สุดทายน

ในที่สุดคอลัมภน「12 Essentials for
good living」ก็ไดดําเนินมาสูครั้งสุดทาย
นับจากเดือนธันวาคมป2009ที่ผานมาเรา
ไดเรียนรูในเรื่องของธรรมมะพื้นฐานในพุทธ
ศาสนา ทั้งหมด11เรื่องไดแก ไตรสิกขา
อริยสัจ4 ปารมิตา6 ธรรมะมีปจจัย12
มีคําสอนหรือธรรมมะเรื่องใดบางที่ทุกๆคน
รูสึกชื่นชอบหรือประทับใจบางหรือปลาว
หลังๆมานี้ฉันประสบกับเรื่องที่ไดเรียนรูใน
เรื่องของ “อนิจจัง”
ฉันไดมีโอกาสพูดคุยกับลูกพี่ลูกนองที่เคย
เลนดวยกันเมื่อสมัยเปนเด็ก แตรูสึกวาการที่
จะใหพูดคุยกันอยางสนุกสนานไรเดียงแบบ

เมื่อกอนนั้นมันทําไดยาก มันอาจจะเปน
เพราะเราเจอกันแคครั้งหรือสองครั้งในป
หนึ่ง รวมถึงการที่เขามีปญหามากมายที่
ผานมาทําใหความคิดนิสัยตางๆนั้น
เปลี่ยนไป ยิ่งไปกวานั้นคือฉันที่ไมเขาใจ
หรืออาจจะไมอยากเขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอีกฝาย การเปลี่ยนแปลง
เชนนี้ทําใหฉันรูสึกเหงาขึ้นมานิดๆ หรือก็คือ
ฉันไมเคยรับรูถึงเรื่องของอนิจจังไดเลย
นั่นเอง
ฉันเคยไดยินมาบอยวาในกรณีที่มนุษยเรา
ถาสื่อสารซึ่งกันและกันไดไมดีจะทําใหไมมี
เพื่อน แมแตสายสัมพันธุเดียวกันอยางพอ
แมลูกยังขาดกันไดก็มี มีคนบอกวา ยิ่งเปน
คนที่ใกลตัวมากเทาไหรจะยิ่งยาก ถาเรา
อยากจะใชชีวิตอยางมีความสุขเราจะละเลย
ในเรื่องพวกนี้ไปไมไดเลย
ฉันอยากที่จะเปนคนที่ใหความสําคัญกับ
คนที่อยูตรงหนา และ ใจกวางพอที่จะรับรู
การเปลี่ยนแปลงของเขา คําสอนในเรื่อง
ของ อนิจจังนั้นไดสอนฉันในเรื่องนี้เปน
อยางดี

หนังสือ The Stories of the Lotus Sutra จัดจําหนายแลววันน

ในครั้งนี้สํานักพิมพ Wisdom Publications ของประเทศอเมริกาไดตีพิมพ
หนังสือ ชื่อ The Stories of the Lotus Sutra เขียนโดย ดร. จีน ลีฟ ผูซึ่ง
ดํารงตําหนงเปนที่ปรึกษานานาชาติใหกับองคกรริชโคเซไก หนังสือเลมนี้ได
มีการเขียนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรใหเขาใจได
งายสําหรับทุกๆคน
(วิธีสั่งซื้อ)
สั่งซื้อผานเวบไซตของสํานักพิพ Wisdom Publicationsดานลาง
http://www.wisdompubs.org/index.lasso
หรือสั่งซื้อผานเวบไซต อมาซอน
สําหรับผูที่อาศัยอยูที่สหรัฐอเมริกาสามารถหาซื้อไดที่รานหนังซื้อใกลบาน

ลิ้มรสกับทุกสิ่งที่ประสบ
President of Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano

