ปลดปลอยจากทุกขดว
 ย ธรรมมะปญญา
～ปฏิจจสมุปบาท (ธรรมมีปจจัย 12) ～

ทําไมพวกเราถึงไดหลงอยูในความทุกข เมื่อ
ยอนลงไปในอดีตชาติของเรา สิ่งที่จะตอบเรา
ไดก็คือ ธรรมมีปจจัย 12 อาจจะฟงดูเปน
คําตอบที่คอนขางยาก แตถาตีความหมายแลว
นั่นคือ เพราะพวกเราจมอยูกับทุกข เพราะความ
โงเขลา ซึ่งเปนเพราะเรายังไมมีสติปญญาใน
ธรรม ในทางกลับกัน เพียงเราขจัดความเข
ลาออกเราก็จะพนจากทุกขได
ในธรรมมีปจจัย12ไดแบงขั้นตอนในการเกิด
ทุกขไว 12ขั้นดวยกัน คือ 1อวิชชา 2 สังขารา
3 วิญญาณ 4 นาม และรูป 5 อายตนะ
(ประสาทสัมผัสทั้งหาและจิต) 6 ผัสสะ 7
เวทนา 8 ตัณหา 9 อุปทาน10 ภพ 11 ชาติ 12
ชราและมรณะ และในแตละขั้นตอนจะเปน
ตัวการทําใหเกิดขั้นตอนตอๆไปได
อวิชชาในขั้นตอนแรกคือ สภาพของการไมรู
จริงในสัจธรรม มองทุกสิ่งในความเปนจริงที่
ถูกตองไมได เปนธรรมดาของคนที่มีสภาพ
เหลานี้ ที่จะมีพฤติกรรมที่หางจากสัจธรรม และ
นี่ก็คือ ในขั้นของสังขารา
ขั้นตอไปคือ วิญญาณหมายถึงจิต ใน
ศาสนาพุทธ เราไดเกิดมาเปนมนุษยนับตั้งแต
วินาทีที่เรา ถือกําเนิดขึ้นในทองผูที่เปนมารดา
และจิตก็เกิดขึ้นนับตั้งแตวินาทีนั้นเชนกัน แต
จิตที่กลาวนี้คือ เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติใน
ชีวิตเมื่ออดีตชาติของมนุษย
ชีวิตที่ที่อยูในตัวมารดา จะตอบรับกับจิตที่
มีจึงเกิดเปนรูปราง(นามและรูป) และเมื่อนาม
และรูปเติบโตมากขึ้น ก็จะเกิดมีประสาทสัมผัส
ทั้งหา คือ ตา หู จมูก ลิ้น และประสาทสัมผัส
รวมถึงจิตใจ ถือกําเนิดขึ้นมาดวย (อายตนะ)
มนุษยที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ จะรูสึก

แยกแยะแตละสิ่งได (ผัสสะ) และจะรูสึกมี
อารมณความรูสึกตอ ทุกสิ่งไดเชน ชอบไมชอบ
ดีใจ เสียใจ หรือวาเปนทุกข(เวทนา) และรูสึก
อยูกับสิ่งที่ชอบคือสภาพของ(ตัณหา) จิตใจที่
เกิดความโลภที่อยากจะเอาสิ่งนั้นๆมาเปนของ
ตัว หรือในทางตรงขาม คืออยากจะหนีหางจาก
สิ่งที่ไมชอบใหไกล (อุปทาน)
เมื่อเกิดอุปทาน มนุษยเราจะเกิดอารมณ
ความรูสึก หรือความคิด ที่แตกแยกจากผูอื่น
ออกมาสิ่งนี้คือภพ ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเกิดการ
ขัดแยง หรือการตอสูจึงเกิดเปนทุกขขึ้นมา
ชีวิตที่เปนเชนนี้คือ การถือกําเนิด ดําเนินไป
จนถึง การแกและตายที่เปนเสมือนทุกขที่ใหญ
ที่สุดสําหรับมนุษย ในที่สุด
จากความโงเขลาสู การประพฤติ สงผล
กอใหเกิดจิต และอื่นๆ นั่นหมายความวา ความ
โงเขลาคือสาเหตุขั้นตนที่นําไปสูขั้นตอนอื่นๆ
อีก 11 ขอเชื่อมตอกันเปนลูกโซ จนมาถึงขั้น
สุดทายคือ ทุกข สิ่งเหลานี้คือ คําสอนในเรื่อง
ธรรมมีปจจัย 12
อีกทั้งยังไดสอน ในขั้นตอนที่กลับกัน คือ
เมื่อเราขจัดความโงเขลาออกไปได เราก็จะ
หมดทุกขได เพราะความเขลาเชื่อมตอไปถึง
ความประพฤติ เมื่อขจัดความเขลาออกไปได
แนนอนวาความประพฤติในขั้นตอไปก็จะ
หายไป เปนลูกโซ และสุดทายแลวทุกขืก็จะ
หายไปดวย
ทําอยางไรแลวถึงจะขจัดความโงเขลา
ออกไปได ความโงเขลาคือ การไมรู หรือ การ
ทําเปนมองไมเห็นในสัจธรรมในโลกใบนี้ แต
เราก็ทําใหสภาพจากการไมมีธรรมปญญา มี
เกิดขึ้นมาก็เพียงพอ กลาวคือ การปฏิบัติตาม
พระธรรมคําสอน และเรียนรูปญญาที่อยูในนั้น
ใหได
แนนอนวา การที่จะเรียนรูถึงปญญาทางธรรม
นั้นไมใชเรื่องงาย แต เมื่อคอยๆพยายาม ขจัด
ความโงเขลาออกไปทีละนิดจึงเปนเรื่องสําคัญ
จากการฝกปฏิบัติคําสอนที่สําคัญๆอยาง
อริยสัจ4 หรือ ปารมิตา 6 จะทําใหพวกเราเขา
ใกล ธรรมมะปญญาไปทีละกาว

