
Founder’s Essay  

2020 

VOL. 176 

5 

Living the Lotus 
Vol. 175 (April 2020)  

Published by Rissho Kosei-kai International,  

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 wada, 

Suginami-ku, Tokyo 166-8537 Japan  

TEL: +81-3-5341-1124 

FAX: +81-3-5341-1224 

Email: living.the.lotus.rk-International 

           @kosei-kai.or.jp 

Senior Editor: Koichi Saito 

Editor: Kensuke Osada 

Copy Editor: Ketsarin Somrit 

ผูฟั้งท่ีดียอ่มไม่มีผูใ้ดรังเกียจ 

 มีคนเคยพดูวา่ “ในท่ีชุมนุมของสมาชิกองคก์รริชโชโคเซไกน้ี 
สามารถพดูคุยไดอ้ยา่งสบายใจจริง ๆ” สายตาของผูเ้ล่ือมใสศรัทธา
ทุกท่านนั้นจะจดจ่อไปยงัผูพ้ดู พร้อมฟังโดยพยกัหนา้รับดว้ยหนา้ตา
ท่ียิม้แยม้ทุกคร้ัง น่ีช่างเป็นเร่ืองท่ีน่าดีใจยิง่นกั 

  สมาชิกองคก์รริชโชโคเซไกทุกท่าน มีส่วนท่ียอดเยีย่มมากมาย 
ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการเป็นผูฟั้งท่ีดีน่ีเอง เพราะวา่ผูพ้ดูนั้นจะแสดง
ตวัตนของเขาผา่นเร่ืองราวท่ีพดู จึงมกัจะใส่ใจมากกวา่ส่ิงใดวา่ผูฟั้ง
เขา้ใจและรู้สึกร่วมกบัเร่ืองท่ีตนเองพดูหรือไม่ หากผูฟั้งเฉยเมย มอง
ไปทางอ่ืน หรือหนัไปพดูคุยกนัเอง ผูพ้ดูก็จะรู้สึกวา่ถูกเมินเฉย และ
ไม่มีพลงัในเร่ืองท่ีจะพดู 

     แมแ้ต่ท่ีในวงสนทนาธรรมหรือวงโฮซ่าเองก็เช่นกนั หากผูน้ า
โฮซ่าฟังเร่ืองราวของผูค้นโดยใจลอยไปเร่ือย ฝ่ายผูพ้ดูก็อาจจะรู้สึก
วา่ตนเองถูกละเลย แต่หากท่านฟังโดยพยกัหนา้ตอบรับอยา่งจริงจงั 
เพียงเท่าน้ี ผูพ้ดูก็จะรู้สึกวา่ไดรั้บความช่วยเหลือแลว้ 

     ในโฮซ่านั้นส่ิงส าคญัอยา่งแรกก็คือ การฝึกฝนเพ่ือใหเ้ราเป็น
ผูฟั้งท่ีดี คนท่ีพดูเก่งหากพลั้งเผลอผิดพลาดก็อาจจะมีคนไม่ชอบได ้
แต่หากเป็นผูฟั้งท่ีดียอ่มจะไม่มีผูใ้ดรังเกียจอยา่งแน่นอน 
     

(จาก “ไคโซะ-ซุยกนั เล่มท่ี 9” หนา้ 158-159)   

องคก์รรชิโชโคเซไก เป็นองคก์รพทุธศาสนาทีด่ าเนนิงานโดยฆราวาส มสีทัธรรม

ปณุฑรกีสตูรเป็นพระคมัภรีห์ลกั องคก์รไดรั้บการสถาปนาขึน้โดยทา่นประธาน

ใหญ ่นคิเคยีว นวิาโนะ และทา่นรองเมยีวโกะ นางานูมะ ในปีค.ศ.1938 รชิโชโค

เซไกประกอบดว้ยผูค้นทีป่รารถนาจะสรา้งสงัคมแหง่สนัตภิาพดว้ยการนอ้มน าเอา

หลกัค าสอนขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้มาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 

