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En aquesta secció oferim recursos per a la trobada preparatòria de la reunió de 
diàleg, i per a una breu i inspiradora introducció al diàleg basat en experiències, que 

és el que constitueix la reunió de diàleg en si. Són: una cita que il·lumina la transcendència 
de tots aquests esforços («Globalment»), una presentació d’un dels grups o districtes que els 

sostenen («Localment»), un passatge dels escrits de Nichiren Daishonin comentat per Daisaku Ikeda 
(«Avançant amb el Gosho»), una «Perspectiva» i alguns «Temes clau».

LOcALment  
Grup Diamant
Daisaku Ikeda ha escrit: «Així com 
un diamant només pot ser polit per 
un altre diamant, és només a través 
d’un compromís genuí i ple amb els 
altres com els éssers humans podem 
polir el nostre caràcter i ajudar-nos 
mútuament a assolir majors altures». 
Els membres d’aquest grup de diàleg 
de Lanzarote ho tenen claríssim, i a 
través del suport recíproc il·luminen 
més i més les seves vides i el seu 
entorn. Al juny, amb l’«aliança brillant» 
que han protagonitzat, no han fet sinó 
augmentar la seva esplendor.

GLObALment

«–Vostè, citant una àmplia varietat d’escriptures, m’ha 

demostrat amb claredat les veritats i errors d’aquest 

assumpte. Per tant, he abandonat per complet les meves 

errades idees anteriors, i se m’han obert els ulls i l’oïda 

a cada aspecte de la qüestió. [...]

–Que reconfortant! Vostè s’ha relacionat amb un amic al saló 

perfumat d’orquídies, i ara la seva postura és recta com 

l’artemísia que creix entre el cànem! [...]

–Però no n’hi ha prou que només jo accepti les seves paraules 

i hi cregui; hem d’obrar perquè altres també s’adonin de 

l’error en què es troben». 
Fragments de «Sobre l’establiment de l’ensenyament correcte per a assegurar la pau a la 
terra», END, pàgs. 24-27.
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Per molt fervorosament que Nichiren ori per la seva situació, 
si vostè no té fe, serà com intentar fer foc amb llenya humida. 
Obstini’s a enfortir el poder de la seva fe.

InmeDIAtAment AbAns de les paraules “Per molt fervorosament que Nichiren ori per la seva 
situació”, el Daishonin escriu: “L’important és el cor”.  El “cor” al qual es refereix aquest passatge i que els 
membres de tot el món han gravat en la profunditat de la seva vida, és “el cor de la inseparabilitat entre 
mestre i deixeble”. […] Considerem més profundament què significa que el mestre i el deixeble es posin 
en acció en sincronia d’esperit i d’oració. 

En què consisteix l’essència de l’oració i la postura del mestre? En el jurament del mestre: el gran 
jurament del kosen-rufu formulat per Nichiren Daishonin per guiar a la il·luminació a totes les persones 
de l’Últim Dia de la Llei.

El Daishonin escriu: “Si vostè comparteix el mateix cor que Nichiren, ha de ser un Bodhisattva de la 
Terra”.1 […] Perquè tenim la missió dels Bodisatves de la Terra, podem entonar Nam-myoho-renge-kyo, 
l’essència del Sutra del lotus. Perquè recitem daimoku amb el jurament d’aconseguir el kosen-rufu, 
podem ser feliços i treballar per la felicitat d’altres éssers. Perquè practiquem el budisme Nichiren i 
ensenyem la pràctica a uns altres, podem fer la nostra revolució humana i ser persones que actuen en 
benefici dels altres. Les nostres oracions, que en principi només estaven enfocades en la nostra pròpia 
necessitat, naturalment es van alineant amb el jurament del nostre mentor.

Aquesta és una transformació radical: deixebles que abans depenien del suport del seu mestre es 
converteixen en deixebles que lluiten activament amb ell. 

Això és molt diferent de les religions que preguen per la salvació a un ésser absolut i transcendental. 
El principi fonamental del budisme és arribar a ser persones compassives i d’acció, compromeses amb 
la labor d’ajudar altres persones a ser felices. 

El camí de mestre i deixeble significa que aquest últim hereta i perpetua el cor i la lluita del seu 
mestre, per construir una xarxa d’individus esclarits.

Fragments de «Per als nostres magnífics nous membres»,  1.2

«

»

AvAnçAnt Amb eL Gosho

Lluitar amb un mateix cor

PArAULes cLAU  cor de la inseparabilitat entre mestre i deixeble · compassió i acció 

PersPectIvA

En l’última entrega de La nova revolució humana, el núm. 139 del capítol «Jurament», Shin’ichi 
Yamamoto recorda unes paraules del seu mestre: «[…] mentre hi hagi un deixeble veritable, podrem 

aconseguir el kosen-rufu»; i expressa la seva convicció que els qui «mantinguin aquest solemne esperit 
dels primers tres presidents de la Soka Gakkai […] seran suprems vencedors», i que «aquest serà també 

el camí essencial que conduirà la Soka Gakkai a successives victòries en el segle XXI».3  |

Passatge de «L’estratègia del Sutra del lotus», END, pàgs. 1045-1046.

1.  END, pàg. 406.
2.  Vegeu aquest número, pàgs. 32-33.

3.  Ib., pàg. 35.