ทําใหเหมือนดังความรักของ
President of Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano

เมือ
่ ความใจดีถก
ู ละเลย
เปนเรื่องที่ผมเคยพูดเอาไวหลายครั้ง โลกใบ
นี้ การที่ทก
ุ สิ่งทุกอยาง โดยรวม กาวไป
ขางหนาอยางมีประสิทธิภาพอยาง
สมเหตุสมผลนั้นถือเปนเรื่องที่ดี แนนอนวาใน
สิ่งเหลานั้นจะตองมีสิ่งถูกปรับปรุงและความ
พยายามของผูคนอยูเพื่อเปนประโยชนตอผูอื่น
แตการที่เราเอาแตใหความสําคัญกับดาน
การเงินมากกวานัน
้ ทําใหเราละเลยความเห็น
เอกเห็นใจความเอื้ออาทรที่เรียกวาจิตใจทีม
่ ี
เมตตานั้นเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมได อีกทั้ง ผูคน
สวนมากตางแขงขันกันตั้งแตเล็ก เพื่อการสอบ
เขาหรือทํางานที่ดี และเมื่อมีคนที่จิตใจดีไม
สามารถกลมกลืนไปกับสังคมดังกลาวไดกจ
็ ะ
ทําใหพวกเขาอยูในสังคมไดยาก
กลาวคือ ผลของการที่เราไดรับกําไรหรือทําได
สําเร็จตามเปาหมายนัน
้ สงผลใฟมนุษยเราลืม
เอาจิตใจดีงามที่คอยค้ําจุนพวกเราอยูไวที่ไหน
สักแหง และทําใหมค
ี นทีต
่ องเสียใจ หรือ
เจ็บปวยกันไปมากนักตอนัก
ผมคิดวาสิง่ ที่เปนคียเวิรดที่จะหามความคิด
และแกปญหาเชนนี้ไดคือ “ความเปนแม”
เมื่อเราไดพิจารณาดูวาความเปนแมนั้นคืออะไร
และมีการทํางานอยางไรแลวเราจะไดเห็น
หนทางที่จะชวยเอื้ออาทรผูคนได

มอบความรักใหอยางไมเห็นแกตวั ดัง่
ในเดือนมิถน
ุ ายนของปนี้ ไดมีการจัดฟุตบอล
โลกขึ้นที่ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต คิดวา
มีหลายคนไดเห็นผลงานของทีมตัวแทน
นักกีฬาญี่ปุน และในกลุมนักกีฬาเหลานั้นมีนัก

เตะอยูคนหนึ่งที่เตะไมเขาประตูเมื่อตอนยิงลูก
โทษ จึงทําใหเกมสนน
ั้ แพไป เมือ
่ การแขงขัน
้
นั้นจบลง พรรคพวกนักกีฬาที่ตา งลําบากมา
ดวยกัน กอดไหลกันรองไหเปนฉากที่ยากจะ
ลืม
เมื่อนึกถึงความเปนแม มักจะทําใหเราคิดไปวา
เปนความสามารถที่มแ
ี ตผูหญิงเทานั้นที่จะมีได
แตจริงๆแลว ไมเกี่ยววาจะเปนเพศอะไรก็