รับดวยความรูส
 ึกขอบคุณ
พวกเราคนญี่ปุนมักจะพูดติดปากเสมอวา
“โอคาเงะซามะ”(เปนเพราะคุณ)แต สิ่งที่มี
ความสุขที่สุดคือ เมื่อเวลาที่พูดคํานี้ไดจากใจ
จริงๆ
เมื่อลองยอนกลับไปคิดดู เมื่อเรารูสึกเต็ม
เปยมไปดวยความสุขจนทําใหเราตองพูด
“เปนเพราะคุณจึงทําให” พวกเราทุกคนไดรับ
การเติมจนเต็ม เปนความสุขที่แทจริง เรียกได
วาสภาพนั้นคือสภาพที่เราหลุดพนก็ได
พวกเราทุกคนไมวาใครก็ตามไมสามารถที่
จะมีชีวิตอยูไดโดยลําพัง แตเปนเพราะเรามี
การเกื้อหนุนของทุกสิง่ รอบตัว จึงทําใหเรามี
ชีวิตอยูได พระพุทธองค ไดสอนเราในเรื่อง
ของหลักเหตุและผล ทุกสิ่งจะตองมีเหตุจึงถือ
กําเนิดมา อยางที่ในพระสูตรไดเขียนไววา
“เมื่อกอออ2กอปกรวมกันจึงทําใหตั้งได”แต
เมื่อเอาออกเสียหนึ่ง “อีกหนึ่งก็จะเสียหลักลม
ี ะไรที่จะอยูไดดวยตัว
ลง” ในโลกใบนี้ ไมมอ
ของตัวเองแมสักอยาง ทุกสิ่งจะตองมีความ
เกี่ยวของกับสิ่งอื่นจึงเกิดสําเร็จขึ้นมา นี่เปนสัจ
ธรรมที่วาดวยหลักเหตุและผล
เมื่อพินิจพิเคราะหในเรื่องของหลักเหตุและ
ผล ถาเราใหความสําคัญตอทุกสิ่งที่ไดพบใน
แตละอยางๆดู จะทําใหเราใชชีวิตไดอยางมี
ความสุขและสมบูรณ เมื่อเรารูลึกลงไปวาเปน

เพราะสิ่งที่คอยเกื้อหนุนเราอยูจึงทําใหเรามี
ชีวิตได ไมวาใครก็ตามจะเกิดความรูสึก
ขอบคุณ และคนที่ขอบคุณตอทุกสิ่งที่พบเจอ
ไดอยางซื่อตรงนั่นเอง ที่จะเปนคนที่มี
ความสุขไดคนพบกับสัจธรรมในการใชชีวิต

