ทําบุญ

「

～จากการทําเพือ
่ ผูอ
 น
ื่ กลับมาสูต
 วั
เรา
～
กลาวกันวาในศาสนาพุทธ การทําบุญ เปน
การฝกปฏิบัติหนึ่งทีส
่ าํ คัญ การทําบุญใน
ศาสนาพุทธนั้นคือ “การให”การพยายามทํา
สิ่งที่เราทําไดใหเกิดประโยชนตอ
 ผูอ
 ื่นอยาง
เต็มความสามารถ
คําวาทําบุญเพียงคําเดียว นั้นมีอยูดว ยกันถึง
3ประเภท
ประเภทที่1.ทานทรัพย การใหผูอน
ื่ ดวยเงิน
หรือสิง่ ของที่เรามี เชนกิจกรรมออกขอรับริ
จาคก็จัดอยูใ นประเภทนี้ดวย
ประเภทที่2.ธรรมทาน คือการบอกการสอน
ดวยความถูกตอง ในริชโชโคเซไกนั้นตรงกับ
การถายทอดคําสอนสูผ
 ูอื่นหรือคือการเผยแผ
คําสอน
ประเภทที่3. กายทาน การใชรา งกายชวย
ใหผูอน
ื่ หายจากการเหนื่อยยากลําบาก เชน
งานบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
สิ่งสําคัญในที่นี้คือ การทําในขอบเขตที่แต
ละคนจะสามารถทําได หรือกลาวคือ การ
ทําบุญใหเหมาะกับตัวเรา เชน การทําบุญ
เพียงเล็กนอยก็ถือเปนการใหทานทรัพยที่ยิ่ง
ใหญได การสอนวิธีทําอาหารที่อรอยก็เปน
ธรรมทานที่ยิ่งใหญไดเชนกัน
ในศานาพุทธยังมีการฝกการทําบุญที่

เรียกวาการทําบุญ7ประการโดยไมใชปจจัย
การ การมองผูคนดวยความเมตตา รอยยิ้ม
การพูดจาเอาใจใสนั้นก็เปนการทําทานที่
ยิ่งใหญ
จากการฝกทําบุญจะทําใหจิตใจที่ตอ
 งการ
เงินหรือสิง่ ของมากกวาความจําเปน หรือ
จิตใจที่เฝาแคนเมื่อโดนผูอื่นกระทํา กลาวคือ
“ความโลภ”“การยึดติด”จะหายไป
หลายคนอาจจะมองวา“การทําบุญ”เปนการ
ทําเพื่อผูอื่นแตที่จริงแลวสิ่ฃที่ทําไปลวนเปนสิ่ง
ที่กลับคืนสูต
 ัวเรา เพือ
่ ใหเราเติบโต และมีสุข
นั่นเอง
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ในวันที่25สิงหาคมถึง8กันยายนที่ผานมา เยาวชนไตหวัน
จากสาขาไทนันและไทเปจํานวน16คนดวยกันไดเดินทางมา
เยี่ยมและรวมทํากิจกรรมที่สาขาใหญ เปนเวลา2 สัปดาห
โดยเริ่มจากการเขารับฟงการบรรยายจากหัวหนาเยาวชน
สาขาใหญ ทั้งยังไดทําความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของทาง
องคกรไดมากยิ่งขึ้น จากนั้น ไดเดินทางไปเขารวมการสัมนา
เกี่ยวกับพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรของนักศึกษาที่ทางกลุม
 เขต

ทามะจัดขึน
้
อีกทั้งยังไดไปเรียนรูกิจกรรมตางของทางสาขารวมถึงการเขาพักอยูกับครอบครัวคนญี่ปุน และ
กําหนดการในครึ่งหลังคือการเดินทางไปเยี่ยมชมบานเกิดของทานประธานใหญที่จะหวัดซุงานุมะ ทุก
คนไดสัมผัสกับธรรมชาติที่รายลอมรอบตัวไดเปนอยางดี
เยาวชนไตหวันยังไดกลาวความประทับใจถึงการรวมกิจกรรมในครั้งนี้อยางหลากหลาย เชน “ได