สามารถมีความเมตตาที่แมมีได การทีไ
่ มโทษ
ความผิดพลาดของเพื่อน ไปอยูใกลๆเมื่อเพื่อน
เศรา แคเพียงสิ่งเหลานี้ เพียงเพราะเรารูส
 ึก
เศราลําบากไปกับเขา ใหกําลังใจกันโดยไมมี
คําพูด มีใจที่อบอุนคอยใหความกลาหาญและ
พลังในการมีชีวิตอยูใหกับเขา กลาวคือ ความมี
เมตตาในแบบที่ผูเปนแมมี ผมรูสก
ึ ถึงสิ่งเหลานี้
ไดจากการแขงขันในครั้งนั้น
และ อ.นิกเกียว ไดคอยทําใหพวกเราสบายใจ
หายเจ็บและดูแลรักษาแผลเราเสมอเมื่อพวก
พี่สาวของผม รองตอพอวา “เจ็บตรงนี้” ทานจะ
รักษาอยางดีคอยๆทําใหหายเจ็บ ใหเรารูสึก
โลงใจ ในการกระทําเชนนี้ก็ทําใหผมรูสึกไดถึง
ความมีเมตตาแบบผูเปนแมในนัน
้
ไดมีการสอนอยูในคัมภีร Shrimala Sutra(ศรี
มาลาสีหนาทสูตร) ของทางมหายาน เมื่อมีผูที่
ตกอยูในความลําบาก ควรจะมิตรที่มีใจเมตตา
ยื่นมือเขาไปชวยโดยไมตองรอใหเขารองขอ
รับรูในความทุกขของผูอื่นเสมือนเปนทุกขของ
ตัวเอง ปลอบประโลมผูอื่น มอบความรักใหดั่ง
มารดาทีม
่ อบความรักใหบุตรของตัวเอง
การที่เราใหความสําคัญตอใจทีม
่ ีเมตตาของแม
การที่จะทําใหโลกเปนโลกที่มีแตคน
เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันนั้น พวกเราที่ใช
ชีวิตโดยมีพื้นฐานทางธรรมมะของพระพุทธ
องค ตองปฏิบัติ โดยเริ่มจากการเอาใจใสตอ
 ผู
ที่อยูรอบๆตัวเรากอนอยางไมละเลย
แตกระนั้นเลยเพื่อใหเขาเหลานั้นไดเขาใจอะไร
บางอยางความเขมงวดในแบบผูเ ปนพอก็เปน
สิ่งที่จําเปน
เชนในปริเฉทที3
่ ของพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
ที่วาดวยเรือ
่ ง “รถสามคัน กับบานถูกไฟไหม”
เปนนิทานเปรียบเปรียที่กลาวถึงเศรษฐีผูเปน
พอนั้น ไมไดเขาไปชวยลูกๆออกมาเมื่อบาน
เกิดไฟไหมลุกลาม แตใชแผนหลอกลอใหลูกๆ
นั้นออกจากกองไฟมาดวยตัวเอง ไมไดยน
ื่ มือ
เขาไปดึงออกมาดวยตัวเอง แตเพื่อใหเจาตัว
ไดเขาใจ สามารถยืนอยูบนชายฝงแหงการรอด
พนไดดวยตนเอง ดังนั้นจึงเปนธรรมดาที่การ
พูดชวยเหลือที่เขมงวดในแบบผูเ ปนพอเปน
เรื่องสําคัญ
ไมวา เมื่อไหรก็ตาม ขอใหเราคอยคิดถึงความ
เจ็บปวดทีอ
่ ยูในใจผูอ
 ื่น และคอยมอบความใจดี
เมตตาจิตใหเขาเหลานั้น
“โคเซ”ฉบับเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

