ในเดือนนี้มีขาวดีประกาศไวอยูที่หนา7 อยาลืมพลิกไปดูนะคะ

「“เทโดริ(การเยี่ยมเยียน)”」
～มาทําตัวเราใหเปลงประกายกัน～
ถาบอกใหคุณนึกถึงหนาคนที่สําคัญๆของคุณในตอนนี้ จะ
มีกี่คนที่คุณคิดถึงบาง ทั้งครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อน คนรัก
เพื่อนรวมงาน เราตางก็ใชชีวิตที่ผานมาทุกวันโดยมีคน
เหลานี้คอยชวยเหลืออยูเสมอ เพราะมีคนสําคัญมากมาย
เหลานี้อยูเราจึงสามารถเติบโตขึ้นมาได
เทโดริหรือการเยี่ยมเยียน ก็คือการฝกปฏิบัติเพื่อใหเราได
มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ และเขาใจผูอื่น มีความกระตือรือรนที่
จะรูจัก และคอยอธิษฐานขอใหคนที่เราใสใจเปนหวงอยูนั้น
ไดมีความสุขจากใจ มีการไปเยี่ยมเยียนเขาที่บาน หรือ
ออกไปขางนอกในบางครั้ง บางก็ใชโทรศัพทหรือ เมลก็มี
ในการทําเทโดริ ไมวาจะไปเยี่ยมคนอื่นหรือมีคนอื่นมาเยี่ยม
เราที่บาน ก็เปนสิ่งที่นาดีใจทั้งนั้น เราจะไดเรียนรูทักษะและ
มุมมองในการใชชีวิตตางๆจากคนๆนั้นนั่นเอง
ยิ่งพวกเราไดพบปะผูคนมากเทาไหรก็จะยิ่งเกิดความรูสึก
ขึ้นมาหลากหลาย เชน รูสึก ดีใจ ขมขื่น เมตตา อยากเอาใจ
ใส และบางครั้งก็รูสึกไมพอใจอีกฝายจนตองทะเลาะกันใช
ไหม เมื่อเรารูวาในโลกใบนี้มีผูคนมากหนาหลายตาและลอง
กลาที่จะเผชิญหนาดู เราจะสามารถขัดเกลาจิตใจตัวเองที่
เปรียบเสมือนกอนหินขรุขระ ลบสวนที่เปนเหลี่ยมแหลมให
เปนกอนเรียบกลม จากความรูสึกทั้งหลายแหลที่เกิดขึ้นมา
นี้ นี่เอง อีกทั้งเราจะยังคนพบตัวตนของเราที่ไมเคยพบเห็น

มากอนจากสิ่งนี้ การที่เราริเริ่มที่จะทําสิ่งที่ดีเยี่ยมเหลานี้
จะทําใหจิตใจเรามีการพัฒนามากขึ้นไปอีก ชีวิตเราจะ
สบายขึ้นและเราจะรูสึกสนุกไปกับสิ่งนั้นดวย
ในบางครั้งเราอาจจะมีความรูสึกหลากหลายเกิดขึ้นมาใน
ระหวางการทําเทโดริก็ได แตฉันคิดวาการคิด “อยากจะให
ความสําคัญกับคนๆนี้”นั้นเปนสิ่งพิเศษและสําคัญที่สุด
การคํานึงถึงผูอื่นนี้นี่แหละถึงจะเรียกวาคุมคากับที่เรา
ไดรับชีวิตใหเกิดมาในโลกนี้
ขอบคุณตออีกฝายที่ทําใหเราไดมีโอกาสฝกเทโดริ และ
หมั่นสรางจิตใจสํานึกขอบคุณตอพอแม บรรพบุรุษของเรา
กันเถอะ
เรามานึกถึงวา การทําสิ่งนี้“เพื่อเปนการทําใหตัวเรา
เปลงประกาย” และออกไปทําเทโดริกันเถอะ