เปนผูท
 ี่มอบความปติ
President of Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano

โลกแหงการตอบรับของชีวิต
การตื่นเชามาเจอหนาคนในครอบครัวและ
กลาวทักทายยามเชากันดวยความสดชื่น
แจมใสนั้นยอมทําใหรูสึกดี คําทักทายเพียง
หนึ่งคําจะทําใหเกิดความสุขเมื่อสิ่งนั้นเขาสู
จิตใจของกันและกัน
ไมใชเพียงแตมนุษยเราเทานั้น ทั้งดอกไม
ผลไมเองก็เชนกันเมื่อเราลองพูดชมเรื่อยๆ
วา “สวยจริง”“ใหผลงามจริงๆ” ดอกไมจะผลิ
ดอกงาม ผลไมก็ออกผลมากมาย กลาวกัน
วาเหลาพฤกษาจะตอบรับเสียงเรียกรองของ
มนุษยได
การตอบรับเมื่อเรียกรองเชนนี้หรือ
กลาวคือ “การตอบรับของชีวต
ิ ”สิ่งนี้ดูเหมือน
จะไมใชเพียงการพูดคุยสื่อสารกันเฉพาะสิ่ง
มีชีวตเทานัน
้ เชนหินที่เปนรูจักกันเนื่องจาก
มีเสียงกระทบที่ไพเราะ การที่รูสึกซาบซึ้ง
เมื่อไดฟงดนตรีที่บรรเลงดวยหิน sanukite
นั่นก็เปนเพราะ เราสามารถรับรูเขาใจถึง
ความประทับใจที่กอเกิดขึ้นระหวางหินกอน
นั้นกับมนุษยไดนั่นเอง กลาวคือ ทุกสรรพ
สิ่งบนโลกไปนี้ลวนยอมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไดตลอดเวลา(สรรพสิ่งไมเที่ยง(อนิจจัง))
และไมมีสิ่งใดบนโลกนี้มีตัวตนไดดวยตัวเอง
(อนัตตา) จากความสัมพันธนี้ทําใหเห็นไดวา
ในเชิงพระพุทธศาสนา ไมวาตนไมใบหญา
สายน้ําลําธาร สิ่งมีชีวิตหรือไม นั้นลวน
แลวแตมีชีวิตดวยกันทั้งสิ้น
โลกที่เราสะทอนอยูใ นดวงตาเรานั้นอาจจะ
มีหลากหลายรูปแบบแตพระนิจเิ รนไดกลาว
ไววา “หนึ่งฟาสี่มหาสมุทรลวนเปนธรรมอัน
ประเสริฐ ” จะเปนสัตวก็ดี พืชก็ดี แรธาตุ
ตางๆก็ดีทก
ุ สรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลง
สัมพันธกันภายใตพลังชีวิตที่ยิ่งใหญรวมกัน
และ สิ่งที่ทุกสรรพสิ่งมีรวมกันนั้นคือ มีตวั ตน

ความปติเมือ
่ เห็นผูอื่นเปนสุข
เมื่อตอนที่พระพุทธองคไดตรัสรูทานไมไดพออยู
แคตัวทานเพียงแคเพียงลําพัง ทานออกเดินทาง
เผยแผศาสนาดวยความปรารถนาที่จะใหผูอื่นได
หลุดพนจากความทุกขดวย นั่นเปนเพราะการทํา
ใหผูอื่นหลุดพนจากความทุกขไดนั่นแหละที่จะเปน
ความสุขที่แทจริง