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

เหมือนดัง่ แสงตะวันและจันทรา ..... ทานประธานใหญ
สําหรับผูที่มีความศรัทธาที่แทจริง บรรยากาศตางๆรอบๆตัวเขาจะ
แตกตางออกไปเขาจะสดใสเต็มเปยมไปดวยความมั่นใจ อีกทั้งยัง
รูสึกไดวาเขาจะอุทิศตัวทําทุกสิ่งดวยความกระตือรือรน และสิ่งนั้นจะ
ถูกถายทอดโดดเดน ผานออกมาทุกดาน ไมวาจะสีหนาก็ดี คําพูด
หรือความประพฤติก็ดี
(โฮเซ็น หนา120)
มีอยูครั้งหนึ่ง ไดมีพระสงฆรูปหนึ่งที่เขามาเยี่ยมองคกรไดกลาววา
“พวกเธอทั้งหลายจะมองเห็นอ.นิกเกียวแคผิวเผินเพียงเพราะ เขา
ไดรับการเคารพ สรรเสริญ เรียกเขาวาอาจารยจากทุกคนนั้นไมได กวา
ที่เขาจะไดรับการกราบไหวจากทุกคนนี้ ตองผานเรื่องทุกขลําบากมา
มากมายแคไหน ถาเรามองขามสิ่งนี้ไปก็จะไมสามารถหลุดพนได”
เมื่อลองมองยอนกลับไปที่ชีวิตของอ.นิกเกียวและประวัติของของ
องคกรที่ผานมาดู จะเห็นไดวา ทานไมไดมีชีวิตที่มีแตความสุขสบายมา
กอนแตอยางใด เรียกไดวาทานเลือกที่จะเผชิญหนากับปญหาดวย
ตัวเอง โดยไมเกี่ยงวาจะยืนอยูบนเงื่อนไขที่โหดรายแคไหน แตไมวา
จะเปนหนทางที่ยากลําบากสักแคไหน ทานก็ยังเชื่อวาทุกสิ่งเปนสิ่งที่
พระทานประทานมาให ทานยึดถือในจิตวิญญานของ เอกยาน และใช
ชีวิตชีวิตดวยความเปนสุขตลอดมา
ผูที่ศรัทธาโดยไมมีขอแม จะมีรัศมีเปลงประกายอยูภายหลัง คน
เชนนั้นแหละที่ผมอยากจะเปน
(ซังเรซังเมโซ หนา 145)
เปนดวงอาทิตยที่ใหแสงแหงชีวิตในตอนกลางวัน เปนดั่งแสงแหงดวง
จันทรฉายสองใหผูคนคลายความกังวลในยามค่ําคืน เปนแสงสองไปยัง
เทาใหกับคนที่เดินในถนนของชีวิต ทานเหมือนอักษรจีนที่เรียกวา明
นั้นไดรวมมาจากตัวอักษร2ตัวคือ พระอาทิตยและพระจันทร ไมวา
เมื่อไหร จะสุขหรือเศราทานจะเขาใจในความออนแอของพวกเราไดดี
เสมอ มอบสายตาอันอบอุนดั่งแสงตะวัน และทานผูนั้นก็คือ อ.นิกเกียว
อ.นิกเกียว ทานจะคอยเปนผูนําคอยแสดงใหเราเห็นเสมอวาแสงแหง
“เอกยานธรรม” เปนแสงที่แทจริง และยังคอยมอบความหวังและความ
กลาหาญในการมีชีวิตอยูใหเราไมเคยหยุด