กาวสูโลกกวาง

Special Topics
ขอนําเสนอขอความของนักศึกษานานาชาติกักคุรินที่จบการศึกษาในฤดูใบไมรวงนี้ ที่ไดกลาวถึงสิ่งที่ตนเองตั้งมั่น
เอาไวหลังจากจบการศึกษาไป
● อูรุมี บารัว (สาขา บังคลาเทศ)จะทําการชักชวน(โอมิจิบิกิ)ผูคนในประเทศของฉันเองดวยสิ่งที่ฉันมีอ
● โคโรล บารัว (สาขา บังคลาเทศ)จะจดจําสิ่งที่ไดเรียนมาจากที่นี่ และนําไปถายทอดสูผูอื่นตอไป
● ฮวัง เปยุน(สาขา ไทเป) จะนําสิ่งที่เรียนในญี่ปุนไปใชใหเกิดประโยชน
● เกศริน สมฤทธิ์(สาขากรุงเทพฯ)จะทําตัวใหเปนประโยชนตอคนในประเทศตัวเองใหมากที่สุด
● สึเนโยชิ มาซาโอะ(สาขา ลอสแองเลลิช)จะนําสิ่งที่ไดเรียนที่กักคุรินนี้ไปใชในชีวิตจริง นําคําสอนไปประยุกต
เรียนดวยตัวเอง และจะนําเผยแพรตอๆไป
* นักศึกษานานาชาติของกักคุรินคือ สมาชิกจากหลากหลายสาขาตางประเทศที่มาเขามาเรียนรูคําสอนของริชโชโคเซไกที่
สถานศึกษาชื่อกักคุรินเพื่อกลับไปเปนผูนําเยาวชนในสาขาของตัวเอง

สนุกสนานกับการพบเจอ
President of Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano

เขาใจและยอมรับ
ในเดือนนี้คงจะมีหลายๆคนที่ไดเลื่อนชั้น เขาโรงเรียนใหม เริม่
ทํางาน หรือยายแผนกตางๆเหลานี้ลวนแตเปนการพบเจอผูคน
ใหม กับสิง่ แวดลอมที่แตกตางไปจากเดิมทั้งนั้น
ไมวา ใครก็คงตั้งใจที่จะเริ่มตนจากการทําตามความฝน
ความหวังของตนเอง แตเมื่อเวลาผานไปสักพัก ก็คงจะมีปญหา
เชน การมีมนุษยสัมพันธกบั รอบขางหรือไมสามารถปรับตัวเขา
กับสิ่งใหมได พอเปนอยางนี้คนสวนใหญเลยมักจะคิดวา “ชวย
ไมได”และอาจจะคิดทอถอย หรือฝนอดทนเสียมากกวา
ปจจุบันนี้เด็กวัยรุนที่เรียนจบเขาทํางานแลวลาออกโดยที่ทาํ ไป
เพียงแค3ปนั้นเฉลี่ยไดเกือบรอยละ40ของทั่วประเทศ เหตุผลที่
เปนอยางนี้คงจะมีตางๆมากมาย แตสิ่งหนึ่งที่สามารถคาดเดาถึง
สาเหตุไดไมยากเลยก็คงจะเปน การฝนอดทนจนเครียดทําใหตอ ง
จากงาน เมื่อเราลองมองดวยหลักเหตุและผลของพุทธศาสนา
แลว ก็คือการมองวา “ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากตัวเรา” เรียนรูที่จะ
เขาใจและยอมรับสิ่งทีเ่ กิดขึ้นตรงหนาเราใหได หรือเรียกวาเปด
ใจเราใหกวางมากขึ้นเราจะมองคนที่เขามาเขมงวดกับเราในทาง
ลบวา “ถาไมมคี นนี้อยูก็คงดี”หรือในแงบวกวา “คําตอวา นัน้ มี
ไวเพื่อใหคนที่ยงั ไมดีพรอมเชนเราไดกาวหนาขึ้นไป” หรือคิด
ไดอีกวา “คนๆนั้นปรากฎขึ้นมาเพื่อใหเราไดเปดใจตัวเองให
กวาง เปนสิง่ ทีห่ นาขอบคุณ”การมองและรูสกึ ขอบคุณเชนนี้จะ
ทําใหการพบเจอสิ่งตางของเราเปลี่ยนแปลงไดครั้งใหญ

