BOLETIM TEMPLO ZU LAI
TEMPLO ZU LAI, O PRIMEIRO TEMPLO DO MONASTÉRIO FO GUANG SHAN NA AMÉRICA LATINA

COTIA- SP

20 DE JUNHO DE 2020

EDIÇÃO 4

Auspiciosidade a todos
Chegamos à segunda metade de junho, o mês

que marca a metade do ano. Até o presente
momento, continuamos todos em oração pelo
povo brasileiro e por todos os povos do nosso
mundo. Ainda são tempos de apreensão, e
também de foco, fé e cuidado.
Seguimos suplicando aos budas e bodisatvas
que nos protejam. Mas, como aspirantes à mente
iluminada (bodhicitta), também devemos nos
recordar: somos os futuros budas e bodisatvas! A
semente búdica que há em cada um de nós deve
ser estimulada, e devemos nos oferecer aos
outros, como ensina, nesta edição, o Venerável
Mestre Hsin Bau.
Enquanto clamamos pela presença dos budas e
bodisatvas neste mundo, cada praticante pode ser
parte da resposta. Todos podemos fazer a
diferença neste mundo de ilusões e aflições, ainda
que dentro dos nossos limites pessoais.
Essencialmente, não há diferença entre o que
fazem os seres majestosos e o que nós podemos
fazer.
A pandemia trouxe a necessidade de
expressarmos
ainda
mais
compaixão,
No capítulo “Habilidade Universal do Bodisatva
generosidade e sabedoria. Agindo assim,
Avalokiteshvara”, do Sutra Lótus, é dito que o
atuamos na linhagem dos iluminados e dos
aspirantes à iluminação, de forma que, como dito bodisatva se manifesta na forma de seres humanos e
anteriormente, cada súplica dirigida a eles não humanos, nas mais variadas situações, de acordo
com a necessidade de quem suplica pelo seu socorro.
também nos toque como parte da resposta.
Então, ao vermos e ouvirmos seres em aflição, nossos
olhos e ouvidos, nossas mãos e doações, são os
Neste momento, o Templo, mesmo com os
portões fechados e atividades suspensas, próprios olhos, ouvidos, mãos e talentos da “Grande
Compaixão” manifestados em nosso nome e forma
prossegue firmemente em um de seus pilares:
perante aqueles que auxiliamos.
ação social!

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE BOLETIM?

LIVES

NOTÍCIAS

NOVIDADES

ORAÇÕES

ÁUDIOS
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AÇÃO SOCIAL
Para prefeituras: as ações do programa "Cotia
Solidária", da prefeitura municipal de Cotia - SP,
receberam no dia 08/06, pela manhã, mais doações do
Templo Zu Lai, visando ajudar no enfrentamento da
pandemia na cidade e auxiliar na "Campanha do
Agasalho". Desta vez, foram entregues
2 mil
máscaras descartaveis, 300 toucas, 50 meias e 30
cobertores. A mestra Zhi Cheng e a abadessa, mestra
Miao You ( ao centro da foto) fizeram a entrega a um
representante da prefeitura. Para a prefeitura de Embu
das Artes, no dia 16/06, pela manhã, foram doadas mil
máscaras N95 e 900 máscaras cirúrgicas destinadas
aos profissionais da saúde.
Para funcionários de escola infantil: no dia 13/06,
atendendo à solicitação da discípula Vera Lúcia de
Oliveira, integrante da BLIA Lótus, a EMEI Laudo
Ferreira de Camargo, localizada na cidade de São
Paulo, recebeu 600 máscaras triplas descartáveis e
30 PFF2 para uso dos funcionários responsáveis pela
manutenção da instituição (ainda sem aulas
presenciais). A diretora Flávia Saul Rios recebeu as
doações das mãos da abadessa, mestra Miao You. A
Vera trabalha no cargo de “auxiliar técnico de
educação” nesta EMEI, que tem 230 alunos de 04 a 06
anos.
Para a ONG Fazer o Bem: na mesma data, atendendo a
solicitação da voluntária Rita de Cássia Reche, também
integrante da BLIA Lótus, a “Associação Beneficente
Acolher e Fazer o Bem”, localizada em Cotia-SP,
recebeu 2 mil máscaras triplas descartáveis e 20
PFF2, além de mantimentos e cobertores
(quantidade não especificada). Esta ONG distribui,
em média, 300 marmitas por semana para moradores
de rua, além de café da manhã. Eles também apoiam
instituições que trabalham com idosos e crianças. A
presidente da associação, Daniela de Oliveira Diogo e
a voluntária Rita (de colete amarelo) receberam as
doações das mãos da abadessa e do mestre Hui Li.
Para discípulos cariocas: No dia 11/06, a
mestra Miao Wei (centro da foto), residente no
Templo FGS Rio de Janeiro, temporariamente
alocada na sede do Templo Zu Lai,
acompanhada da mestra Zhi Cheng (segunda
da esquerda para a direita) e do auxiliar
Cleumar Silva (não está na foto), foram para o
Rio levando 8.500 máscaras descartáveis
para membros da BLIA - RJ, seus familiares e
amigos.
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DHAMMAPADA
As lives da série Dhammapada, apresentadas às
quintas,14h30, chegaram ao final. Como disse a mestra
Zhi Cheng, apesar de ser uma série, o assunto torna-se
inesgotável quando abodamos as diferentes traduções,
versões, explicações e aplicações práticas da
coletânea de versos contidas no Dhammapada.
Não custa frizar que as quatro transmissões serão
mantidas na página por tempo indeterminado para que
as pessoas possam assistir quando e quantas vezes
quiserem.