ฉันเปนคนที่ไมนําทุกขเอามาเปนทุกข แตเดิมก็เปนจําพวกที่มอง
โลกในแงดีอยูแลว เมื่ออายุ17ตอนที่ออกจากหมูบานในปาที่นีงาตะ
เขาสูโตเกียว ในตอนนั้น พอไดฝากคําเหลานี้ไวใหฉัน “ถาอยากให
ตัวเองเปนที่ยอมรับ ตองทํางานในที่ที่งานหนักที่สุด เวลาทํางานนาน
และ เงินเดือนถูก”(ยอ) ฉันไดรับหนาที่เปนผูดูแลในงานการประชุม
ผูนําศาสนาโลก การที่ฉันทําเต็มที่ในเรื่องความรวมมือทางการ
ศาสนานั่นก็เปนเพราะคําพูดของพอนั้นยังฝงลึกอยูในใจไมเคยจาง
หายไป
(โฮเซ็น4 หนา93)
อ.นิกเกียวทานมักจะเลาเรื่องเมื่อทานยังเปนหนุมใหฟงเสมอ ตอน
ฉันเปนเด็กฉันชอบฟงเรื่องเหลานั้นมาก เพราะทานมักจะคอยเลาเรื่อง
สนุกๆเรื่องที่ฟงแลวมีความสุขใหฟงเสมอ
ทานกลาวถึงการที่เติบโตอยูหมูบานยากจนที่ลึกเขาไปในปาวา “ไมมี
อะไรที่จะมีความสุขมากไปกวานี้แลว” ไมวาจะเรื่อง การชวยงาน
ตั้งแตเล็ก การเปนลูกคนรอง การไปโตเกียวและเจอแผนดินไหวครั้ง
ยิ่งใหญในแถบคันโต การถูกเกณฑทหาร การทําผักดองออกเรขาย ทุก
สิ่งเหลานี้ ทานลวนบอกวาเปนเรื่องที่ “สนุก และ นาขอบคุณทั้งนั้น”
และไมวากี่ครั้งฉันก็ไมเคยเบื่อที่จะฟงเรื่องราวเหลานี้เลย ถึงแมจะรูวา
ตอนตอไปจะเปนเรื่องราวเชนใดฉันก็จะฟงอยางตื่นเตนเสมอ
ในเมื่อจะตองใชชีวิตอยู ดังนั้นขอใหเราใชชีวิตดวยการสํานึก
ขอบคุณ ยินดีไปกับมันจะดีกวา และนั่นจะทําใหตัวเองมีความสุข และ
รอบขางก็จะสดใสขึ้น ความสงบก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้
(โคเซ เอส43.7)
เมื่อตอนที่ทานเปนทหารเรือ เปนเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีเจานายยศ
สูงตอยตีผูอยูใตบังคับบัญชาอยูมากมาย ทานยังเชื่อในดานดีของ
มนุษยวา “ไมมีมนุษยคนไหนที่สมควรแกการถูกตอยอยูที่นี่” ทานถูก
ตอยตอหนาทุกคนแทนลูกนอง แตทานก็ไมเคยสักครั้งที่จะทําราย
ผูใตบังคับบัญชาเลย
ไมวาฉันจะไปที่ไหนก็จะไดเจอแตสิ่งที่ดีดีจริงๆ อยางตอนอยูทหาร
ทุกคนพูดแตวาลําบากๆ แตสําหรับฉัน ชีวิตทหารเรือ3ปนั้นเปนชวงที่
ฉันทําอะไรไดตามใจและเปนคุณแกชีวิต
(โฮเซ็น 4 หนา68)
ในชวงป1955 ผูคนเริ่มเฝาจับตามองตอการเติบโตขึ้นอยางมากของ
ศาสนาใหมๆ และหนังสือพิมพโยมิอุริก็ไดจัดการวิพากษวิจารณองคกร
ขึ้น การถายทอดขาวที่กินเวลายาวนานทําใหเกิดผลกระทบ อ.นิกเกียว
ถูกเรียกตัวเขาไปในสภาตุลาการของสภาผูแทนราษฎร
คําพูดของทานในตอนนั้น ไดถูกบันทึกไวทุกคําโดยไมตกหลน เมื่อ
ฉันไดอานสิ่งนั้น แมกระทั่งในเรื่องวิกฤติเชนนี้ ทานก็ยังเผชิญหนาได
โดยไมกลัวเกรง ฉันรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนหนึ่งในสมาชิกขององคกร
ริชโชโคเซไก
อ.นิกเกียวทากลาววา “โอกาสนี้จะทําใหทั้งสมาชิกทุกคนรวมถึงตัว
ฉันไดเรียนรูที่จะถึงการคุมครองจากพระพุทธองคและฝกปฏิบัติตามที่
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรมีสอนเอาไว ” แมกระทั่งในคดีของ
หนังสือพิมพโยมิอุริทานก็ยังขอบคุณที่ไดเรียนรู และยังเรียกตนเหตุใน

อาจารย โคโช นิวาโน
เปนบุตรสาวคนโตของทานประธาน นิชิโกะ นิวาโน เกิดใน
กรุงโตเกียว เคยศึกษาในกักคุรินของริชโช โคเซไก
จากนั้นไปศึกษาตอและสําเร็จปริญญาตรีดานกฏหมาย จาก
มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ปจจุบัน เธอศึกษาพระสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร และเปนผูปฏิบัติงานแทนทานประธานคน
ปจจุบัน กลาวสุนทรพจนทามกลางเหลาสมาชิก และจัด
กิจกรรมตางๆ เพื่อการเผยแผทั้งในและตางประเทศ เธอ
แตงงานกับ อ.มูเนฮิโร นิวาโน ปจจุบันเธอมีบุตรชาย 1 คน
และบุตรสาว 3 คน