มองในสิง่ ที่ควรจะเปน
การทีบ่ อกใหมองวา “ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากตัวเรา”นั้น
หมายความวาสาเหตุของเรื่องราวเกิดจากตัวเราก็จริงแตไมได
หมายวาจะตองโทษตัวเองเสมอ ใหเราเปลี่ยนจากการมองในโลก
ทัศนที่แคบยึดตัวเองเปนหลัก อางเอาสิง่ ที่ตวั เองไมสะดวกโยนใส
คนอื่นหรือยกมาเปนขอแกตัว มามองในเหตุการณหรือสิ่งที่มัน
ควรจะดําเนินไปตามครรลองของมัน หรือใสใจมองสิ่งตางๆที่
ตรงกลาง
สิ่งของหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นนัน้ แตเดิมแลวไมมีดี มีเลวแต
อยางใด แตพวกเราดันไปเลือกทีจ่ ะมองในทางทีตางออกไปทําให
เกิดความทุกขตา งๆขึ้นมา การมองในความเปนกลางหรือมอง
โดยไมใสความรูสึกสวนตัวเราเขาไปจะทําใหโลกของเราเปด
กวางตางไปจากเดิมที่เราไดดําเนินชีวิตมาเลยทีเดียว เหมือนอยาง

ที่ทานประธานใหญไดสอนเราถึงหลักที่วา “เพียงเรา
เปลี่ยนแปลงตัวเองคนอื่นก็จะเปลี่ยนไป” หมายความวา
“เพียงเราเปลี่ยนมุมมอง ก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได และเมื่อ
เราเปลี่ยนตัวเองไดแลว โลกที่เราเห็นก็จะตางออกไป”

ทําสิ่งหนึ่งใหลลุ วง
“การทักทาย”เปนพื้นฐานสิ่งหนึ่งของการมีมนุษยสัมพันธ
ระหวางกันนั้นใหสมบูรณขึ้น แตถึงแมเรากลาวทักทายตอเขา
ไปวา “สวัสดี”แตในนั้นก็ยังมีคนที่ไมทักตอบกลับมา แคครั้ง
สองครั้งยังไมเปนไร แตถาเปนอยางนี้ทุกครั้งก็จะอดสงสัย
ไมไดวา “คนนี้กําลังหลีกเลี่ยงฉันอยูหรือเปลา” กลายเปนทํา
ใหเราคิดวาในเมื่อเขาไมตอบรับเราก็ไมจําเปนตองทักเขาไป
แตถาเรายังยึดติดกับสิ่งเหลานี้กเ็ สมือนเปนการปดตัวเราเอง
จากอนาคตไดไมยาก การใชชีวติ แบบใหความสําคัญกับผูคน
หรือสิ่งที่อยูตรงหนาตอนนี้เปนสิ่งที่พึงกระทํา เมื่อเราให
ความสําคัญกับปจจุบันก็จะทําใหเรามองเห็นอนาคตมากขึ้น
จะสามารถทักทายไดไมวาจะกับคนประเภทไหน ถาเราไมมอง
อีกฝายอยางติดลบและสามารถทําสิ่งนี้ใหประสบผลไดไป
อยางหนึ่ง มนุษยสัมพันธที่มอี ยูน ั้นจะตองเปลี่ยนไปอยาง
แนนอน
เมื่อเราเปลี่ยนมุมมองไดตัวเราเองจะเปลี่ยนไป จะรูสึกสนุกไป
กับการไดพบเจออะไรใหมๆ เรียกไดวาสิ่งที่หนาประหลาดใจ
ในชีวิตสิ่งหนึ่งนั้นอยู ณ ตรงนี้ก็วาได
(“ยะคุชิน” เดือน เมษายน2552)

ตามรอยเทาอ.นิกเกียว นิวาโน ทานประธานผูกอตัง้
― Kaiso-sama ni Naraite ―
ประธานรุนตอไปขององคกรพุทธฆราวาสริชโช โคเซไก Kosho Niwano
The following begins a new series of English translations from the Japanese-language book Kaisosama ni Naraite (In the Footsteps of the Founder) by Rev. Kosho Niwano, president-designate of
Rissho Kosei-kai.