Tradições x traduções

Com apoio da equipe técnica e de
comunicação do Templo, a mestra Zhi
Cheng foi vista e ouvida em celulares e
computadores, a partir do grupo
“Budismo Humanista” (no Facebook),
durante 4 quintas-feiras consecutivas
com o tema “Dhammapada”.

Para montar suas apresentações, a mestra recorreu a
diversas fontes bibliográficas a fim de analisar as
implicações conceituais das versões. Por exemplo, ela
se deparou com esta:

“Neste mundo, o ódio nunca é apaziguado pelo

ódio.O ódio é apaziguado unicamente através de
não-ódio (sic). Esta é uma lei eterna.”
(Verso 5 na versão em português do Bhikkhu Dhammiko)
Sobre as diferentes traduções, ela explicou que em
algumas publicações, ao invés de “não ódio”, foi
utilizada a expressão “amor”, fazendo com que o verso
ficasse mais familiar aos ocidentais. Isso sugere ao
leitor não se apegar às palavras (um alerta também
utilizado pelo mestre Hui Li em suas lives, a partir da
obra Budismo Significados Profundos, do Venerável
Mestre Hsing Yün).
As lives de quinta e sábado ressaltaram que o
desapego das palavras mostra que há caminhos
distintos no estudo e prática de cada um. Caminhos
que podem levar aos mesmos resultados, graças à
essência do Darma que há neles.

Veja
as lives
desta série
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A HISTÓRIA
DO BUDISMO

Veja a
live 3

(AULA 3)
A mais recente aula ministrada pelo mestre Hui Li,
da série de aulas que visam abordar a história do
budismo, foi realizada no dia 13/06, às 10h. Por serem
públicas, elas têm atingido uma audiência
surpreendente, com uma média de mil visualizações
por vídeo (até o momento).
Na aula 3, o mestre abordou a linhagem do príncipe
Sidarta, mais tarde o Buda Shakyamuni, descrevendo
sua infância e juventude na vida palaciana, passando
pelas famosas “Quatro Visões” (da velhice, doença,
morte e do renunciante).
As narrativas incluíram as renúncias do jovem
príncipe, sua perambulação pelas matas e montanhas
da Índia antiga, seu encontro com o ascetismo e outras
práticas espirituais; um esforço realizado para
pacificar a mente e obter respostas sobre o sofrimento,
a vida e a morte dos seres.
Nesta transmissão, também foi descrito o encontro
de Sidarta com seus mestres de ascetismo, yoga e
meditação. Práticas que ele dominou até à maestria,
concluindo que não serviam ao seu propósito, pois
produziam, como no caso do ascetismo, embaraços
mentais e corporais, devido ao radicalismo exigido.

O mestre Hui Li fez uma detalhada pesquisa
sobre a história do budismo a partir da literatura
do Monastério Fo Guang Shan e de outras
fontes. As aulas foram apresentadas nos dias
30/05, 06/06 e 13/06 na página oficial do
Templo no Facebook.
Lembrando
que,
conforme
dito
na
transmissão, o mestre optou pelo formato aula,
ao invés de palestra, para que o conteúdo possa
ser aproveitado posteriormente, seja em aulas
virtuais ou, futuramente, em aulas presenciais
no Templo Zu Lai.

