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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».

Des del mateix grup de diàleg 
del qual el mes passat vam 
publicar la imatge d’una reunió 
de preparació, aquest mes 
hem rebut fotografies d’un 
altre moment del moviment de 
diàleg que és igual d’important 
i que resulta d’esforços encara 
més inadvertits: les visites a les 
companyes o companys que 
no van poder participar en la 
reunió de diàleg. Aquestes es 
realitzen amb un esperit molt 
d’acord amb el principi central 
dels ODS que es destaca en 
aquesta secció a continuació.

«Els individus, les famílies i les organitzacions participen en un combat on es juga la victòria. Per això el 
Daishonin ensenya en els seus escrits a vèncer, tant en la vida com en el budisme. 

Vèncer és clau per a la felicitat, l’esperança i el progrés del  kosen-rufu.
Per això nosaltres, orgullosos membres de Gakkai que practiquem en relació directa amb l’esperit del 

Daishonin, no hem de ser derrotats! Vencem! […] 
El budisme és raó.
Dia a dia ens estem esforçant amb serietat en la pràctica i l’estudi, en bé del budisme, del benestar 

dels altres i del kosen-rufu.
Així com la neu cau tènuement i es va acumulant, la nostra fe sincera no deixarà de crear bona 

fortuna que donarà beneficis a la nostra vida. Les persones de fe ferma sens falta triomfaran i floriran al 
final. El budisme Nichiren ensenya que gaudiran d’il·limitada bona fortuna a través de les tres existències 
del passat, present i futur, i construiran una vida de felicitat material i espiritual.  Tot això queda 
determinat per la nostra fe. Per això és tan important la serietat i la constància en la fe». 

IKEDA, Daisaku: «Escriguin històries de vida magnífiques i triomfals», adaptat des de Civilització Global, 
nº 167, pàgs. 6-7.
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Per tal raó, Abutsu-bo és la Torre dels Tresors, i la Torre dels 
Tresors és Abutsu-bo. Cap altre coneixement és rellevant.

VOstès són LA tOrre DeLs tresOrs! Són persones de dignitat suprema! Heus aquí el missatge 
d’aquest passatge de Sobre la Torre dels Tresors. El president fundador de la Soka Gakkai Tsunesaburo 
Makiguchi va estudiar aquest escrit de Nichiren Daishonin profundament i va subratllar molts dels seus 
passatges. Aquí s’esclareix l’ensenyament humanista fonamental del budisme Nichiren, que confereix el 
màxim valor a cada ésser humà. […]

Es pot dir que  les estructures monolítiques i complexes de la societat contemporània afebleixen el poder 
de l’individu. Això pot conduir a les persones a sentiments d’impotència i destruir la seva autoestima, així 
com la confiança en elles mateixes; pot fer-los sentir que són indignes i que la seva vida no té sentit. 

Prendre consciència de la nostra dignitat i trobar un sentit de propòsit i orgull es tradueix en valentia 
invencible per afrontar tots els reptes, en qualsevol circumstància. Fa néixer en nosaltres la tenacitat 
per superar tots els obstacles. Podem desenvolupar integritat i fortalesa interior. Podem aixecar-nos 
i presentar batalla a qualsevol impediment; ser “com la persona que cau a terra, però s’incorpora 
recolzant-se sobre aquest mateix terra [en què ha caigut]”.1

La forma en què percebem la nostra vida és, al mateix temps, la forma en què percebem les vides 
dels altres. Quan tenim clara la nostra dignitat, també reconeixem els altres com a éssers dignes i 
valorem les seves vides.

Un principi central que orienta els esforços de la comunitat global per complir els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible és la consigna de “No deixar ningú enrere”. Aquest lema ressona 
profundament amb el propòsit de la Soka Gakkai, que és fer brillar al màxim la dignitat de cada individu, 
sense exclusió ni excepció, i promoure la lliure expressió de la Torre dels Tresors en un mateix i en els altres.

Fragments de «Per als nostres magnífics nous membres»,  3.2

«

AVAnçAnt Amb eL Gosho

Que ningú es quedi enrere

PArAuLes CLAu  torre dels tresors · Dignitat de la vida, la pròpia i la dels altres · Humanisme

PersPeCtIVA

«Les persones que més han sofert mereixen la major felicitat. Els qui experimenten el karma més advers 
poden assumir la missió més noble i complir-la».3    Són principis revolucionaris i –ja que traspuen amor 

compassiu, esperança i justícia– commovedors. No obstant això, qui és capaç de creure-hi de debò? 
Més encara, qui està disposat a demostrar que són certs i, en fer-ho, evitar que quedin com a meres 

«paraules boniques»? Aquest ha estat el compromís de Nichiren i dels presidents fundadors de la Soka 
Gakkai i, com a tal, és també el compromís de les seves i els seus deixebles. |

Passatge de Sobre la Torre dels Tresors, escrit dirigit a Abutsu-bo, END, pàg. 299). 

1.  END, pàg. 1153.
2.  Vegeu aquest  número, pàgs. 26-28.

3.  Ib., pàg. 30.
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ICtòrIA sOkA

LOCALment Visita després de la reunió de diàleg del grup Primavera 