มีนิทานอุปมาอุปไมยกลาวถึงอดีตชาติของพุทธ
องคในตอนที่พระพุทธองคเปนเจาชายเฉือน
รางกายตัวเองเพื่อชวยชีวิตเสือที่หิวโหย นิทาน
เรื่องนี้ก็เปนเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความสุขอันสูงสุด
ในการเปนมนุษยที่อยูดวยการเห็นผูอื่นมีสุข แลว
การประพฤติปฏิบัติอยางไรจึงจะทําใหผูอื่นมีสุข
และทําใหตัวเองไดพบกับความปติสุขทีแทจริงได
ตามที่ไดกลาวไวในตอนตน การกลาวคํา
ทักทายผูอื่นนั่นก็เปนสิ่งหนึ่ง คงจะไมมีใครที่ไมดี
ใจเมื่อเวลามีคนเขามาทักทาย การตอบรับการ
ทักทายนั้นก็จะทําใหความสุขเกิดขึ้นในใจของทั้ง
สองฝายได ยังมีบางคนไดกลาววา การตอบรับ
การขอรองอยางยินดี ยอมทําใหทั้งตนเองและ
ผูอื่นเกิดสุขขึ้นๆไปอีก
เมื่อลองยอนคิดดู ตัวผมเองเคยตอบรับการไหว
วาน พอทําใหอีกฝายเกิดความยินดีไดตัวผมเองก็
ดีใจไปดวยหลายครั้งหลายหนดวยกัน และอาจจะ
มีหลายคนคงเคยเปนสุขจากการชวยเหลือผูอื่น
โดยไมยึดติด อยางที่ไมสามารถมีอะไรมาแทนที่
ได กลาวคือ การรูและเขาใจถึงความปรารถนาที่
ทุกคนมีอยูแตเดิมแลว “การอยากจะเปนคนที่
มอบความสุขใหผูอื่น”“อยากจะใชชีวิตโดยยินดี
เมื่อเห็นผูอื่นมีสุข” เมื่อรับรูไดถึงการทํางานของ
ปญญาและความเมตตาของทั้งตัวเราและผูอื่นก็จะ
สัมผัสไดถึงชีวิต
ถาจะพูดใหลึกไปกวานั้นแลว “การเปนคนที่
มอบความสุขใหผูอื่นได”นั้นคือ สิ่งที่งายที่สุดใน
การพัฒนาความเปนมนุษยของเราใหยิ่งขึ้นไป
(“ยะคุชิน” เดือน ตุลาคม)

ตามรอยเทาอ.นิกเกียว นิวาโน ทาน
― Kaiso-sama ni Naraite ―
ประธานรุนตอไปขององคกรพุทธฆราวาสริชโช โคเซไก
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.

การประทานซึง่ ทุกสิง่ .....อุบายโกศล
การคิดและทําความเขาใจวาความทุกขในใจของมนุษยนน
ั้ เปนสิง่
ทีพ
่ ระพุทธองคไดตระเตรียมมาเพือ
่ ใหทุกคนไดเดินในทางที่ถก
ู
และสิง่ นัน
้ เปนความเมตตาของพระพุทธองคนน
ั้ เปนสิง่ ทีส
่ าํ คัญ
( โคเซ เอส 30.3)
เมื่อมีคนถามทานประธานใหญวา “ถาจะใหพูดจํากัดความถึงคํา
สอนของริชโชโคเซไกแลวคําสอนนั้นจะเปนแบบใด” อาจารยได
นั่งลงแลวตอบไปในทันทีวา “เปนคําสอนทีท
่ ําใหคนรูแ
 จงได”
มีคูสามีภรรยาคูหนึ่งมีบุตรที่พิการทางโสตประสาท ผูเ ปนแมนั้น
คิดไดวา “ลูกคนนี้เปนสิ่งที่พระพุทธองคประทานมาให ดังนั้นการ
เลี้ยงดูเขาดวยความรักนั้นเปนหนาที่ของฉัน” แตคนเปนพอนั้นมี
ความกลุมใจและไดปรึกษากับคนในสาขา “เพราะอะไรถึงเปน
แบบนี้ ...และจะเลี้ยงดูลูกคนนี้ตอ
 ไปอยางไรดี”
เมื่อปรึกษแลวคําตอบที่ไดรับคือ “ที่คุณตองทุกขใจเรื่องลูกนั้น
เปนเพราะบาปกรรมที่คุณเคยทําใหพอแมตองเปนทุกขนั่นเอง”
จริงๆแลวเมื่อตอนที่เขาเปนวัยรุนไดออกมาจากบานเกิด ทําให
พอแมตองเปนกังวลสารพัดนั่นก็อาจจะเปนการเนรคุณตอพวก
ทานก็เปนได ในทางทฤษฎีแลวเขาสามารถทําความเขาใจไดแต
ไมวาอยางไรแลวเขาก็ทําใจไมไดกับเรื่องนี้ ยังเปนเรื่องที่นา
หนักใจอยางที่สุด
แคสจั ธรรม1สัจธรรม เมือ
่ มันไดทาํ งานไดอยูเหนือมนุษยแลวจะ
แสดงออกมาในหลากหลายรูปแบบ และสิง่ ทีจะทําใหการทํางาน
เปนไปไดอยางดีเยีย่ มก็คอ
ื กลวิธีนน
ั่ เอง (โฮเซน หนา 133)
จึงไดนําเรื่องนี้ถามทานประธาน และไดคาํ ตอบมาเพียงคําเดียววา
“เลี้ยงเด็กคนนั้นไปพลางรูแจงในทุกสิ่งพรอมกันก็ดีแลว”
เพียงแคคําพูดเดียวของทานประธานใหญ ทําใหเขารูส
 ึกโลงและ
เห็นทางสวางทีเดียว ผูเ ปนพอสามารถเขาใจไดอยางถองแทวา
“ใชแลว จุดประสงคที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นั้นเพื่อ การรูแจง
นั่นเอง การที่มีเด็กคนนี้ขึ้นมาก็ดี ปรากฏกาณทุกอยางที่เกิดขึ้น
ในระหวางที่เรายังมีชวี ิตอยูก็ดี ทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อใหเราไดพบ
กับพระพุทธองค”
ตามที่ผูเปนแมยอมรับและเขาใจพรอมกับการเลี้ยงดูเด็กคนนี้ที่
ไดรับจากพุทธองคดว ยความรักและตัวเราจะหลุดพนจากความ