“LIVE ECOLÓGICA”
Por medida ecológica,
sempre que possível
optamos pela luz
ambiente na transmissão
das lives, mas nem
sempre as condições
climáticas são favoráveis.

Nestes casos, recorremos
a um ou dois refletores.
Quando a luz artificial é
necessária, utilizamos
refletores cujas baterias
são alimentadas
por painés de energia
solar.

20 DE JUNHO DE 2020

BOLETIM TEMPLO ZU LAI

QUARTA EDIÇÃO

INFORMATIVO DIGITAL

A PANDEMIA E O PROJETO “NANHUA UNIVERSITY”
“Toda essa rotina é pautada pelas instruções sanitárias determinadas
pelo Ministério da Saúde, governo do estado e prefeitura de Cotia - SP”
O BOLETIM TEMPLO ZU LAI entrevistou os
responsáveis
pelo
projeto
“NANHUA
UNIVERSITY” para informar aos discípulos e
mantenedores como está o trabalho durante a
pandemia com as implicações de isolamento
social. Desde que se começou a falar sobre a
Covid-19, o Monastério Fo Guang Shan enviou
orientações sobre os procedimentos que
deveriam ser adotados pelo Templo Zu Lai que,
junto ao Monastério, mantém em Cotia (SP) um
projeto
com
jovens
em
situação
de
vulnerabilidade social. O projeto usa o futebol
como uma ferramenta, no contexto educacional,
para que os jovens atinjam a plenitude da
cidadania.
Até aquele momento, eram 10 alunos
estudando inglês e mandarim no Templo Zu Lai,
submetidos, de acordo com uma grade de
programação, a treinamentos físicos, técnicos e
táticos sob orientação dos Professores Mário
Guerra e Bruno do Amaral*. Estes são alguns dos
pré-requisitos para concorrer a uma bolsa de
estudos na “NANHUA UNIVERSITY”, em Taiwan.
Seguindo à risca a orientação dos governantes
para o isolamento social, e contando com a
compaixão do Venerável Mestre Hsing Yün e da
abadessa no Brasil, mestra Miao You, foram dadas
aos jovens duas opções: permanecer no Templo
cumprindo o isolamento social ou retornar aos
seus lares, junto de seus familiares.

Mesmo sabendo que não haveria previsão
de retorno à “normalidade”, quatro desses
jovens (Diogo, Luiz, Wellington e Ronald)
decidiram permanecer no Zu Lai. Desde então,
se aproximaram ainda mais da cultura oriental
e tiveram maior convivência com a abadessa e
com o mestre Hui Li (responsáveis imediatos
pela supervisão do programa), além das
demais mestras.
A rotina desses quatro jovens, há
praticamente 4 meses em isolamento social,
tem sido de intensos estudos, aulas de
meditação, treinos, preparação física e
orientações a fim de um maior aproveitamento
desse período.
Vale ressaltar, que toda essa rotina é
pautada
pelas
instruções
sanitárias
determinadas pelo Ministério da Saúde,
governo do estado e prefeitura de Cotia,
envolvendo uso de máscaras, álcool em gel
(disponível em todos os locais onde transitam)
e distância mínima de 1,5m entre eles e dos
demais residentes do Templo, inclusive
durante os treinamentos técnicos e táticos.
* Que ingressam nos locais após medição da
temperatura corporal, uso de álcool em gel.
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CURIOSIDADES

AS VESTIMENTAS
DOS MONGES DE FO GUANG SHAN
Os monges e monjas do Monastério Fo Guang Shan vestem mantos conforme a tradição do Budismo Chinês, que tem
aproximadamente 2 mil anos. Seus mantos seguem o modelo das vestimentas da dinastia Tang (618-906), período em que
os imperadores reverteram o banimento do budismo nos territórios do antigo Império Chinês. Por ter sido um período
de construção de templos, proteção dos monges, financiamento de monges peregrinos e tradução de manuscritos vindos
da Índia ( sutras), essa época é considerada a Era de Ouro do budismo na China.
Quanto às vestes, temos o manto ocre (também chamado de “manto marrom”) de uso diário, e as vestes cerimoniais
(kashayas). Kashaya (sânscrito) é o manto cerimonial de uso exclusivo dos monges, usado sobre o chang shan (o citado
manto marrom). No início, os kashaya eram feitos com retalhos ou tiras de panos costurados uns aos outros, são os "mantos
do campo de méritos", seu uso remete ao cultivo nos campos visando uma colheita farta. Eles também são chamados de
"vestes da compaixão"e "vestes do distanciamento do mundo", dentre outros nomes. Existem numerosos mantos, mas
vamos expor os vistos frequentemente:

kashaya laranja

De uso exclusivo dos monges
e monjas, o kashaya laranja é
vestido por cima do Hai Qing
preto (vestimenta cerimonial
preta). O kashaya laranja é
confeccionado com nove tiras de
retalhos de pano.
Nas cerimônias, o leigo que
tenha tomado apenas o “Refúgio
da Jóia Tríplice” usa o Hai Qing
preto, uma veste cumprida e de
mangas longas, que significa o
“oceano límpido” refletindo a
vastidão e a pureza do Darma.

kashaya vermelho

Este tipo de vestimenta é
utilizado nas ocasiões em que se
exige um monge celebrante no
centro do Salão Nobre de um
templo (no Templo Zu Lai, Sala
do Grande Herói).
É normalmente usado pelo
abade do monastério.
O kashaya vermelho é
confeccionado com 25 tiras de
retalhos de pano, sendo usado
por cima de um Hai Qing
amarelo (de uso exclusivo dos
monásticos).

Chang Shan (manto ocre)

Este é o manto usado
indistintamente por monges
e monjas no dia a dia. Ele
também é conhecido como
“manto marrom”.
Como
se
vê
nas
cerimônias, o monástico usa,
sobreposto a este, o Hai Qin
(manto preto básico) ou um
kashaya, como nas gravuras
da mestra You Chien e da
Abadessa Geral da América
Latina, mestra Miao Yen.
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PÁGINA DE ENSINAMENTOS
Novas transcrições do
aconselhamento matinal do
Venerável Mestre Hsin Bau,
atual abade do Monastério Fo
Guang Shan:
A OFERTA DE SI MESMO
Em um dos aconselhamentos matinais do
Venerável Mestre Hsin Bau, ele abordou a prática da
“oferta de si mesmo”, ensinando que podemos
oferecer muito mais que objetos materiais aos outros:
“a decisão de se oferecer ao mundo é a melhor atitude
que se pode ter no dia a dia”.
De acordo com o Venerável Mestre, podemos
oferecer aos outros:
• Uma frase que alivia;
• Um sorriso que encoraja;
• Gestos compassivos, prestação de favores;
• E, acima de tudo, manter e ajudá-los a alcançar uma
mente positiva.
A disposição de se oferecer ao mundo melhora a
vida e purifica a sociedade. Esse ato pode manter a
harmonia entre as pessoas, esquecendo-se as
diferenças. Também pode prover felicidade,
eliminando as preocupações dos outros e sendo uma
comovente demonstração de compaixão.
Ao se oferecer aos outros, há um saudável
abandono de si mesmo. Esta é a sabedoria vinda do
"não eu", uma prática que desperta a natureza búdica.
Sendo um ato de desprendimento, este é um caminho
a ser percorrido por quem deseja alcançar a
budeidade.