อาท ิ ในสงัคมทีอ่ยูอ่าศยั ทีท่ างาน และในครอบครัว ซึง่ปัจจบุนัสมาชกิรชิโชโค

เซไกไดร้ว่มมอืรว่มใจกบัทา่นประธานนชิโิกะ นวิาโนะ (ประธานทา่นปัจจบุนั) ใน

การด าเนนิงานเพือ่สนัตภิาพทัง้ภายในประเทศญีปุ่่ นและในตา่งประเทศ อกีทัง้มี

การประสานความรว่มมอืกบัองคก์รศาสนาตา่ง ๆ ไปพรอ้มกบัการกระตุน้สมาชกิ

ใหม้กีารเผยแพรค่ าสอนของพระพทุธศาสนาในฐานะพทุธศาสนกิชนดว้ย 

หวัขอ้ Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life เป็นการน าค าสอนในสทัธรรมปณุฑรกีสตูรมาใชใ้นชวีติประจ าวนั เปรยีบเสมอืนดอกบวัทีบ่านในโคลนตมแตม่คีวาม

งดงาม ในวารสารนีไ้ดร้วมเอาความปรารถนาทีจ่ะท าสิง่มคีณุคา่เพือ่ชวีติทีม่ ัน่คง โดยจะสง่ตอ่ขอ้คดิธรรมะอนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชวีติผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตสือ่ไปถงึ

ผูค้นทัว่โลก ทัง้นี ้องคก์รรชิโชโคเซไกไดร้บัความรว่มมอืจากส านักงานในตา่งประเทศในการแปลบทความออกมาเป็น14 ภาษา แตท่วา่ บางภาษาอาจจะไมไ่ดล้งเผยแพรต่าม

ก าหนดเวลาทีแ่น่นอนและบางภาษาจะมกีารเผยแพรเ่พยีงแคโ่อวาทของทา่นประธานเทา่น้ัน และเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพทีด่ขีองวารสาร เราจะพฒันาใหด้ยีิง่ ๆ ขึน้ไป ทัง้นี ้

หากไดร้บัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนจ์ากทา่น จกัขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
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ท่านนิชิโกะ นิวาโนะ ประธานองคก์รริชโชโคเซไก 

     ณ เมืองฮามาดะ จงัหวดัชิมาเนะ (ช่ือในปัจจุบนั) มีผูศ้รัทธานิกายสุขาวดีท่านหน่ึง นามวา่ เซ็นทาโร 
ชิคาชิเกะ ซ่ึงน่ีเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลย้คุสมยัเอโดะตอนปลาย  

     ผูศ้รัทธานิกายสุขาวดีหรือเรียกวา่เมียวโคนินนั้น คือ ผูท่ี้สวดระลึกถึงพทุธคุณและศรัทธาอยา่งล ้าลึก 
เป็นบุคลิกลกัษณะท่ีบริสุทธ์ิกระทัง่สามารถเทียบไดก้บัดอกบวัขาว ตอนท่ีเซ็นทาโรยงัอายนุอ้ย ๆ อยูน่ั้น  
เขามีพฤติกรรมแย ่ กระทัง่ถูกคนในหมู่บา้นเรียกวา่ “ตวัหนอนจอมสร้างปัญหา” แต่ในท่ีสุด เขาก็ไดต่ื้นรู้
และเล่ือมใสต่อองคพ์ระอมิตาพทุธ จนกลายเป็นท่ีเคารพรักของคนมากมาย จนถูกกล่าวขานใหม่วา่เป็น 
“คุณเซ็นทาโรแห่งดินแดนอิวามิ”  

     อยูม่าวนัหน่ึง มีเพ่ือนพอ้งผูเ้ล่ือมใสมาเยีย่มเยอืนเซ็นทาโร เขาเป็นเพ่ือนผูท่ี้เคยใหท่ี้พกัคา้งแรมหน่ึง
คืนตอนท่ีเซ็นทาโรมานมสัการวดัน้ี เซ็นทาโรตอ้นรับเขาดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้ แต่คนผูน้ั้นจู่ ๆ ก็เรียกเซ็นทา
โรวา่ “ข้ีขโมย” และประนามอยา่งดุเดือด กล่าวหาเซ็นทาโรวา่ไดแ้อบขโมยชุดกิโมโนไป 