อาจารย โคโช นิวาโน
เปนบุตรสาวคนโตของทานประธาน นิชิโกะ นิวาโน
เกิดในกรุงโตเกียว เคยศึกษาในกักคุรินของริชโช โค
เซไก จากนั้นไปศึกษาตอและสําเร็จปริญญาตรีดาน
กฏหมาย จาก มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ปจจุบัน เธอ
ศึกษาพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเปนผูปฏิบัติงาน
แทนทานประธานคนปจจุบัน กลาวสุนทรพจนทามกลาง
เหลาสมาชิก และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการเผยแผทั้งใน
และตางประเทศ เธอแตงงานกับ อ.มูเนฮิโร นิวาโน

ทุกข เราตองทําจิตใจใหบริษุทธิ์เพื่อใหเราไดรูแจงได เมื่อคิดไดดังนั้น จึง
คิดไดวาการยอนคิดไดถึงบาปที่เราทําไวตามที่คนในสาขาพูดนั้นก็เปน
เรื่องสําคัญ
ถาไมสมมุติใหเหตุและผล(เวรกรรม)ที่ปรากฎออกมานั้นเปนซึ่งวิธีการและ
ลองผานมันเขาไปเราก็จะไมสามามองเห็นความเปนจริงได
ทานประธานยังไดพูดหลังจากนั้นอีกวา “ อาจจะยังไมเขาใจเหตุผล แต
ขอใหใสใจเลี้ยงดูเด็กคนนี้ขึ้นมาดวยความรูส
 ึกที่ตองการจะใหเขามี
ความสุข เมื่อทําไดแลว ก็จะคอยๆเขาใจเหตุผลขึ้นมาทีละนอยแนนอน”
หลังจากนั้น ก็มีปญหาตางๆขึ้นมา เชนโดนแกลงที่โรงเรียนเพราะหูไมได
ยิน มีปญหาในการเลือกโรงเรียน เลือกงานตางๆ แตทุกครั้งที่เกิดปญหา
ขึ้นก็จะนึกถึงคําของทานประธานใหญ “เราจะเขาใจรูแ
 จงผานจาก
เหตุการณเหลานี้ไดเอง” ใสไวในใจเสมอ และเด็กคนนี้ก็ไปโรงเรียน ไป
มหาวิทยาลัย โดยไมเคยหยุดเรียนและเขาทํางานอยางแข็งแร็งเปนเพราะ
การเลี้ยงดูดวยความรักของพอแมฃ
ไมวา เมือ
่ ไหรพระพุทธองคกจ็ ะคอยตัง้ อธิษฐานดวยจิตเมตตาขอใหเราไดลม
ื
่ เห็นสัจธรรมและรูแ
 จงไดเร็ววัน
ตาตืน
(โฮเซ็น หนา 51)
เหตุผลที่แทจริงของการมีบุตรที่พิการทางหูนั้นคงจะเปนเพราะ พระ
ทานตองการใหทั้งผูเปนพอและคนรอบตัวเด็กคนนั้นมีความสุขนั่นเอง
และสิ่งที่นําพาสัจธรรมซึ่งเหมาะกับคนคนนั้น เวลานั้น สถานที่นั้น ก็
คือ วิธีการ ถาเพียงมองวาสิ่งที่เกิดในชีวต
ิ เราทุกสิ่งเปนวิธีอุบายและทําให
มันเกิดผลก็เทากับวาเราไดใชชวี ิตดําเนินตามปรารถนาของพระพุทธองค
และนั่นจะเปนหนทางเชื่อมสูสัจธรรม เมื่อเราไดเขาใจในพระปรารถนา