ครอบครัวทีม่ ีพระโพธิสตั ว.......จัดครอบครัวใหพรอมเพรียบ
มนุษยเราไมวาใครก็ตามมีสิ่งทีด่ ีเยี่ยมอยูภ ายในจิตใจทั้งนั้น สิ่งสําคัญก็คอื การดึงเอาสิ่งนั้นออกมา
(โฮเซ็น หนา 58)
คําพูดพรอมรอยยิ้ม เสียงเรียกที่อบอุนของทานประธานใหญที่มักจะเรียกพวกเราวา“พระ
โพธิสัตวตัวนอย”ยังคงหลงเหลืออยูในจิตใจของฉัน
ตอนที่พวกฉันไดรับการเลี้ยงดูและเรียกวา “พระโพธิสัตวตัวนอย”นั้นยังคงเล็กนั้นและ
ไมไดรถู ึงความหมายที่แทจริง ไดแตคิดวาคุณปูเรียกพวกเราดวยความอบอุนอยางนี้แลวตอง
เปนสิ่งที่ดีอยางแนนอน และทานยังเลี้ยงดูโดยสอนใหเราคิดวาสิ่งที่ดเี ยี่ยมทัง้ หลายก็คือพวก
เรานั่นเอง
ทานยังคอยสอนพวกเราเสมอวา “การทําใหบงั เกิดนั้นไมใชการที่จะพูดแตปากวา เราตอง
มีความรูสึกมากอน ตองคิดมีจิตใจใหไดเชนนั้น แตมันขึ้นอยูกับวาเราจะเคยชินกับสิ่งที่จะ
มาทําใหจิตแหงพุทธของเราบังเกิดมาไดหรือไมตางหาก” อีกทั้งทานยังคงสอนใหพวกเรา
ไดรูจักการ “บังเกิดจิตใจที่ดี”อยูเสมอ
คําพูดที่วา “พระโพธิสัตวองคนอ ย”เปนคําพูดเพือ่ ดึงจิตใจใหใฝหาการเปนพระโพธิสัตวของ
พวกเราออกมานั่นเอง
การใหการศึกษาไมไดหมายถึงการยัดเยียดใหเรียน แตเปนการดึงเอาสิ่งนัน้ ออกมาตางหาก
การดึงเอาสิ่งที่ดที ี่เดนในแตละคนมีอยูออกมา และคอยดูแลเลี้ยงดูใหเติบโต หรือ การทําให
มนุษยทุกคนมีจติ ใจที่สมเปนสัตวประเสริฐทุกคน “กําเนิด”ขึ้นมา (โคเซ ปโชวะ52.4 )
เรื่องนี้เปนเรื่องเมื่อฉันยังเรียนอยูมหาวิทยาลัย ฉันไดออกไปกินขาวกับเพื่อนตอนเย็น และ
กลับมาบานดึกเกินกวาเวลา ฉันจึงรีบรอนกลับมาบาน แตเนื่องจากไมไดโทรบอกที่บา นไว
ทําใหพอแมตองเปนหวงแนนอน แตวาฉันก็คิดถึงขอแกตัวไวในใจอยูแลววาถาโดนดุจะพูด
วาอยางไรและจึงเดินเขาบาน
แตพอเดินเขาไปในหองนั่งเลน กลายเปนมีคุณปูนั่งดูทีวอี ยูในหองเพียงคนเดียวผิดกับที่
ฉันคาดไวทีเดียว ถาเปนปกติแลวในเวลานี้คุณปูตองเขาหองนอนไปแลว ทั้งๆที่ใน
หองนอนก็มีโทรทัศนอยู ใรตอนที่ฉันกําลังนึกสงสัยอยูนนั่ เองฉันก็ไดบอกวา “กลับมาแลว
คะ”ทานก็ตอบกลับมาวา “อาว กลับมาแลวเหรอลูก เฮอโลงอกไปที ขอบใจนะลูก อยางนี้ปู
ไปเขานอนไดละ” แลวทานก็ปดโทรทัศน และเดินไปหองนอนพรอมกลาววา “ราตรีสวัสดิ์