     ทนัใดนั้น แมว้า่เซ็นทาโรจะไม่ไดท้ าตามท่ีถูกใส่ร้าย แต่ก็ไดก้ล่าวขอโทษอยา่งสุภาพวา่ “เร่ืองนั้น
เป็นความผิดของขา้เอง” และนอกจากจะมอบเงินค่าชุดกิโมโนใหแ้ลว้ยงักล่าววา่ “ขา้ไม่มีอะไรมาก แต่
อยา่งนอ้ยก็โปรดรับขนมคุซะโมจิน้ีไปใหค้รอบครัวท่านดว้ยเถิด” และจากนั้นเซ็นทาโรก็ไดห่้อขนมคุซะ
โมจิท่ีถวายอยูบ่นห้ิงพระใหไ้ปเป็นของฝาก 

     เม่ือผูน้ั้นกลบัไปถึงบา้น และก าลงัจะทานขนมคุซะโมจิกบัทุกคน ไม่รู้วา่ท าไมบุตรสาวท่ีท างานอยู่
ในบา้น เอาแต่กม้หนา้ไม่ยอมหยบิขนมกิน เม่ือเจา้ของบา้นถามไปวา่ “ท าไมเจา้ไม่กินล่ะ” บุตรสาวจึง
สารภาพผิดวา่ “ท่ีขา้บอกไปวา่คุณเซ็นทาโรขโมยน่ะ จริง ๆ แลว้ขา้เป็นคนขโมยชุดกิโมโนนั้นเอง” 

     ถึงตอนน้ี ถา้ทุกคนอยูใ่นสถานการณ์เดียวกบัคุณเซ็นทาโร ทุกคนจะรับมือและจดัการต่อเหตุการณ์น้ี
อยา่งไรหรือ 

President’s Message 

เซ็นทาโรแห่งอวิาม ิผู้ศรัทธานิกายสุขาวด ี

จงสงบใจอยา่งสงบน่ิง   

May 2020 
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ถา้ท าไดเ้ราก็คงไม่อยากพบเจอกบัคนท่ีกล่าวโทษผูอ่ื้นโดยไร้เหตผุล หรือคนท่ีเอาความคิดตวัเองเป็น

ใหญ่โดยไม่ฟังผูอ่ื้นเหมือนกบัเร่ืองราวขา้งตน้ ยิง่ไปกวา่นั้น ถา้ถูกกล่าวหาวา่เป็นโจรแลว้ ก็คงจะเป็น

ธรรมดาท่ีจะไม่สามารถยอมรับไดอ้ยา่งสุขมุเยอืกเยน็ 

ดว้ยเหตุน้ี แมเ้ราจะช่ืนชมต่อการตอบสนองของคุณเซ็นทาโร แต่ก็คงจะตอ้งอยากทราบเหตผุลวา่เพราะ

เหตุใดคุณเซ็นทาโรจึงสามารถยอมรับเหตุการณ์น้ีไดโ้ดยไม่ช้ีแจงส่ิงใดต่ออีกฝ่ายเลย 

ขา้พเจา้คิดวา่คงเป็นเพราะ “ความศรัทธา” ท่ีแทจ้ริงของคุณเซ็นทาโรท่ีเช่ือวา่ “พระอมิตาพทุธจะจดัการ

ทุกอยา่งให”้ และ “ไม่จ าเป็นตอ้งรู้สึกละอาย เพราะทุกสรรพส่ิงนั้นพระพทุธเจา้รู้แจง้ชดัเจนดีอยูแ่ลว้” ซ่ึงก็

คงเป็นเพราะวา่คุณเซ็นทาโรถือความรู้สึกสงบใจอยา่งสงบน่ิงแบบน้ี จึงสามารถรับมือกบัเหตุการณ์เช่นนั้น