ของพระพุทธองคแลวเราจะสามารถกาวผานทุกปญหาที่อยูตรงหนาเราได
เมือ
่ พวกเราสวดมนตตอ
 หนาองคพระจะมีบทสวดทีเ่ ราทองวา “จะขอรับทุก
สิง่ ทุกประการทีพ
่ ระพุทธองคไดลข
ิ ต
ิ มา” ทุกสิง่ ทุกประการในทีน
่ ค
ี้ อ
ื ทําจิตใจ
ใหรบ
ั ไดไมวา จะเปนเรื่องดีหรือไม เปนการปฏิญาณถึงการเขาใจและรับมัน
ใหได ไมวา จะเปนเรือ
่ งแบบใด(บทยอ) ถาเรามองการณใหไกลก็จะรูไ ดวา สิง่
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ปรารถนาทีจ่ ะ
～

เครื่องยืนยันในการตั้งจิตปรารถนาเพื่อถือกําเนิด
ฮิโรโกะ มาการะ หัวหนากลุมแมบาน
สาขาจิจิบุ
การเลาประสบการณเรือ
่ งนีไ้ ดถก
ู เลาขึน
้ เมือ
่ วันที1
่ กรกฎาคม2552 ในพิธีการวันรําลึก ณได

ฉันจึงไดมีโอกาสออกเดินทางสูประเทศ
บราซิลเมื่อวันที่6 กันยายน 2551 ทั้งคุณ โมริ
หัวสาขาคนกอนและคุณ นากาจิมะ หัวหนา
สาขาคนปจจุบัน รวมถึงชาวสมาชิกมากมาย
ตางตอนรับฉันดวยใจจริง ทําใหฉันรูสึกตื้น
ตันจนเหลือจะกลาวได หลังจากนั้น ฉัน และ
คูสามีภรรยา คุณซาไก และสมาชิกรวมแลว
10คน พวกเราไดออกเดินทางไปยังสุสานของ
พอฉัน ฉันรูสึกตกใจเมื่อไดยินวา เพิ่งจะมี
ไฟฟาเขาถึงเมื่องTomeAcuเมื่อประมาณ15ป
กอน ซึ่งอยูใตเสนศูนยสูตรหางจากเซาเปาโล
ขึ้นมาทางตอนเหนือประมาณ 300กิโลเมตร
เมื่อคุณมุโรอิผูคอยดูแลสุสานของคุณพอฉัน
มาโดยตลอด นั้นไดพบพวกฉันพี่นองเปนครั้ง
แรกเขาไดกมหัวขอโทษตอพวกฉันหลายตอ
หลายครั้งพรอมทั้งกลาววา “ถาฉันไมพาพอ
แมพวกเธอมาพวกเขาก็คงไมตอ
 งมาตายทีน
่ ี่
ขอโทษจริงๆ” คนที่เปนทั้งเพื่อนและชวนพอ
แมของฉันมาที่บราซิลก็คือคุณ มุโรอินั่นเอง
และคนที่ฝงพอของฉันอยางทะนุถนอมและ
คอยดูแลสุสานที่หางไกลจากภายนอกไมมีคน
อื่นไดพบเห็นใหก็คือคุณมุโรอิอก
ี เชนกัน เมื่อ
ฉันไดเห็นและรับรูความทุกขในใจของคุณมุ
โรอิที่คอยเอาแตโทษวาเปนความผิดของ
ตัวเองแลว ทําใหฉันรูส
 ึกเจ็บปวดไปดวย
ฉันไดแตคอยปลอบไปวา “โปรดอยาโทษวา
เปนความผิดตัวเองเลยคะ ที่ฉน
ั มาที่นี่เพียง
เพราะตองการจะขอบคุณที่คอยดูแลปกปอง
สุสานของคุณพอใหฉันเทานั้น”
คุณพอของฉันนอนหลับอยูในสุสานที่เงียบ

