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Qui abraci el Sutra del lotus comprendrà que l’infern és, en si 
mateix, la Terra de la Llum Tranquil·la. […] Aquest ensenyament 
és d’importància fonamental, però jo li transmetré a vostè, tal 
com el bodhisattva Manjushri va explicar a la fi lla del Rei Drac 
la doctrina secreta segons la qual cadascú pot assolir la Budeïtat 
amb la forma que posseeix. Després d’escoltar-la, esforci’s en la fe 
amb actitud més seriosa i sincera que mai.nunca.

EL DAISHONIN ENCORATJA [en el fragment citat] la monja laica de  Ueno amb una al·lusió a la nena 
dragona, esmentada en el capítol «Devatta»(12è) del Sutra del lotus, que demostra el principi d’«assolir 
la Budeïtat  amb la forma que es posseeix». […]

La noció general considera la Budeïtat com un cim distant, al qual s’arriba després d’escalar un camí 
sinuós i escarpat. Aquest repte és tan difícil, que no sabem si ho aconseguirem ni quan; i l’esforç és tan 
extrem que no tenim espai per pensar en els altres. 

Però el budisme Nichiren ofereix una perspectiva totalment diferent sobre obtenir la il·luminació. 
Ensenya que qualsevol persona pot aconseguir aquest cim de la Budeïtat a l’instant. Així és el gran 
poder de la Llei Mística, l’ensenyament segons el qual abraçar el Gohonzon és, en si, observar la vida, o 
assolir la Budeïtat. 

En altres paraules, en qualsevol moment, podem aconseguir la Budeïtat  tal com som, onsevulla que 
estiguem, i des d’aquesta cúspide contemplar serenament les nostres circumstàncies i el nostre entorn. 
[…] 

La història de la il·luminació de la fi lla del Rei Drac, que va prometre alleujar tots els éssers del seu 
sofriment, no és una faula de temps llegendaris. Aquesta saga, en la qual contagiem alegria als altres, 
està ocorrent avui, en el món en què vivim, sostinguda per la labor harmoniosa i inspiradora de les 
dones Soka.

Fragments d’«Una brúixola que ens guia cap a una vida plena d’alegria i orgull».1
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AVANÇANT AMB EL GOSHO

Assolir la Budeïtat tal com cadascú és

Fragment de L’infern és la Terra de la Llum Tranquil·la, END, pàg. 478-479.
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PERSPECTIVA

En el capítol 12è del Sutra del 
lotus, el bodisatva Manjushri  
informa que la fi lla del Rei 
Drac, de vuit anys, ha assolit 
la il·luminació. El bodisatva 
Saviesa Acumulada ho 
rebutja, per considerar-ho 
impossible, convençut com 
està que per aconseguir la 
Budeïtat  es requereixen 
interminables eons de 
pràctiques difícils i que, en tot 
cas, les dones estan excloses 
d’aquesta capacitat. Llavors, 
sobtadament, la nena dragona 
es presenta a l’assemblea 
i es dirigeix a Shakyamuni: 
«He pogut aconseguir la 
il·luminació escoltant els 
seus ensenyaments; només 
el Buda pot testifi car-ho. Jo 
desplego les doctrines del 
gran vehicle per rescatar els 
éssers vius del sofriment».2 
Davant la incrèdula mirada 
de Saviesa Acumulada, 
Shariputra i uns altres, ella 
lliura a Shakyamuni una joia 
d’enorme valor, que simbolitza 
la naturalesa de Buda i el fet 
que tots els éssers posseeixen 
el potencial de la Budeïtat. 
I declara: «Observeu com 
aconsegueixo la Budeïtat».3 
Seguidament, la nena exposa 
«la Llei prodigiosa a tots els 
éssers en cada lloc de les 
deu direccions», i els seus 
cors s’omplen «d’un goig 
irrefrenable».4 |

1. Vegeu aquest número, pàgs.28-30.
2. SL, cap. 12, pàg. 186. 
3. Ib., pàg.187.
4. Ib.
5. Vegeu aquest número, pàgs 6 i 7.

JUNY és un mes de celebració per a les dones de la SGEs, ja que conté 
importants dates commemoratives per al Departament de Dones i 
el Departament de Dones Joves; a més, aquest any celebrem el desè 
aniversari de les cinc guies eternes que Daisaku Ikeda va obsequiar als 
dos departaments, com ens recordava Kaneko Ikeda en un missatge 
recent.5 

A més de la dedicació personal per aprofundir en aquestes 
guies, volem fer un primer pas en el moviment conjunt de dones 
i dones joves pels pròxims deu anys, cap al centeneri de la nostra 
fundació. Començant per les reunions de diàleg, al costat de tots els 
departaments, cadascuna de nosaltres il·luminem la pròpia realitat, el 
lloc on vivim i la societat en el seu conjunt. 

A continuació presentem, amb infi nita alegria, alguns fragments 
d’un missatge que Ikeda Sensei ha enviat per a aquesta ocasió, com 
sumant-se als nostres alegres cercles de diàleg..

No hi ha una sola persona que no pugui ser feliç a través de la fe en 
la Llei Mística. Tal com afi rma el Daishonin, les forces protectores de 
l’univers, sens falta ens protegiran perquè avancem pel camí de la 
bona fortuna, de la pau i de la seguretat..

El so del seu daimoku  serà la clau que obrirà totes les coses. 

Amb l’esperit de “des d’aquí i ara mateix”, permetin que les 

fl ors singulars de les seves vides, com el cirerer, el presseguer, 

l’albercoquer i la prunera, fl oreixin fragants!

Quan una dona abraça una voluntat ferma, posseeix 

la convicció que li permet superar totes les limitacions, 

transformar el seu entorn i crear un gran camí cap a un futur 

brillant. Aquest és l’epítom d’una vida basada en un jurament 

representat per les dones Soka.

Espero que, a través de la seva oració imbuïda de jurament, 
extreguin coratge, creïn esperança i facin resplendir les seves 
vides, il·luminant així les seves famílies i comunitats, establint vides 
victorioses de saviesa i creadores de valor.

 La meva esposa i jo els continuarem enviant daimoku a 

cadascuna de vostès, les preuades dones d’Europa. El meu 

desig més gran és que siguin veritablement felices. Més encara, 

que cadascuna sense excepció avanci amb el cap ben alt, 

portant vides de gran victòria. 

Si us plau, facin de la seva salut la seva màxima prioritat! Els 

demano que siguin felices i victorioses! |

UNA ALIANÇA BRILLANT EN CADA REUNIÓ DE DIÀLEG 