เรื่องทั้งหมดอยางสํานักพิมพวา “พระโพธิสัตวโยมิอุริ”
ฉันไดนําพระธรรมใสหัวใจไวเสมอ ดังนั้นฉันจะไมหวั่นไหว ไมวาจะ
เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตาม
(โฮเซ็น 4 หนา 231)
ในชวงชีวิต93ปกวาของทานนั้นไดทําผลงานที่ดีเยี่ยมมากมายที่พวก
เราไมสามารถที่จะลอกเลียนแบบได และ ที่ทําใหพวกเรารูสึกขอบคุณ
ที่สุดที่ทําใหเราไดรูจักทานก็คือ การที่ทําใหเราไดเรียนรูวาสิ่งที่มีคา
จริงๆนั้นยอมมีคาอยูเสมอ
เมื่อไดรูวา สิ่งที่ชวยใหสรรพสัตว สรรพสิ่งทุกอยางนั้นหลุดพนไดคือ
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉันไดตัดสินใจเลยวา “สิ่งที่ฉันแสวงหา
ตลอดมาก็คือสิ่งนี้ ฉันตองถายทอดพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้ใหคน
ไดรูใหมากที่สุด”
(โฮเซ็น 4 หนา 137)
อ.นิกเกียว ทานจะคอยเปลี่ยนไมสบายใจของพวกเราเปนความสุข
ความผิดพลาดหรือวิกฤติใหเปนโอกาส เปลี่ยนความทุกขืโศกในชีวิต
ใหเปนธรรมมะใหเราไดเรียนรู และ ทานยังคอยสรางความหวังที่สดใส
และความสบายใจใหคนรอบๆดวยแสงแหงความศรัทธาที่ไมเลือน
หายไป ทารวมเดินและคอยดึงใหเราเขาไปเดินอยูบนทางแหงเอกยาน
ไปพรอมกับทาน
การที่ทําหนาที่ของตัวเองใหสําเร็จลุลวงนั้น คือคําอธิษฐานเพียงหนึ่ง
เดียวของฉัน
(ทะดะฮิตะสึระนิ หนา 32)
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เพียงไดรับการคุมครองจากพระพุทธองค
คุณ คิโนะชิตะ โทโมอากิ สาขาโกเบ หัวหนากลุมพอบาน
* ประสบการณธรรมมะในครั้งนี้ไดถูกถายทอดขึ้นเมื่อ วันที่ 11เมษายน ในพิธี
ครบรอบการกอตั้งสาขา 60 ป โดยจะมีการแบงลงเรื่องทั้งหมดเปน 3 ตอน

(ตอจากฉบับที่แลว)
ผมถูกสอนมาวา “พวกเราไมไดอยูบนโลกนี้เพียงลําพัง
เพราะฉะนั้นเราตองทําเพื่อผูอื่น ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ตัวเอง
ทําได” เปนคําสอนที่มีความหมายมาก แตผมกลับคิดวา
“และผมที่ใกลจะตายนี่ละ จะทําอะไรได” ปจจุบัน ในตอน
นั้น มะเร็งไดลุกลามมาถึง กระดูกสันหลัง กระดูกสันหลัง
ชวงเอวขอตอที่4 จนถึงเยื่อบุชองทอง การรักษาเทาที่ผาน
มาดูเหมือนวาจะมีผลแคนั้น เพื่อการรักษาแบบใหม ผม
จําเปนตองเขาโรงพยาบาลในชวงตนเดือน ตุลาคม ทรมาน
กับอาการขางเคียงของยาที่ไมเคยเจอมากอน
และสิ่งที่เขามาในสายตาของผม ณ เวลานั้นคือ คําสอน
ของ อ.นิกเกียวที่ลงไวในหนังสือ “ยะ
คุชิน”เดือน พ.ย. ไดมีการลงคําสอน
เอาไววา “ผลบุญกุศล ที่เรามองเห็น
ดวยตาเราเองตลอดเวลานั้นไมใชผุญ
กุศลแตอยางใด ความสุขที่ไดจากการ
ประพฤติปฏิบัติดี การใชชีวิตดวยจิตใจ
เบิกบานทุกวันนี่เอง ถึงจะเปนบุญกุศล
ที่หาใดเปรียบได” เพียงแคเราใชชีวิต
ดวยความรูที่มีอยางตรงไปตรงมา ไม
วาใครก็จะเชื่อถือวา“คนๆนี้ ไมเคยมี
เรื่องอะไรที่เก็บงําไวสักนิดเดียว” และ
จะไดรับความไววางใจมอบหมายให
ทํางานที่สําคัญๆ และ สิ่งที่นา
ขอบคุณไปยิ่งกวานั้นคือ การยอมรับ
ใหไดวา ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นใน
ทุกวันนี้คือ “สิ่งที่พระพุทธองคทาน
ทรงประทานมาให” แทนที่จะเอา
ปญญาไหวพริบที่เรามีไปใชคิดอยาง
โงเขลาแลว สูนําเอาไปใชใหเกิดสิ่งที่
ดีที่สุดของเราเอง เมื่อคิดเชนนี้แลว
เราจะโลงใจไดมากแคไหนไมรู แต
การที่เรายอมเชื่อและปลอยใหพระ
พุทธองคกําหนดนี่แหละที่จะเปนสิ่งที่
ทําใหเราปลอดโปรงใจมากที่สุด
จากคําสอนนี้ ทําใหผมคิดวา
อยางตัวเราในตอนนี้ไมวาอยูที่ไหนก็
ยังสามารถที่จะทําอะไรเพื่อผูอื่นไดอยู
ทั้งพลังและความกลาหาญที่อยากจะ
มีชีวิตอยูก็พรั่งพรูออกมา ความคิดที่มี
ตอผูคนรอบขางก็เปลี่ยนไป กําลังจาก
ทุกๆคนที่เคยคิดวาเปนภาระที่ตอง

!