!

สงัดบนเนินเล็กๆ สุสานของพอที่ฉันมีโอกาส
ไดเห็นเปนครั้งแรกนั้นใหญโตและสวยงาม
มาก เมื่อฉันไดมีโอกาสยืนอยูหนาสุสานของ
ทาน ความรูสึกรักและคิดถึงที่รุนแรงนั้นกลับ
หายไป ในหัวขาวโพลน วินาทีที่ฉันกระซิบคํา
วา “ในสุดหนูก็ไดพบพอเสียที”น้ําตาก็ลนไหล
ออกมาเหมือนทํานบกั้นเขื่อนแตก
ฉันไมคิดไมฝนที่ไดมาเหยียบผืนแผนดินที่
พอและแมของฉันไดลงแรงลงใจที่นี่พรอมกับ
เพื่อนๆชาวธรรมมะ มันเปนความรูสึกที่เหนือ
จะบรรยาย
เวลาผานไป40ป ในที่สุดการสวดมนตภายใต
การนําของคุณซาไก การรวมอธิษฐานของ
เพื่อนผองชาวธรรมมะ ที่ที่แหงนี้ก็เปนจริง
ขึ้นมาได และในวันนี้เองก็ยังเปนวันคลาย
วันที่ระลึกการเสียชีวิตของแม ทําใหฉันได
สวดมนตใหทานทั้ง2ไดพรอมกันตรงหนา
สุสานของพอนั่นเอง แสงอาทิตยในเมือง
TomeAcuนั้นคอนขางแรง อาจจะเปนเพราะ
ชวงเวลาหรือก็ไมทราบไดที่ทําใหฉันรูสึก
คอแหงผาก
ฉันรูสึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําใหฉันมี
วินาทีที่เขาใจความรูสก
ึ ของพวกทานที่ตองสู
ทนทํางานหนักทามกลางความรอนที่ไม
สามารถจะหลบหนีไปไหนได
ในชวงที่สวดมนตอยูนั้นมีผีเสื้อ2ตัวบิน
วนเวียนอยูเหนือปายสลักสุสาน พี่สาวชี้บอก
วา “นั่น คุณพอ คุณแมมาหาแลว” หรือวานั่น
จะเปนรูปรางของพวกทานที่มากลาวคํา
ขอบคุณตอพวกเรา
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【ภาพ】คุณมุโรอิผูคอยดูแลสุสานเมื่อไดเจอกับคุณมาการะและ