อาจารย โคโช นิวาโน
เปนบุตรสาวคนโตของทานประธาน นิชิโกะ นิวาโน เกิดในกรุงโตเกียว
เคยศึกษาในกักคุรินของริชโช โคเซไก จากนั้นไปศึกษาตอและสําเร็จ
ปริญญาตรีดานกฏหมาย จาก มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ปจจุบัน เธอ
ศึกษาพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเปนผูปฏิบัติงานแทนทานประธาน
คนปจจุบัน กลาวสุนทรพจนทา มกลางเหลาสมาชิก และจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อการเผยแผทั้งในและตางประเทศ เธอแตงงานกับ อ.มูเนฮิโร นิวาโน
ปจจุบันเธอมีบตุ รชาย 1 คน และบุตรสาว 3 คน

นะลูก” มันเปนเรื่องแคเพียงชั่วพริบตา พอรูสึกตัวฉันก็ยืนขึ้นพรอมกับคิดวาเมื่อกีเ๊ กิดอะไร
ขึ้นทานประธานใหญไดพดู วา “โลงอกไปที ขอบใจนะลูก” แตฉันไมไดทาํ อะไรใหทานได
รูสึกโลงอกอะไรมากมายเสียหนอย ไมไดทาํ อะไรใหทา นถึงขนาดตองไดรบั คําขอบคุณดวย
จริงๆแลวทานเปนหวงฉันถึงกับตื่นขึ้นมานั่งรอฉันคนเดียว แตทานก็ไมไดพดู แมแตคําเดียว
วา “ปูเปนหวงนะ”หรือ “ทําไมไมรูจักกลับบานใหเร็วๆ” แตตในตอนนั้นฉันรูสึกไดเลยวา
ฉันทําใหทา นเปนหวงเปนกังวลอยางแน
การทําครอบครัวใหเพรียบพรอบนั่นก็คือการยอมรับ3000โลกตางๆในจิตใจเรา(วากันวาในจิตใจ
ของมนุษยเรานัน้ มีสิ่งตางๆเกิดขึ้นมากมายถึงสามพันโลกในจิตในเดียวกัน)ใหได เมื่อเราพูดคุย
ดวยจิตใจที่แทจริงไมมีสงิ่ เคลือบแฝง ดวยพุทธจิต ตอคนในคอบครัวแลว ก็จะเปนครอบครัวที่
สามารถพูดคุยกันดวยน้ําใสใจจริงได (ฮชชิน โชวะ62.8)
มีอยูครั้งหนึ่งเคยทานผูห นึ่งถามวา“ทานประธานใหญไดสอนคนในครอบครัวอยางไร
บาง”และทานผูน ั้นก็ไดตกใจกับคําตอบที่วา ทานประธานใหญไมไดสั่งสอนอะไรแตอยาง
ใดแตสําหรับฉันแลวทานคือ คุณปูทใี่ จดีที่ฉันรักมากที่สุด”
เมื่ออยูกับทานประธานใหญแลว ไดสัมผัสกับตัวตนความอบอุนของทาน ทานไดยกยอง
พวกเราเสมอวาเปนผูดใี หความสําคัญกับพวกเรา ไดทําใหพวกเราผอนคลายจิตใจเสมอ
พวกเราไดเรียนรูในสิ่งนี้ และดึงเอาจิตใจที่อยากตอบสนองตอความรูสึกนี้ออกมาได อีกทัง้
ทานไดทาํ ใหพวกเราไดหันหนาเขาหาทางเดินแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานไดทาํ ให
พวกเราเขาไปอยูใน“ทางเดินแหงเอกยาน”ดวยกัน
ถามองโดยผิวเผินแลว การที่ทาํ เพื่อโลกใบนี้หรือเพื่อผูอื่นนั้น เหมือนจะเปนการทําที่เสียเปลา
ไมไดอะไร แตเมื่อเราตั้งใจทําสิง่ นั้นอยางจริงใจเต็มที่ คนเหลานั้นก็จะเห็นความตั้งใจจริงของเรา
คนในครอบครัว ลูกหลาน ก็จะเขาใจเราดวย เพียงเทานนี้บานก็จะเปนสถานที่แหงการพักผอนที่
แทจริง (โฮเซ็น4 หนา 89)
From Kaiso-sama ni Naraite (Kosei publishing Co.) P205~210

