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Saudação a Daisaku Ikeda, novo Sócio
Correspondente da União Brasileira de Escritores
Yara Falcon*
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome do
presidente da União Brasileira dos Escritores, Alexandre Santos e do
escritor Daisaku Ikeda que tomará posse hoje como sócio correspondente da UBE. Será o nosso décimo sócio correspondente. Fui
encarregada pelo escritor Alexandre Santos da honrosa missão de
saudar o senhor Daisaku Ikeda. Ele deve ter-me escolhido pela afinidade com a cultura japonesa e o budismo.
O ilustre escritor e poeta laureado Daisaku Ikeda, além de ser
um homem consagrado à Literatura, é filósofo, fotógrafo e presidente da Soka Gakkai Internacional. Respeitado mundialmente por todos estes atributos, gostaria de destacar a Oganização Não Governamental SGI que ele dirige desde 1975, quando foi fundada. A Soka Gakkai Internacional segue a orientação budista do mestre Nicheren, voltada para a paz, cultura e educação. O budista Nicheren, do
século XIII, elegeu o sutra de Lótus como o caminho da iluminação;
que, na essência, diz todos poderem conseguir despertar sua natureza búdica. Respeitando estes ensinamentos o senhor Daisaku Ikeda
definiu como diretriz da SGI: - Alcançar a paz e prosperidade eternas através da cultura e educação baseadas no espírito do budismo -.
O escritor Ikeda nasceu em Tóquio. Teve uma infância e adolescência conturbada pela sáude frágil e tempos de guerra
no Pacífico. Aos 17 anos quando terminou a guerra em 1945, ele e
sua família sofreram todas as agruras de pós-guerra, inclusive a perda do irmão mais velho que fora recrutado pelos militares. Leitor inveterado despertou cedo para os problemas do mundo e sua vivência
com os horrores da guerra semeou no seu coração o compromisso
com a paz. Em 1947 conheceu o dirigente da Sokka Gakkai, o mestre Jossei Toda, que tornou-se seu mentor. Ele havia sucedido o senhor Tsunessaburo Makiguti. Ambos foram presos pelos militares,
por causa de suas ideias pacifistas em plena guerra. O senhor Maki-

2
guti morreu na prisão e o senhor Toda, libertado em 1945, continuou
a luta pela paz na ONG Soka Gakkai. Em 1960, após o falecimento
do mestre Toda, o escritor Ikeda assumiu a liderança da ONG e em
1975 a presidência da Soka Gakkai Internacional-SGI. Passa a ter
um papel importante na ONU como consultor e autor de projetos pela paz, cultura e educação. Educação e cultura são para ele necessidades básicas para a paz duradoura. A SGI desenvolve também atividades de auxílio a refugiados, a proteçao ambiental e direitos humanos. Existe em 192 países e consta de 12 milhões de membros.
Neste seu caminho, o escritor Ikeda, encontrou-se com personalidades tais como Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Zhou Enlai, Miterrand, Henry Kissinger, Linus Pauling, rei Gustavo e a rainha Silvia da Suecia e outras não menos expressivas personalidades mundiais. Continua a percorrer o mundo fazendo palestras e levando os
princípios da filosofia budista aplicados aos problemas da humanidade, visando despertar nos homens a compreensão e respeito mútuos, a paz e prosperidade para a construção de uma nova era.
Entre os trabalhos literários do escritor e poeta Daisaku Ikeda estão, os diálogos :
- Valores Humanos em um Mundo em Mutação - Um diálogo
sobre o Papel Social da Religião - , com o escritor e professor pesquisador de sociologia das religiões Bryan Wilson da Universidade
de Oxford.
- A Noite Clama Pela Alvorada - Um diálogo do Oriente com o
Ocidente sobre a Crise Contemporânea -, elaborado com o escritor
françês René Huyghe,membro da Academia Francesa, conferencista
conhecido na Europa, América do Norte e Japão. F
- Escolha a Vida - com Arnold J. Toynbee, historiador britânico, considerado um sábio.
- Antes que Seja Tarde Demais -, com Aurélio Peccei, intelectual ,industrial italiano anti-facista, fundador do Clube de Roma.
- Direitos Humanos no Século XXI -, com Austregésilo de Athayde.
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Senhor Ikeda conheceu Austregésilo de Athayde em 1993,
quando tomou posse como sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras, na cadeira 14. Foi neste encontro que combinaram
o diálogo e o transformaram em livro.