【ภาพ】คุณมาการะ(ขวามือ)และพี่สาวเมื่อทําความเคารพสุสานคุณ

หลังจากสวดมนตเสร็จเรียบรอยแลว คุณมุ
โรอิ พูดขึ้นวา “แคนี้ฉันก็โลงใจแลว ฉันจะ
คอยเฝาสุสานใหเหมือนเดิม ไมตองเปนหวง
นะ” สีหนาตอนที่เขาพูดเชนนั้นเปนสีหนาที่
สดใสเสมือนไดรับการปลดปลอยจากการถูก
สาปมานานถึง40ป
เมื่อการไหวสุสานเสร็จสิ้นลง พวกเราสองพี่
นองรูสึกอาลัยเปนอยางยิ่งเมื่อตองกลาวลา
คุณมุโรอิในเชาวันที่กลับไปเซาเปาโล เขาได
โอบกอดพวกเรา ฉันรูสึกเหมือนไดกลิ่น
เหงื่อและไอดินอยูในออมกอด เสมือนเปน
กลิ่นผืนแผนดินTomeAcu ความรูสึกคิดถึง
และอบอุนแบบแปลกๆละมายคลายออมกอด
ที่พอกําลังมอบใหนั้นทําใหตองรองไหออกมา
ฉันปรารถนาจากใจจริงขอใหเขาแข็งแรง
อายุยืนนานตลอดไป
อีกทั้งคุณซาไกยังชวยใหพวกเราไดมี
โอกาสพบคุณ อากาโอะที่เคยเปนเจาหนาที่
สถานกงศุล เขาคอยชวยพวกเราที่เปนดั่งเด็ก
กําพราในเวลานั้น ทั้งยังไดมีโอกาสพบและ
กลาวขอบคุณตอครอบครัวของเขา การพบ
เจอที่ไมเคยคาดคิดวาจะเปนไปได
หลากหลายครั้งนั้นนับเปนปาฏิหารยจริงๆ
เวลา12ชั่วโมงในการบินภายใตการ
คุมครองของสิ่งศักดิ์สท
ิ ธิ์ หลากหลายผูคนที่
ทําใหฉันไดรับรูเขาใจในความเมตตาจาก
การเดินทางครั้งนี้ เริ่มจากคูสามีภรรยาซาไก
หัวหนาสาขา นากาชิมะ คุณโมริหัวหนาฝาย

การศึกษา คุณโอทสึกิหัวหนาเขต พี่สาว คณะ
ผูแทนสันถวไมตรีและ ทุกๆคนที่สาขาชิจบ
ิ ุ
เพื่อนๆชาวธรรมมะสาขาบราซิลที่คอยสวด
มนตและมอบความอบอุนให จึงทําใหการ
เดินทางที่นา ประทับใจราวปาฏิหารยเหลานี้
เปนจริงขึ้นมาได ฉันขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่ทํา
ใหฉันสามารถไปไหวสุสานของคุณพอฉันได
ขอยืมที่แหงนี้ในการกลาวขอบคุณตอทุกทาน
“ขอบพระคุณมากคะ”
ฉันไดแตถามตอบกับตัวเองวา คุณพอจะมี
ความรูสึกอยางไรเมื่อทานลมปวยและ
จําเปนตองทิ้งลูกๆไวขางหลัง ในตอนที่คณ
ุ แม
ตัดสินใจจบชีวิตลง ทานมีความนึกคิดยางไร
ในขณะนั้น และก็พลางยอนนึกกลับไปตอนที่
ตัวเองเฝาเสียใจกับการ ถูกทิ้ง อยูอยางนั้น
ฉันไดอานประโยคหนึ่งที่เขียนไวใน
หนังสือ “ตามรอยเทาทานประธาน”ของ อ.
โคโช ที่กลาววา “หยุดคนหาเหตุผลจาก
ตนเหตุ”หันมาหาเหตุผลจากคําวาปรารถนา
ถึงแมเราจะตองเปนทุกขสิ่งนี้ เราก็จะคิดไดวา
เปนเครื่องยืนยันที่เราปรารถนาจะมา
เกิด”แลวรูสึกตกใจมาก ถาฉันไดมีใจ
ปรารถนาที่จะเกิดมาในครอบครัวนี้และจึงถือ
กําเนิดมาบนโลกใบนี้แลวก็ คุณพอคุณแม
ทานตองปรารถนาใหฉันมีชีวิตขึน
้ มาพวก
ทานจึงมอบชีวิตใหแกฉัน
การที่ราวกับฉันถูกดึงดูดใหไดมาพบกับคํา
สอนนั้น หรือจะเปนเพราะพวกทานตองการ
สอนใหฉันไดรูวาเมื่อใชธรรมมะเปนแนวทาง