Spiritual Journey

การเยี่ยมเยือน(เทโดริ)เปนการขัดเกลาใหเราพัฒนา
รองหัวหนากลุมผูใหญ ของ ศูนยธรรมมะ บังคลาเทศ
ทุกเชาผมจะขี่มอเตอรไซคไปทํางานเมื่อเจอเพื่อนรออยูที่ปายรถประจําทาง
ระหวางทางก็จะจอดรับแลวไปทํางานดวยกัน ระหวางนั้นก็จะพูดคุยเรื่อง
เกี่ยวกับริชโชโคเซไกไปดวย ถึงการงานจะรัดตัวผมก็ยังพยายามที่จะชักชวน
และเยี่ยมเยื่อนทุกๆคนอยู
ผมเขามาเปนสมาชิกเมื่อ ปพ.ศ2544 ผมเกิดมาในครอบครัวที่เปนศาสนา
พุทธ เมื่อมีเพื่อนชวนไปที่ศูนยปฎิบัติธรรมจึงตกใจมากที่ไดเห็นการสวดมนต
เปนภาษาเบงกอลที่นั่น เนื่องจากที่บังคลาเทศนั้นเปนพุทธศาสนาแบบเถรวาท
มีผูออกบวชเปนภิกษุสงฆจึงไมมีผูที่สวดมนตดวยตัวเอง ผมจึงยินดีเขาเปน
สมาชิกของริชโชโคเซไกเมื่อไดรูวา ตัวเราเองก็สามารถสวดมนตเองได
เหมือนพระภิกษุสงฆทั่วไป
และเมื่อผมไดสวดมนตที่บานก็มีความรูสึกที่สงบขึ้นอยางบอกไมถูก
การที่ผมทํางานเกี่ยวกับบริษัทการคานั้นทําใหคิดเรื่องงานมากจนเกินไปจึง
มักจะปวดศรีษะเมื่อตกตอนเย็น แตอาการอยางนั้นก็หายไปเมื่อไดสวดมนต
รวมถึงความไมสบายใจตางๆก็ดวย อีกทั้งยังนอนหลับสนิทไดตลอดคืนดวย
และแนนอนเมื่อสวดมนตืในตอนเชาก็จะทําใหวันทั้งวันนั้นดําเนินไปไดดวยดี
ผมถูกสอนใหเรียนรูถึงการมีใจสํานึกขอบคุณ เมื่อมีใบหนาที่ยิ้มแยมพูดจาดวย
คําปราศรัยตอคนรอบขางแลว ทั้งครอบครัวและที่ทํางานกจะมีบรรยากาศที่ดี
ขึ้นตามมา ผมอยากตอบแทนในสิ่งนี้ จึงฝกปฏิบัติการชักชวน(โอมิจิบิกิ)คน
เปนจํานวน 50 คนมาจนถึง ณ ปจจุบันนี้
เมื่อวันที่ผานมามีเหตุการณที่ทําใหผมคิดไดวา “รูสึกดีจริงๆที่ชักชวนคนคน
นี้ได” เนื่องจากงานของผมจึงทําใหมีโอกาสไปติดตองานเกี่ยวกับบริษัทจัดสง
สินคาคอนขางบอย มีอยูคนอยูคนหนึ่งที่ผมรูสกึ ติดใจอยูอยางมาก เขาเคยเปด
บริษัทอยูในจังหวัดดักกา แตเนื่องจากการดําเนินการเปนไปไมคอยดีสัก
เทาไหร จึงหะนกลับมาทํางานการจัดการสงของแทน นิ่งไปกวานั้นคือมักจะมี
ลักษณะพฤติกรรมที่ทําใหฝายตรงขามโกรธอยูเสมอ ผมคิดเสมอวาจะทํา
อยางไรใหเขาแกไขพฤติกรรมดังกลาวไดจากคําสอนของริชโชโคเซไก จึงเขา
ไปทักเขาทุกครั้งที่ไปบริษัทนั้น และหลังจากนั้นเมื่อผมคอยถายทอดคําสอน
ไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มมาที่ศูนยปฏิบัติธรรมนี้ดวยตัวเอง
ผมคิดวาคําสอนนี้คงเขาไปถึงจิตใจของเขาแลว ทั้งยังมาเขารวมการเรียนการ
สอนที่จัดขึ้นทุกเดือน และปจจุบันนี้การตอนรับ ลักษณะพฤติกรรมตางๆก็
ตางกันไปราวกับเปนคนละคน เมื่อผมเห็นเขาก็ยิ่งทําใหรูสึกถึงความยิ่งใหญ
และประทับใจในคําสอนของริชโชโคเซไกมากขึ้นไปอีก
ขอดีของริชโชโคเซไกก็คือการที่เราสามารถฝกปฏิบัติทางแหงการเปนพระ
โพธิสัตวไดทุกที่ทุกเวลาไมวากับใครก็ตาม ผมจะมุงหนากาวเดินไปในคํา
สอนของเอกยานนี้
“ยะคุชิน”เดือนมกราคม พ.ศ.2552