São muitos seus diálogos publicados com personagens
deste nosso mundo. A lista é grande, vale ainda citar André Malraux, Linnus Pauling e Mikhail Gorbachev.
Entre seus Livros, citamos:
- Crianças de Vidro e Outros Ensaios
- Cantos do Meu Coração
- O Buda Vivo
- Ser Humano
- O romance A Revolução Humana (12 volumes)
- Cidadania Planetária
- Vida:Um Enigma,Uma Joia Preciosa
- Os Clássicos da Literatura Japonesa
- Livros de Literatura Infantil
Os prêmios recebidos por este mestre, todos de máxima importância, mais de 50, permitam-me apenas dizer alguns:
- Prêmio da Paz das Naçóes Unidas
- Comenda Especial das Nações Unidas
- Prêmio do Congresso dos Estados Unidos pela Paz através da
Juventude
- Poeta laureado do Quinto Congresso Mundial de Poetas
- Prêmio para a Paz em Comemoração a 125 anos do nascimento de Ghandi da Fundação Popular para Assistência Mahatma
Ghandi. 1995
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- Medalha de Ouro Internacional Leon Tolstói da Associação
Internacional de Fundos das Crianças da Rússia.1995
- Prêmio Poeta da Paz Mundial outorgado pela Sociedade
Mundial de Poesia-2010
- Título de Conselheiro Honorário do Museu Lu Xun-2012
Ele recebeu títulos acadêmicos de Doutor Honorário e
Professor Honorário em Universidades renomadas da Europa, Asia,
América Latina, América do Norte, América Central e Africa. No
Brasil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,Universidade
Federal do Paraná, Faculdade Católica de Ciências Econômicas da
Bahia entre outras instituições.
Todos os anos o mestre, Daisaku Ikeda, apresenta a ONU uma
proposta de Paz. Em 2012 sua proposta foi Segurança Humana e
Sustentabilidade. Em 2013, Sabedoria, Compaixão e Coragem: Edificando uma Sociedade Global de Paz. Este ano apresentou: - Criação de Valor para a Mudança Global:Construindo Sociedades Resistentes e Sustentáveis.
De espírito empreendedor, criou o Museu de Arte Fuji de Tóquio, o Centro de Pesquisa para o Século XXI de Boston, o Instituto
Toda para a Paz Global e Pesquisa Política, Centro de Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas, a Universidade Soka da América
nos EEUU e Escola Soka do Brasil.
Teríamos muito, mas muito mais para falar deste nobre homem
que nos dá a honra de participar desta casa como sócio correspondente. O limite do tempo fez-me sucinta, uma tarefa difícil, haja vista o currículo extenso e precioso que ele tem. Como hoje temos a
internet os interessados podem consultar mais sobre esta ilustre personalidade.
Digníssimo escritor e poeta Daisaku Ikeda é uma honra para
todos nós recebê-lo. Creio que sua presença seja um marco na UBE.
Estar diante de um mestre que tem ajudado a humanidade a ter esperança em um novo mundo de paz e, tê-lo como sócio desta Casa,
certamente, é um presente de Buda. Despertará em muitos o enga-
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jamento maior nesta proposta de contribuir com a cultura e educaçaõ
pela Paz, o conhecimento mais profundo do Dharma ou ensinamentos budistas, destacando os do mestre Nicheren. Termino esta saudação de boas-vindas com versos e pensameno de sua autoria, antes,
nosso muito obrigada por aceitar o convite da nossa querida UBE.
Arigatô.
Não faz mal que seja pouco
O que importa é que o avanço de hoje
Seja maior do que o de ontem
Que nossos passos de amanhã
sejam ,mais largos do que os de hoje
O futuro começa neste instante!
Precisamos definir o que deve ser feito neste momento
E como estabelecer uma firme base
No exato local em que estamos
é importante vencer aqui e agora
Uma pessoa verdadeiramente grandiosa é aquela que consegue
vencer a si mesma. Aquele que consegue vencer o inimigo é forte,
mas aquele que consegue vencer a si próprio é realmente poderoso.
Vencer e desafiar a si próprio é uma tarefa árdua e requer muita coragem e só conseguimos com muita humildade, seriedade e sinceridade. Admitir que estamos errados e reconhecer que, em determinadas situações, somos o centro do problema, são atitudes muito corajosas, em que a decisão e a determinação de mudar a si próprio é
fundamental. Daisaku Ikeda

