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Prefaci a l’edició en anglès

Com a autor, em fa immensament feliç que Middleway Press publi-
qui aquesta edició revisada de Desvelant els misteris del naixement i 

de la mort. La mort, un dels grans temes d’aquesta obra, és una realitat 
inexorable de la vida; tots els éssers estan subjectes a una llei ineludi-
ble que es manifesta en les dues fases de vida i mort. Afrontar la mort, 
en el nivell fonamental, és un repte espiritual que ens ajuda a viure de 
manera més profunda i significativa.

Tal com suggereix l’exhortació llatina memento mori –recorda que 
hauràs de morir–, només podem captar el verdader significat de la 
vida quan afrontem honestament la realitat de la mort. Fa dos mil 
cinc-cents anys, el desig de superar els sofriments humans bàsics del 
naixement, l’envelliment, la malaltia i la mort, va impulsar el Buda his-
tòric, Shakyamuni, a abandonar la vida palatina i a emprendre la re-
cerca de la veritat. El budisme va començar amb la seva il·luminació, 
que va revelar la Llei suprema de la vida com a base de l’univers i 
del cosmos humà interior. Les ensenyances budistes es van desen-
volupar i exposar en nombroses escriptures, des de les del budisme 
primerenc fins a les del Mahayana. Però l’essència de totes és al Sutra 
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del lotus, que explica l’estat potencial de la Budeïtat –o naturalesa de 
Buda– inherent a tots els éssers.

Amb el pas del temps, el budisme es va anar propagant cap al sud, 
de l’Índia a Sri Lanka, Birmània, Tailàndia i Cambodja. En el seu trànsit 
cap al nord, va travessar l’Àsia Central, la Xina i la península de Corea 
fins a arribar al Japó. En aquest país, al segle XIII, va néixer Nichiren, qui 
va desentranyar la Llei universal implícita en la il·luminació de Shakya-
muni, Nam-myoho-renge-kyo. A més, va establir el singular budisme 
Nichiren, que subsumeix les ensenyances i filosofies de mestres indis 
com ara Nagarjuna –del segle II o III– i Vasubandhu –segle IV o V–, i del 
mestre xinès T’ien-t’ai –o Tiantai (538-597)–. El budisme Nichiren posa 
en pràctica de manera concreta les ensenyances del Sutra del lotus, en 
benefici de la gent comuna. De fet, Nichiren es va referir a si mateix 
com a un “devot del Sutra del lotus”.1 

La ciència i la tecnologia, amb els seus extraordinaris descobri-
ments, han fet que el món actual sigui totalment diferent del que va 
conèixer Nichiren. Per salvar una bretxa tan gran, aquest llibre pro-
posa un diàleg entre el nostre temps i els orígens del budisme Nichi-
ren. El seu contingut explica, encara que només sigui parcialment, 
les contribucions que les ensenyances de Nichiren poden fer al futur 
de la humanitat: ofereixen un clar panorama del món actual i mos-
tren com interpretar correctament la filosofia, la ciència i l’univers 
contemporanis. 

El budisme Nichiren, set-cents anys després d’haver iniciat el seu 
recorregut, constitueix una esplèndida via per tractar la desespe-
rança i la impotència que avui afecten la nostra societat. Per des-
comptat que la vida no sempre respon als nostres desitjos. Però el 

1.  N. de l’E.: Vegeu, p. ex., Los escritos de Nichiren Daishonin (Els escrits de Nichiren 
Daishonin), Tòquio: Soka Gakkai, 2008, pàg. 84.
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budisme, i especialment el budisme Nichiren, proporciona la força 
que ens fa capaços de transformar el destí; aclareix tots els aspectes 
de la vida humana i ho fa de soca-rel. Aquesta filosofia, aplicable 
universalment –a tota la humanitat, en qualsevol circumstància his-
tòrica i social–, és digna de ser practicada i estudiada al llarg de tota 
la vida. 

En els quinze anys que han passat des de la primera edició d’aquest 
llibre en anglès, les condicions del món, la societat i la vida individual 
han canviat dràsticament. Com molts pensadors han fet notar, durant 
molt de temps la visió de la humanitat sobre la vida i la mort no va 
experimentar grans canvis. Però els sorprenents avenços de la ciència 
en les darreres dècades han estimulat l’ésser humà a explorar noves 
idees sobre aquest tema en particular. 

Aquesta edició revisada té en compte noves formulacions científi-
ques i, també, certs descobriments recents sobre la vida i la mort; a 
més, inclou diversos agregats, correccions i millores en la traducció. 
Les ensenyances de Nichiren recalquen la dignitat de la vida –la natu-
ralesa de Buda o vida universal fonamental– inherent a la humanitat. 
He tingut una cura especial a transmetre una comprensió correcta 
d’aquesta filosofia, en termes contemporanis. 

Des de la meva joventut he sigut admirador fervent del poeta nord-
americà Walt Whitman, en l’obra del qual trobem lloances a la vida en 
si mateixa i interpretacions del cosmos i de la naturalesa molt afins 
als postulats del budisme. Per exemple en el seu “Cant de l’universal”, 
hi llegim aquests versos:

Vine, va dir la Musa,
Canta’m un cant que cap altre poeta no hagi cantat,
Canta’m l’universal.



DesVelant els mIsterIs Del naIxement I De la mort 

x

En aquesta espaiosa terra nostra,
Enmig de la incommensurable vulgaritat i l’escòria,
Sana i estàlvia dins el seu cor central,
S’amaga la llavor de la perfecció.2 

Els lectors d’aquest llibre, n’estic segur, descobriran en la filosofia 
budista un nou enfocament del que Whitman anomena “l’universal”. 
Res no podria fer-me tan feliç com saber que aquesta obra els ha do-
nat l’oportunitat d’aprendre, descobrir i emprendre una gran revolu-
ció interior. 

Finalment, voldria expressar la meva gratitud a totes les perso-
nes que amb la seva esforçada labor han fet possible la publicació 
d’aquesta edició revisada.

Daisaku Ikeda

2.  WHITMAN, Walt: Fulles d’herba, trad. Jaume C. Pons Alorda, Barcelona: Edicions 
de 1984, S.L., 2014, “Cant de l’ universal”, pàg. 243.”