COMO EVOLUIR
“Todos nós podemos evoluir aprendendo com o
Buda e com o budismo. Pense: se vivermos todos os
dias como se eles fossem “um igual ao outro”, será
como se não houvesse uma mínima evolução. Se não
aceitarmos sugestões ou críticas, mas, mesmo assim,
quisermos aprender, esta será uma situação
contraditória.”
Adiante, ele lista conselhos do Venerável Mestre
Hsing Yün para trilharmos o Caminho da Evolução:
• Encontre seus próprios defeitos e corrija-os um a
um, ainda que aos poucos;
• Estude sua ineficiência, veja como pode evoluir, e
arrependa-se de qualquer teimosia;
• Identifique a fonte de suas preocupações e se
purifique delas;
• Conheça seus próprios problemas e resolva-os
com serenidade.
O Venerável Mestre Hsin Bau, por fim, conclui:
“Se não enxergarmos nossos próprios problemas,
isto será um tipo de ilusão. Se não aprendermos a
lidar com as preocupações, isto será um tipo de
ignorância. Se não aceitarmos as críticas
construtivas, isto não estará compatível com a
própria vontade de evoluir. Temos que nos esforçar
no processo de aprendizado, senão estamos apenas
dando passos em falso sem sair do lugar.”
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LIVE DAS CERIMÔNIAS DOS DOMINGOS:
O TEMPLO INICIA A TRANSMISSÃO ÀS 10H
O Templo mantém, ao longo do ano,
cerimônias eventuais
em português, aos
sábados (15h30), e cerimônias regulares aos
domingos (10h). Infelizmente, ainda não há
uma data para a retomada das cerimônias
presenciais, todavia, a comunidade monástica
do Templo Zu Lai continua realizando as
cerimônias aos domingos, no horário
costumeiro, sem a presença do público.
Com apoio técnico da equipe de TI, essas
cerimônias são transmitidas ao vivo da Sala do
Grande Herói, o salão nobre do Templo, e
podem ser assistidas pelo celular, notebook,
computador e Smart TVs, com espelhamento
da tela do celular diretamente na televisão ou
do aplicativo do Youtube – que geralmente já
vem instalado nos novos aparelhos.
Quem tiver dificuldades com novas
tecnologias, pode acessar diretamente o
site e assistir por lá.
Obs.: para as recitação em mandarim, há
legenda na tela.

TEMPLO ZU LAI NA INTERNET E
PERFIS NAS REDES SOCIAIS
FACEBOOK 1

FACEBOOK 2

INSTAGRAM
SITE

Página principal “Templo Zu Lai (Oficial)”:
https://www.facebook.com/templozulai
Página de apoio “Templo Zu Lai II ( Oficial)”:
https://www.facebook.com/templozulaioficial
Página “Templo_Zu_Lai (Oficial)”:
https://www.instagram.com/templo_zu_lai
www.templozulai.org.br
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O QUE É ÁUDIO DARMA?

Ouça a série

COMPARTILHAMENTO DE
UM PARÁGRAFO E DUAS
FRASES DO CAPÍTULO
“VIDA É MOVIMENTO”
(ÁUDIO DARMA #5) DO LIVRO O VALOR DA VERDADE
“O movimento é o significado e a energia da vida,
dado que, graças a ele, podemos progredir e ser ativos.
Por meio do movimento, aprendemos com os outros e
nos integramos à sociedade, conseguindo o apoio
necessário no que fazemos. O movimento de alguém
não deve ser julgado isoladamente, convém olhar
também para a pessoa e para o evento, assim como
para a ação e para a mente. Se nossa fala não puder ser
benéfica aos demais, então devemos nos calar. Se
nosso pensamento não favorecer ninguém, não
devemos pensar. Se nossos passos não trouxerem
benefícios aos outros, não devemos continuar. Se as
ações que praticamos com nossas mãos não forem
positivas, devemos nos eximir de movimentos”.

Áudios Darma são gravações (voz e trilha
sonora) de trechos dos livros do Venerável
Mestre Hsing Yün que o Templo Zu Lai
disponibiliza semanalmente em seu site.
Compartilhar gratuitamente trechos dos
livros é uma proposta para manter o Budismo
Humanista e o Templo Zu Lai próximos dos
discípulos e simpatizantes neste momento
de quarentena, oferecer um conteúdo
edificante a todos e facilitar o acesso ao
Darma às pessoas que, por algum motivo,
não têm facilidade de leitura, como
deficientes visuais, pessoas não alfabetizadas
etc.

“(...)a prática é mais importante
que a teoria e ações têm mais
impacto que meras palavras
vazias”
“O movimento benéfico
harmoniza e purifica
o corpo e a mente.”
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VOCÊ GOSTARIA DE AJUDAR
NAS ATIVIDADES
EMPREENDIDAS PELO TEMPLO
ZU LAI, INCLUINDO NOSSAS
AÇÕES SOCIAIS?

SAIBA COMO AUXILIAR
NA MANUTENÇÃO E
OBRAS SOCIAIS DO
TEMPLO ZU LAI

Indubitavelmente três das mais valiosas virtudes exaltadas pelo budismo são a generosidade, a
compaixão e a gratidão, e uma prática relacionada à manifestação destas virtudes é a doação. É
através de doações e trabalho voluntário que o Templo vem se mantendo ao longo de seus 28 anos
de existência, como um grande jardim florido cultivado por muitas mãos.