ความทุกขเปนตัวนําสูซึ่งหนทาง
ถึงจะบอกวาใหเรา ลองสัมผัสกับทุกสิ่งที่พบ
เจอก็ตาม จากการที่เราตองพบเจอหลายๆสิ่ง
ในแตละวันนี้ เราควรจะตองทําอะไรอยางไร
บาง
สําหรับผมเอง สิ่งที่เราคิดวาเปนเรื่องปกติ
อยางเชน การใสใจกับครอบครัวก็เปนเรื่องที่
สําคัญ
โดยเฉพาะ ในตอนนี้ที่มีคดีนาเศราของพอแม
ทําทารุณกรรมตอลูกของตัวเอง เมื่อลองนําสิ่ง
นี้มาเทียบกับตัวเองดูเราจะเห็นไดวาเราไดพบ
ในสิ่งที่นา ขอบคุณตอการใชชีวิตมากแคไหน
การใชชีวิตในแบบปถุชนคนธรรมดาที่
ปลอดภัยไปแตละวัน จะทําใหเราเขาใจวาเปน
เรื่อง ที่เกิดจากปาฏิหารยของเหตุที่เราพบเจอ
ก็วาได เมื่อเรารับกับทุกสิ่งดวยความรูสึก
ขอบคุณเชนนี้ ตัวเราเองก็จะเปนเหตุที่ดีใหคน
กับคนที่จะไดเจอเราตอไปเชนกัน
และ เวลาทุกขหรือทรมาณในบางสิ่ง มองเผ
ลินๆอาจจะเปนสิ่งที่เราไมอยากจะพบเจอ แต
จากวิธีการรับรู จะทําใหเหตุนั้นเปหตุที่ดีไป
โดยสิ้นเชิง
พระอิกคิว ในศาสนาพุทธนิกายเซ็น ได
กลาวไววา “อยาเห็นวาไมดีและจะปฏิเสธทิ้ง
ขวางไปเสียดูอยางลูกพลับที่รสฝาด ยังหวาน
ไดเมื่อทําใหเปนพลับแหง” เมื่อตอนที่ผมเปน
เด็กถาไปกัดถูกพลับลุกที่ฝาดก็จะปาทิ้งไปก็มี
ลูกพลับฝาดที่พูดในที่นี้ก็คือ สิ่งที่ปกติเรายาก
จะรับเอาไว แตจากสติปญญาจะทําใหส่งิ นั้น
กลายเปนดีไปได
ชีวิตเราไดมีการสราง การเปลี่ยนแปลง
มากมายจากเหตุหรือสิ่งที่เราพบเจอ และจาก
คํากลอนที่สอนเราบทนี้ทําใหเรารูวา มันไมได
ขึ้นอยูกับปรากฎการณที่แสดงตอหนาเรา แต
มันขึ้นอยูกบ
ั วิธีและความคิดที่เราจะรับตอสิ่ง
นั้นได
ไมมีสิ่งไหนที่เกิดขึ้นมาอยางปลาวประโยชน
เมื่อลองลิม
้ ไปนานๆจะทําใหรูวานั่นเปนอาหาร
บํารุงตอเรา และการที่เรากินมันตอไปถึงแมจะ
เจอความทุกข เราก็จะไดรูวาอะไรคือความสุข
ที่แทจริงในที่สุดดังคําที่วา “ความทุกขคือ
เมล็ดพันธุแหงความสบาย”
From Kosei, November 2010 Translated by Kosei Publishing Company

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.

การพบ คือทุกสิง่ ....เพียรพรวนดินของนาใจ
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรก็คือการไดพบ เปนคําสอนที่สอนใหเราให
ความสําคัญกับการพบเจอนั่นเอง เพราะฉะนั้นความคิดในเรื่องของ
หลักเหตุและผลก็คือการพบเจอ สิ่งที่พระพุทธองคปรารถนาตอเรา
คือการที่เราทําใหการพบเจอเปนสิ่งที่ดีวิเศษ
(ทะดะฮิตะทสึระนิ หนา84)
อ.นิกเกียวไดบอกเสมอวา “การพบจะนํามาซึ่งทุกสิ่ง” และสิ่งที่เรา
เรียกวา “เอน” หรือการพบนี่แหละที่สําคัญยิ่งนัก
มีครั้งหนึ่งในรถไฟชิงคังเช็นที่มงุ หนาไปสูส
 ถานที่ทํางานนอกสถานที่
อ.นิกเกียวไดลุกไปหองน้ํา คุณเลขารูสึกเปนหวงที่เห็นทานไปเสีย
นานจึงลุกไปตามทาน “เปนอะไรหรือปลาวครับ” พอคุณเลขาถามไป
เชนนัน
้ ทานตอบกลับมาวา “ไมเปนอะไร แคหองน้ํามันเปอนเลย ทํา
ความสะอาดมันเสียหนอย”
สิ่งนี้ไมใชการเลาเรื่องคุณงามความดีเมื่อเห็นหองน้ําเปอนแลวเขาไป
ทําความสะอาด แตเปนเพราะมีคณ
ุ เลขาที่ไดเห็นทานในตอนนัน
้ พวก
เราจึงไดรับฟงเรื่องราวเชนนี้ได แตหลังจากนัน
้ ไมเคยมีสก
ั ครั้งเลยที่
เราจะไดยินทานบอกวา “ขนาดฉันยังทําความสะอาดหองน้ําบนรถไฟ
ชิงคังเซ็นมาแลว พวกเธอทุกคนที่เปนเวรที่สาขาก็ตองทําใหดีรูไหม”
ถึงฉันจะอธิษฐานขออยากใหทก
ุ ๆคนมีความสุขอยางไร ฉันก็ไม
สามารถจะนําความสุขนั้นไปหยิบยื่นใหทุกคนได(ยอ) ความสุขใน
วันนี้ของคนๆหนึ่งไมไดมาจากฉัน แตเปนเพราะเขาพยายามดวย
ตัวเอง เปนความสุขที่ไดจากการเพียรพยายาม เปนผลจากการฝก
ปฏิบัตธ
ิ รรมมะ
(โฮเซ็น 3 หนา 356)
ถาเปนพวกเราแลวจะทําอยางไร พวกเราตองคิดวาเปนความโชคราย
เมื่อตองเจอหองน้ําที่สกปรกขนาดนั้น เปดไปเห็นอาจจะตองรีบปด
และไปหองขางๆทันที ถาหองขางๆไมวางอาจจะเดินไปเขาในโบกี้
ถัดไปก็เปนได
แตสําหรับอ.นิกเกียวแลวทานเปนเหตุที่ปฏิบต
ั ิดี “เพื่อใหคนที่มาใช