!

Shanzai welcomes your religious experience. Why don't you share your religious experience through Shanzai with members all over the
world? Please send the script or inquiry to the email address; shanzai.rk-international@kosei-kai.or.jp@kosei-kai.or.jp. Thank you.

คําสอนจากทานประธานนิคเกียว นิวาโน

คนที่เชื่อฟงผูอื่นกับคนที่ชางหวาดระแวง
ผมมักจะพูดเสมอวา ถึงแมมีการที่มองวา “กุหลาบที่สวยงาม
ขนาดนี้แตกลับมีหนามที่แหลมคม”แตก็ยังมีการมองในมุมมองที่
กลับกันก็คือ “กุหลาบนั้นมีหนามแหลมคมก็จริงแตผลิดอกบานได
สวยเหลือเกิน”ของสิ่งเดียวกันแตถามองในอยางหลังนี้กลับตางกัน
ไปโดยสิ้นเชิง
เราควรจะมองดานที่ดีของอีกฝายแลวคอยชมใหกําลังใจเขา นําสิ่ง
นั้นมาพัฒนาตัวเองใหยิ่งขึ้นไป มากกวาการคอยหาแตขอผิดพลาดที่
เขามี สิ่งนี้จะทําใหอีกฝายรูสึกดีใจและจะเปนสิ่งที่ดีตอเรามากแค
ไหน พอลคาซาลส นักเชลโล ที่ไดรับการกลาวขานกันวา เปนเทพ

เจาแหงเชลโล มักจะกลาวชมตอนักเชลโลมือใหม ที่ตื่นเตนและ
เลนไดไมดี เมื่อนักเชลโลคนนั้นถามวา “ทําไมในตอนนั้นถึงชม
เขา” พอลตอบวา เธอทําไดดี จงรูสึกขอบคุณเมื่อเจอทอนที่ตัวเอง
รูสึกวาเลนไดดีแลว
มีคําพูดที่วา คนนั้นมีบุญวาสนาที่ดีคนนี้มีกรรมไมมีวาสนาอยู แต
ผมคิดวาเราสามารถพูดไดวา คนที่มีวาสนาที่ดีนั้นก็คือคนที่เชื่อฟง
ผูอื่น สวนคนที่มีกรรมนั้นก็คือ คนที่ชางหวาดระแวงสงสัยตอการ
กระทําของผูอื่นไปทั่ว สิ่งสําคัญก็คือการพอเจอ ความคิดมุมมองที่
มีตอสิ่งนั้น