O ALCANCE DAS DOAÇÕES
As doações auxiliam na manutenção
do Templo, como alimentos, reparos,
despesas de eletricidade, água e
telefonia. Elas também são destinadas
às ações sociais em orfanatos, casas de
repousos, centros de assistência social
e na Fundação Filhos de Buda, que
assiste crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social e é
mantida pelo Templo Zu Lai.

COMO AJUDAR?
A contribuição é sempre de acordo
com as possibilidades dos benfeitores.
VOCÊ PODE FAZER DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA PARA:

Associação Internacional Budista Progresso
CNPJ 67.977.439/0001-40
Banco Bradesco
AG: 0160-0 / Conta Corrente: 70079-7

Obs. Em caso de doação via depósito/transferência, favor nos enviar
comprovante com nome por e-mail para identificarmos
a origem e a finalidade da doação. Agradecemos a todos.
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Prece para quem está
desempregado

Ouça a série

do Venerável Mestre Hsing Yün
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, ouve minha prece sincera:
o mundo está cheio de situações difíceis,
e estar desempregado é uma das mais perturbadoras.
Ó grande e compassivo Buda!
Há muitas razões diferentes para o desemprego:
alguns são forçados a deixar seu trabalho por causa da
recessão;
alguns deixam seus cargos por falta de adaptação;
alguns perdem oportunidades por causa da grande
concorrência;
alguns abandonam seus empregos por diferenças de interesses.
O fato é que muitos estão desempregados.
Estão esperando por uma oportunidade de emprego;
aguardando condições mais favoráveis.
Entre esses desempregados,
alguns estão desencorajados e deprimidos,
e têm o coração cheio de culpa e arrependimento;
alguns estão profundamente preocupados e ansiosos,
e culpam os outros por suas próprias falhas;
alguns estão agitados, indecisos e nervosos,
e ficam adoentados mesmo ao comer e ao dormir;
alguns vagueiam, incógnitos, por cidades e países distantes de
casa;
alguns estão ressentidos com o mundo
e se tornam indisponíveis à reparação dos próprios erros;
alguns se sentem inferiores, frustrados e ressentidos.
Ó grande e compassivo Buda!
Quando os desempregados encaram seus filhos que,
chorando de fome, esperam ser alimentados,
ficam profundamente preocupados;
quando encaram sua família,
que espera por ajuda,
sentem uma dor insuportável;
seus corações doem como se fossem esfaqueados;
seus pensamentos se tornam confusos como lã embaraçada.
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, auxilia com teu poder os desempregados deste
mundo:
que eles possam se levantar e brilhar novamente;
que eles possam se erguer e se posicionar novamente;
que eles possam chamar a atenção dos empregadores;

que eles possam voltar a ter toda a força de antes;
que eles possam ter autoestima e independência
e compreender que as mudanças do mundo são realizadas
pelo poder de cada um de nós;
que eles tenham ideais elevados
e compreendam que escolhas cuidadosas levam tempo para
serem implementadas.
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, deixa que todos os desempregados do mundo
saibam
que não há vergonha alguma em estar sem emprego,
mas que não ter determinação pode ser lamentável.
Existem exemplos de pessoas que, desempregadas,
criaram um futuro muito melhor:
Van Gogh, que ficou sem um centavo e muito frustrado;
Hans Christian Andersen, que passou por uma má fase, sem
nenhuma sorte;
Mark Twain, que teve dificuldades com comida e abrigo;
Charlie Chaplin, que sofreu apuros financeiros.
No entanto, todos souberam
encarar o obstáculo com calma, criando para si um outro
mundo.
Ó grande e compassivo Buda!
Permite que todos os desempregados compreendam
que o desemprego dá oportunidade para refletir e examinar
a si mesmo;
que o desemprego dá oportunidade de descansar e se
fortalecer;
que o desemprego dá oportunidade de que se aperfeiçoar;
que o desemprego dá oportunidade de se disciplinar e
cultivar a determinação moral.
Que as famílias dos desempregados
possam dar a eles confiança e encorajamento;
possam dar a eles palavras gentis e conforto;
possam dar a eles um bom guia e conselhos;
possam dar a eles paz de espírito e tranqüilidade.
Que os desempregados possam se empregar facilmente;
que possam encontrar seu caminho correto.
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, aceita minha prece mais sincera!
Ó grande e compassivo Buda!
Por favor, aceita minha prece mais sincera!
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