ตอเราไดรูสก
ึ ดีดวย” เพราะมีเหตุทส
ี่ กปรกจึงทําใหเราประพฤติดี
ประพฤติชอบได ถึงแมเราจะเจอเหตุที่ไมดีแตเราก็ทําใหสิ่งนั้นเปน
เหตุที่ดีได ใหความสําคัญกับทุกสิง่ ที่เราตองพานพบ หมั่นเพียร พรวน
ดินของนาในใจเรา จากการทําสิ่งนี้ ก็เปนการประพฤติในแบบอยาง
ของพระโพธิสัตว
่
เคารพซึ่งกันและกัน เปนเหตุที่ดีตอกัน(ยอ) ทําเทาที่ทําไดเพือ
สังคม เมื่อแตละฝายมีความคิดเชนนี้ คนที่เราตองเจอและคบคาคน
ตอไปและตอๆไปก็จะเปนการคบกันเฉกเชนที่กลาว เปนการทําใหใจ
ไดมาซึ่งความสงบอยางหาใดเปรียบ
(คุโด เอส51.12)
ใจของตัวเรา จะมีแตเราเทานั้นที่จะฝกฝนมันได ถึงแมเราตั้งใจที่จะมี
ความสุข แตถาเราไมมก
ี ารพบเจอ หรือเหตุที่เกิดจากอีกฝายเสีย ก็ไม
มีทางที่เราจะมีความสุขได การอยูนิ่งๆเพียงลําพัง ไมไดทําใหเรา
ฝกฝนจิตใจไดหนําซ้ํายังไมไดทําใหเรามีความสุขได การที่เราไดพบ
ใครสักคน จิตใจเราจะมีการเคลื่อนไหว และเปนวัตถุดิบชิ้นดีที่ทําให
เราเกิดการพรวนดินในนาใจของเรา ใจเราจะไดรับการฝกฝนจาก
ปญหาของความเปนจริงที่มีทั้งสุขและเศรา
อยางเชน เราอยากจะทําอยางไรก็ไดใหคนที่กําลังเดือดรอนอยูใหมี
ความสุข เพียงเทานี้กเ็ ปนการพรวนดินในนาใจเราได
อ.นิกเกียวทานไดกลาววา “สังคมที่เราใชชีวิตอยูน
 ี้ ไมมม
ี นุษยคน
ไหนที่เลวหรือดีมาตั้งแตแรก การไดพบเจอคนที่ดี การพบเจอที่
เลวรายจะกลับกลายเปนคนไมดี นีค
่ ือวิธีการมองในแบบพุทธศาสนา”
มีสาขาหนึง่ ในกลางเมือง เปนเรื่องเลาเมื่ออ.นิกเกียวไดออกไป
เยี่ยมเยียนที่สาขานั้น เปนนิสย
ั ของทานที่จะตองไปถึงกอนเวลานัด
หมาย5นาที แตในวันนัน
้ เกิดการจารจรติดขัดมาก ทําใหไปถึงชากวา
กําหนดการถึง30นาที สมาชิกที่รอคอยอยางใจจดใจจอในชวงแรกก็
เริ่มรูสึกเบื่อหนาย และตางเปนกังวลวาเกิดอะไรขึ้น
แตคนที่เดือดเนื้อรอนใจมากกวาใครอื่นเลยก็คือ คนขับรถ เขารูสึก
ผิดเปนอยางมาก
แตถึงกระนัน
้ เมื่ออาจารยมาถึงทีส
่ าขาทานกลับลงมายืนดวยใบหนา
ยิ้มแยมวา “วันนีต
้ องขอบคุณจริงๆ ฉันไดรูถงึ ความลําบากที่ทุกคน
อุตสาหมาไหวพระถึงสาขาใหญแลว”
ดวยคําพูดนี้ ทําใหทุกคนมีสีหนาที่ยิ้มแยมปติกันถวนหนา ไมใช
ความผิดของใครไมมีใครที่ตองถูกตีตราเครื่องหมายกากบาท ทุกสิ่ง
นั้นเหมาะสมที่จะไดเครื่องหมายวงกลม
เมื่อเราหาพระธรรมเจอในการพบพานแตละครัง้ ทุกสิ่งทุกอยางจะ
่ ะหาใหเจอ นั่นก็เปนการฝกฝน
กลายเปนสิง่ ที่ถูก การตั้งใจจริงทีจ
จิตใจของเรา
ไมวาฉันจะบรรยายธรรมสักกี่ครัง
้ ถาไมมีคนฟง หรือไมมีใครที่จะ
เชื่อถือ มันก็จะไมมีคา
 อะไรเลย เมื่อไดเจอกับพระธรรม ก็จะเติบโต
มาเปนคนที่ดีได และสมาชิกทุกคนก็หลุดพน จนมาเกื้อหนุนใหจน
ฉันไดขึ้นมาเปนประธาน ไมใชเพราะฉันมีบุญหรืออะไรเลย แต
เพราะฉันไดบุญที่ดีเยี่ยมอยางสมาชิกทุกๆคนจากพระพุทธองค
นั่นเอง
(ทะดะฮิตะทสึระนิ หนา27)