ได ้

มีกวเีชิงคุณธรรมกล่าววา่ “ทั้งคนพดู และคนท่ีถูกพดูถึง ลว้นก็เป็นฐานดอกบวัเหมือนกนั” เพราะวา่ เม่ือ

อยูต่่อหนา้พระพทุธเจา้แลว้ ทุกคนจะเสมอภาคกนั คุณเซ็นทาโรอาจจะคิดวา่หากพดูยนืยนัความถูกตอ้ง

ของตวัเองและพดูจนอีกคนยอมรับ ณ ท่ีแห่งนั้น คงจะเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระและยดืยาว 

จาก “บทการโนม้นา้วใหเ้กิดอุตสาหะ” ในสทัธรรมปุณฑรีกสูตร กล่าวไวว้า่ “ปวงขา้พระองคจ์กัไม่

เสียดายร่างกายและชีวติ แต่จกัมุ่งเฝ้ารักษาแต่วถีิอนัสูงส่งน้ี” แมจ้ะเป็นวรรคท่ีบ่งบอกถึงความตั้งใจอนัแรง

กลา้ของผูศ้รัทธา แต่ขา้พเจา้คิดวา่ วลีน้ีไม่ไดมี้เพียงความหมายของการไม่เสียดายชีวติเท่านั้น ตอนน้ี ถา้เรา

รู้สึกถึงปาฏิหารยท่ี์เราไดเ้กิดและมีชีวติอยูบ่นโลกใบน้ี เราก็จะสามารถเขา้ใจถึงความหมายท่ีส าคญัจาก

ความรู้สึกขอบคุณต่อเหต-ุปัจจยัของการเกิดและมีอยูข่องเรา มิใช่การฝักใฝ่ในตนเองวา่ “แค่เราพอใจก็พอ”  

“วถีิอนัสูงส่ง” น้ีก็คือ เม่ือเรารู้สึกต่อความซาบซ้ึงเช่นนั้นแลว้ เราก็จะอยากแบ่งปันความรู้สึกขอบคุณ

นั้นไปยงัผูค้นมากมาย หากเป็นพวกเราผูซ่ึ้งรู้สึกซาบซ้ึงไดแ้ลว้โดยค าสอนในสทัธรรมปุณฑรีกสูตร เราก็

จะยา่งกา้วไปขา้งหนา้โดยตั้งใจท่ีจะถ่ายทอดค าสอนนั้นไปสู่ผูอ่ื้น และร่วมสมัผสัความน่ายนิดีของการมี

ชีวติและความซาบซ้ึงร่วมกนักบัผูอ่ื้น 

อยา่งไรก็ตาม ขา้พเจา้ไม่คิดวา่น่ีเป็นการโนม้นา้วหรือการตั้งใจจะเปล่ียนแปลงผูอ่ื้น ขอแค่เพียงมีผูท่ี้ต่ืน

รู้ถึงคุณค่าและรู้สึกขอบคุณต่อชีวติในขณะน้ีระหวา่งการปฏิบติัตามค าสอนของพระพทุธเจา้โดยปิติและ

สานสมัพนัธ์กบัผูค้นดว้ยจิตท่ีเบิกบาน เพียงเท่าน้ีก็เพียงพอ 

เราจะเรียกเร่ืองราวของคุณเซ็นทาโรท่ีไดก้ล่าวไปตอนแรกวา่ “การเทศน์เร่ืองขนมคุซะโมจิ” และ

ขา้พเจา้ไดต้ระหนกัและมองเห็นถึงหวัใจส าคญัของผูศ้รัทธาท่ีมีชีวติอยูอ่ยา่งสงบใจและสงบน่ิงภายใน

ความอบอุ่นของผูศ้รัทธานิกายสุขาวดีท่ีไดล้ะลายจิตใจของบุตรสาว 

 

(จากวารสาร “โคเซ” ฉบบัเดือนพฤษภาคม) 

ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งพทุธอย่างเบิกบาน  

President’s Message 

May 2020 






