ram o seu brilhante químico com tratamento excepcional. A 
empresa passou a cobrir todas as suas despesas de viagens e 
restaurantes cinco estrelas. Pagar por uma vida de viagens e 
prazeres gastronômicos parecia a atitude correta para man-
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ter contente o seu empregado mais importante. No entanto, 
Carothers suicidou-se aos 41 anos.

Se a falta de dinheiro, talento, honra e status social fosse a 
raiz do sofrimento, nenhuma das pessoas citadas teria moti-
vo para tentar o suicídio nem para cometê-lo.

O Grande sutra da vida infinita diz:

Aquele que não tem terras se angustia e deseja ter; aquele que não 
tem casa se angustia e deseja uma. Aquele que possui terras se an-
gustia com suas terras e quem tem uma casa se angustia com sua 
casa. O mesmo acontece com a posse de cavalos e outros animais, 
criados, dinheiro, tesouros, comida, roupas e utensílios domésticos: 
ter e não ter são a mesma coisa.

A pessoa que não possui terras ou uma casa sofre tentando 
obtê-las e quem tem terras e casas também sofre para admi-
nistrá-las e mantê-las. O mesmo se aplica a todo o tipo de 
posses: se não temos, somos infelizes, e, 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. 

O Buda Sakyamuni ensinou que “ter e não ter são a mes-
ma coisa”: em qualquer dessas duas condições, nossa inca-
pacidade de escapar do sofrimento não se altera.

A despeito de todos os bens materiais e poder que con-
sigamos obter – mesmo podendo fugir com uma aeronave 
para o espaço –, a menos que encaremos a raiz do sofrimen-
to e a menos que ela seja erradicada, nunca nos livraremos 
do fardo da vida. 
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4 
A mente escura: a fonte  

do sofrimento

As palavras de Shinran

Qual a raiz do sofrimento humano? Como vimos, a resposta 
de Shinran em Ensinamento, prática, fé, iluminação é simples 
e inequívoca: a causa única é “a mente que duvida”. Essas pa-
lavras de Shinran são livres de hesitação. Tais asserções são 
muito frequentes em seus escritos, pois ele expôs unicamen-
te a solução do sofrimento humano. A “mente que duvida” 
é aquela que desconhece o que acontecerá depois da morte. 
Maiores esclarecimentos sobre esse tópico serão dados nos 
próximos capítulos.

É quase certo que ninguém concordará de imediato com 
a ideia de que a fonte do sofrimento é a escuridão da mente. 
É muito mais provável que as pessoas demonstrem surpre-
sa, ou descartem essa afirmação dizendo que nunca ouvi-
ram tal coisa. Mesmo aqueles com uma visão mais crítica de 
si próprios devem sentir que seus sofrimentos têm raiz nas 
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Autor: Kentetsu�Takamori

Título: A�História�de�Buda�em�mangá

Autor: Hisashi�Ohta

“Acompanhe�o�príncipe�Sidarta�na�busca�pela�verdade.
A�História�de�Buda�em�mangá�reconstitui�a�peregrinação
do�jovem�príncipe�que�abandona�sua�vida�palaciana�para
encontrar�na�espiritualidade�o�seu�verdadeiro�sentido�da�vida”.

Título: Mestres�do�Oriente

Autor: Hisashi�Ohta

“O�mangá�apresenta�10�histórias�inspiradas�em�fatos�reais�da
China�antiga�e�do�Japão�medieval.�Por�trás�de�cada�história�estão
lições�valiosas�de�ética�e�sabedoria�para�o�nosso�dia�a�dia.
Você�vai�aprender�o�poder�e�os�benefícios
de�ser�um�Guerreiro�do�Bem”.

Histórias�de�ética�e�sabedoria�em�mangá