ความสุขจากการไดรับความ

คําสอนจากทานประธานนิคเกียว นิ

ผมไมไดมีความคิดที่อยากจะเปนนักศาสนามา
ตั้งแตตอนแรก เพียงแคอยากจะหาคําสอนไหนที่
จะชวยใหผูคนไดพนจากความทุกขทั้งหลายทั้งปวง
และเพียงคิดวาถาขนาดที่คนอยางก็ผมจะสามารถ
ทําตัวใหเปนประโยชนตอผูอื่นไดเทานั้น
ดังนั้นเมื่อกอตั้งองคกรริชโชโคเซไกแลวก็ตาม
ผมก็ไมสามารถที่จะใชชีวิตโดยพึ่งเงินทําบุญของ
ทุกๆคนได จึงไดออกเผยแผคําสอนไปพรอมกับ
ทํางานไปดวย และเมื่อมีการสรางศูนยปฏิบัติธรรม
แรกสาขาใหญขึ้นเมื่อผมอายุ37ป ในตอนนัน
้ เอง
มีเสียงจากเหลาสมาชิกทุกคนวา “ไมดีแนถา

ประธานขององคกรยังสงนมขายอยูอยางนี้”
ดังนั้นผมเลยเลิกทํางานแลวออกใชชีวิตอุทิศให
ธรรมมะแตเพียงอยางเดียว ถึงกระนัน
้ ผมก็ไมกลา
ที่จะใชเงินทําบุญของทุกคนเพื่อดําเนินชีวิต ผม
ไดมีความคิดขัดแยงกับตัวเองหลายตอหลายครั้ง
กวาที่ผมจะตัดสินใจคิดไดวา “เมื่อนับวาเราไดรับ
ขาวจากพระแลวเราตองตั้งใจที่จะอุทิศตัวเองแก
พระพุทธศานาโดยไมมีการอาวรณตอสิ่งใดอีก”
เมื่อยอนคิดกลับไปตอนที่ผมครบรอบอายุ68ป
ผมเปนนักศาสนาที่ไดรับการเกื้อหนุนจากทุกคน
ผมมีโอกาสไดกาวสูโลกกวางเพื่อสันติสุขของโลก
จากหนั
หนา 272-273
โชโคเซไก
แผนกเผยแพร
างประเทศ
ใบนี
้ จึงสืงอทํ“ไคโซซุ
าใหยคัผง”3มได
ใชชีวแปลโดยริ
ิตอยาชงมี
ความสุ
ขที่สตุด

การฝกสมาธิที่ชาวพุทธหินยานไดปฏิบัติกันอยางเครงครัดคือ “วิปสนา” ไดแปลเปนภาษาญี่ปุน
ในความหมายวา “สมาธิเพื่อการรูแจง” วิปสนาเปนสิ่งที่องคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดให
ความสําคัญถือเปนการนําไปสูซึ่งการปรินพ
ิ พานแตนั่นก็อาจจะเปนเพราะการเกิดการรรูแจง ที่
เปนเชนนี้เพราะเมือ
่ มีสติกําเนิดขึน
้ จะตามมาซึ่งปญญา พระยูกิ นรเทโว พระชาวญี่ปุนที่มาบวชอยู
ที่ประเทศไทยผูซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับองคกร ไดกลาวถึงการเขาลึกในการสวดพระธรรมใน
หนังสือที่พม
ิ พโดยสํานักพิมพโคเซไกวา “เพียงแคเราเผลอไผลสักนิดในชวงที่เราสวดมนต
ความคิดตางๆจะประดังเขามาทําใหเราสงบจิตไมได เพียงแคเรากําหนดจิตใจและรูตัววาเราเกิด
ความฟุง ซานในจิต เมือ
่ เปนเชนนัน
้ การพยายามที่จะดึงจิตกลับมาซ้ําไปซ้ํามาจะเปนการปลูกฝงให
เราเกิดไหวพริบ เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้น”มีบางคนกลาววากิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝกทําสมาธิใน
องคกรนัน
้ คอนขางนอยแตแททจี่ ริงแลวการสวดมนตนั้นถือเปนการทําสมาธิเพื่อสูการนิพพานที่ดี
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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