แบกเอาไว ก็เปลี่ยนเปนความรูสึก
ขอบคุณได และเหนือสิ่งอื่นใดเลย ใน
คําสอนนี้สอนใหรูวา เราควรลงมือ
ปฏิบัติดูมากกวาที่จะคิดอยูแคในสมอง
รับความจริงที่อยูตรงหนาใหได และ
เราควรอยูแบบไหน และทําตัวเปน
ประโยชนใหแกผูอื่นไดหรือปลาว
ทานอ.นิกเกียว ไดกลาวถึงพระ
สัทธรรมปุณฑริกสูตรว “เนื้อหาที่มีอยู
ในพระสูตรนั้นประเสริฐนัก จิต
วิญญาณในพระสูตรนั้นก็ประเสริฐ และ
การประพฤติตามคําสอนนั้นยิ่งเปนสิ่ง
ที่ประเสริฐ การเขาใจและศรัทธาในคํา
สอน และปฏิบัติตามแลว ถึงแมเราจะ
อยูในสังคมการใชชีวิตไปตามปกติ
เราจะเขาใกลสภาวะจิตใจที่ปราศจาก
ความทุกขได เมื่อคนเรามี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ก็จะมีความ
ตองการที่จะทําเพื่อผูอื่นไปเอง สมมุติ
วาในหนึ่งวัน เรามีความรูสึกเชนนี้
เพียงแค สองสามชั่วโมง ทั้งสุขภาพ
และ สภาวะจิตใจเราก็จะเปลี่ยนไป
โดยธรรมชาติ สิ่งนี้แหละคือการหลุด
พนที่แทจริง และเมื่อมนุษยทุกคนที่
อยูบนโลกใบนี้รูสึกไดเชนที่กลาวมา
ทุกคนก็จะมีชีวิตที่มีแตความสงบสุข
และสิ่งนี้ก็คืออุดมคติหรือความ
ปรารถนาที่ไดมีการกลาวเอาไวในพระ
สูตรนั่นเอง”
ตอนนี้ ผมมีความสุขมาก คนอื่นๆ
มักจะพูดวา “เมื่อไมสบายมักจะ

สูญเสียอะไรบางอยางไป” แตผมไม
คิดเชนนั้น มนุษยเราเมื่อเกิดมาอายุก็
จะเพิ่มขึ้น ไมวาจะเผชิญกับโรคภัย
หรืออุบัติเหตุเราก็ไมอาจหนีความตาย
ไปได แตผมไดพอเจอและเรียนรูสิ่ง
ตางๆมากมายจากการเปนโรคนี้
ความหมายของการมีชีวิต คาของชีวิต
ความสําคัญของสายสัมพันธและ การ
ไดมีครอบครัวที่ดีพรอมเชนนี้ การ
เชื่อในคําสอน และลองปฏิบัติตามคํา
สอนนั้นใหได
แนนอนวามะเร็งนั้นยังลุกลามไป
เรื่อยๆ แตผมก็ยังมีชีวิตอยู ไมใชแค
เพียงมีชีวิตอยูเทานั้น แตผมไดมีชีวิต
ไปพรอมๆกับคนอื่นทามกลางการปก
ปกษจากพระพุทธองค ผมเขาใจในสิ่ง
นี้ไดดวยตัวของผมเอง ยังมีสิ่งที่คน
อยางผมทําไดอีกมากมาย นี่เปน
สภาวะจิตใจของผมในตอนนี้ ผมไดมี
ชีวิตอยู
ผมไดทําความฝนยิ่งใหญที่ผม
เคยตั้งไวไดสําเร็จเปนจริง นั่นก็คือ
การไดขึ้นมาเลาประสบการณทาง
ธรรมมะในวันนี้ และที่ผมมีวันนี้ก็เปน
เพราะ องคพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
ทุกๆคนที่สวดภาวนาใหแกผม ผมจะมี
ชีวิตตอไปเพื่อความฝนขางหนา
ขอขอบคุณตอ องคพระสัมมาสัม
พุทธเจา อ.นิกเกียว อ.นิจิโค และ
ขอขอบคุณทุกๆทานทีมารับฟงในครั้ง
นี้

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.