จากหนังสือ “ไคโซซุยคัง”3 หนา 16-17 แปลโดยริชโชโคเซไก แผนกเผยแพรตางประเทศ

ปจจุบนั ไดมกี ารแปลและจัดจําหนายพระสุทธรรมปุณทริกสูตรฉบับภาษาเสปนโดยบริษัทชิเงเมะในประเทศเสปนออกมาแลว และเพือ่ เปนที่ระลึก
ในกาจัดพิมพครั้งนี้จึงไดมีการจัดสัมนาในหัวขอ “สนทนาระหวางพุทธศาสนาและคริสตศาสนา กับพระสุทธรรมปุณทริกสูตร” วันที่ 14 เดือนมีนาคม
ที่ผานมา ทีศ่ ูนยวฒ
ั นธรรม นิโคลัส ซาลเมรอล ในเมืองแมดริด อยางทีท่ ราบกันดีวาชาวเสปนนับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอริก ผูท ี่นับถือพุทธนั้นมี
ไมถึง0.1เปอรเซนต แตจากนโยบายใหเปดกวางทางการศาสนาของรัฐบาลชุดปจจุบันจึงทําใหมีการลงบันทึกศาสนาพุทธเปนศาสนาที่ถูกตองตาม
กฎหมายเมื่อวันที่ 28ตุลาคมพ.ศ2550 งานสัมนาในครั้งนี้สามารถจัดทําขึ้นมาไดก็เนื่องจากเบื้องหลังดังกลาวทั้งยังมีผูสนใจมาเขารวมสัมนาในครั้งนี้
มากกวา200คน การพูดคุยและการใหความรวมมือระหวางศาสนาเปนเรื่องที่พวกเราใหความสนใจอยูดังทีท่ ราบ สําหรับประเทศเสปนที่เปนนิกายคา
ทอริกแลวเหมือนเพิ่งเปนการเริ่มตนที่จะพูดถึงในเรื่องนี้ แตดูเหมือนวาผูที่มาเขารวมจะไดรูจักศาสนาพุทธมากขึ้นจากการมาเขารวมสัมนาในครั้งนี้
การสัมนาในครั้งนี้ยังไดมีการถายทอดออกไปสูโลก ในการสัมนามีคําถามที่นา สนใจหลายคําถาม แตมคี ําถามหนึ่งที่ทาํ ใหผมรูสึกทึ่งก็คือ “ทําไมริชโช
โคเซไกถึงไมเปดสาขาในประเทศเสปนบาง”อีกทั้งมีหลายคนไดบอกวาถามีการเปดสาขาในเสปนไดจริงก็จะขอใหความรวมมือดวย ถึงศาสนาจะ
ตางกัน แตกระนัน้ ในโลกนี้ก็ยังมีคนที่ตอ งกาจะเรียนรูพระธรรมอีกมากมาย ผมจึงอยากจะเลี้ยงดูเมล็ดพันธุไดหวานเอาไวในประเทศเสปนแหงนี้ไดโต
มาอยางสมบูรณ
(โคทาโร ซูซูกิ )

Rissho Kosei-kai is a lay Buddhist organization whose holy scripture is the Threefold Lotus Sutra. It
was established by Founder Nikkyo Niwano and Co-founder Myoko Naganuma in 1938. This
organization is composed of ordinary men and women who have faith in the Buddha and strive to
enrich their spirituality by applying his teachings to their daily lives. At both the local community and
international levels, we, under the guidance of the President Nichiko Niwano are very active in
promoting peace and well-being through altruistic activities and cooperation with other organizations
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