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

ผูสรางกุศลจะไมโดดเดี่ยว
นักปราชญจีน ขงจื้อไดกลาวสอนไววา “ผูที่ทํา
ความดีจะไมโดดเดี่ยวลวนจะมีผูที่อยูเคียงขาง
เสมอ” หมายความวา ผูท
 ี่ทําดีไมมีทางที่ยืนอยู
เพียงลําพัง สักวันจะตองมีผูที่เขาใจ ตอบสนองสิ่ง
ที่ทําและคอยสนับสนุนปรากฎออกมาแนนอน
พวกเราปถุชนคนธรรมดา เมื่อทําความดีแลวไมมี
ใครเอยชม ก็จะเกิดความรูสึก “ไมเอาแลว”ขึ้นมา
งายๆ แตเมื่อเราหมั่นสรางกุศลบุญขึ้นไปเรื่อยๆ เรา
ไมจําเปนตองพูดอะไร คนที่เห็นสิ่งที่เราทําจะตอง
มองเห็นอยูแนนอน สิ่งสําคัญไมใชอยูที่จะมีคนมอง
จะมองอยูหรือไม แตเปนใจที่ขอบคุณตอสิ่งที่ทําให
เรามีโอกาสในการทําดี

ไมวาจะงานในการประชุมผูทําทางศาสนาโลกเอง
ก็ดี ผมดีใจที่ผมจะสามารถชวยเหลือในสิ่งที่ผมทํา
ได ความรูสก
ึ อยางนี้เองที่ทํามีผูที่สนับสนุนออกมา
ตามที่ขงจื้อกลาว “ผูที่ทําความดีจะไมโดดเดี่ยว
ลวนจะมีผูที่อยูเคียงขางเสมอ” และวงลอมแหง
ความรวมมือของนักศาสนาจึงไดขยายกวางออกไป
ผมเชื่อวา คงจะมีผูที่ไดสัมผัสกับธรรมมะและรูสึก
ไดดวยตัวเองอยางผมอยูไมนอย
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานไดเคยตรัสไววา
“ผูที่ทําทาน เพียงยืนอยูในมุมที่มืดโดยไมตองพูด
อะไร ก็จะเห็นแสงสองจากตัวเขา และผูคน
ทั้งหลายก็จะเขาหาไปรวมกันที่เขาเอง ”
From “Kaisozuikan 4” (Kosei Publishing Co.) P. 78-79

งานโอเอชิกิปนี้ไดจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตยที่3เดือนตุลาคม
ที่ผานมา โดยมีตัวแทนสาขาจากตางประเทศเขารวม
ไดแก บราซิล มองโกเลีย ไตหวันบังคลาเทศ รวม 63
คน งานโอเอชิกิ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระนิจิเรนผูซึ่งนํา
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรเขามาเผยแผในญี่ปุน และเพื่อ
เปนการระลึกขอบคุณ เชิดชู ปฏิญาณเพื่อสานตอการ
เผยแผพระธรรม ตอ อ.นิกเกียว ทานประธานใหญของ
องคกรผูซึ่งกอตั้งองคกรภายใตคติ “ชวยเหลือผูคน สรร
สรางโลกใหม” ในชวงที่พระนิจิเรนไดประกาศใหเปน
ประเทศที่สงบและยืนหยัดอยูบนความถูกตองนั้น ญี่ปุน
ในชวงนั้น มีทั้งภัยแลง ภัยธรรมชาติอยางไตฝุน เกิดขึ้น

ติดๆกัน บนถนนหนทางมีทั้งมา วัว และคนลมตาย
เพราะความอดอยากเปนจํานวนมาก ในสถานการณ
เชนนั้น พระนิจิเรนไดกลาวเตือนตอผูวาราชการโฮโจ
ใหเกิดความศรัทธาที่แทจริง สภาพอากาศของโลกเรา
ในปนี้คอนขางจะผิดปกติเหตุการณน้ําทวมที่ปากีสถาน
ทําใหมากกวา 20ลานคนจะตองประสบกับภัยธรรมชาติ
ที่โหดรายนี้ ปจจุบันนี้ก็ยังไมเห็นวี่แววของการฟนตัว
อากาศแลงที่รัสเซียนั้นทําใหเกิดไฟปาขึ้น700ครั้ง เมื่อ
ผมมองถึงสภาพเหตุการณเชนนี้ ทําใหผมรูสึกไดวาถึง
เวลาแลวที่มนุษยชาติจะเกิดความศรัทธาที่แทจริง และ
การนําใหผูอื่นตามก็เปนหนาที่ของพวกเราสมาชิกริช
โชโคเซไกทุกๆคน
(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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