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

พวกเราตางตองไดพบเจอหลากหลายเรื่องราวผูคนมากมายในแต
ละวัน แตจากการไดพบเจอจะทําใหใจของเรามีการเคลือ
่ นไหว และ
การนําใจที่เคลื่อนไหวสือ
่ ออกมาเปนการกระทําคําพูดในแบบที่อบอุน
ใหไดอยางอ.นิกเกียว ก็จะทําใหนาในใจของเราไดรับการพรวนอยาง
ไมขาด
ไมใชเราเทานั้นที่จะรูแจงได แตคนรอบๆขางไมวาใครก็ตามทุกคนมี
ความสุขและรูแจงไดดว ยกันทั้งนั้น แต คนทีจ
่ ะเปนคนคอยพรวนดิน
นั้นก็คอ
ื ตัวเราเอง เมื่อเราพรวนดินในนาใจของเราได มันก็จะ
กลายเปนคําพูดหรือการกระทําที่อบอุนไดโดยธรรมชาติ
การมองดูผค
ู นดวยสายตาที่อบอุน
 และยอมรับเขานั้นคือการพรวน
ดินนาใจ พวกเราทุกคนไดรบ
ั ไมผลัดตอจากอ.นิกเกียวเพือ
่ สานตอ
การกระทํา
“การพบเจอ” เปนสิ่งที่นาขอบคุณ การใหความสําคัญตอคนที่เรา
พบ ไมวาเมื่อไหรหรือที่ไหน สิง
่ นี้เองเปนวิถีชีวิตตามแบบหลักของ
เหตุและผล(ยอ) ตอจากนี้จะมีชีวิตไดอีกกี่ปฉันเองกไมรู แตชีวิต
หลังจากนี้ ฉันอยากจะทําใหงานในทุกๆวันทุกๆวันนั้นดีที่สุด และมี
ชีวิตโดยใหความสําคัญตอคนที่เราตองพบเจออยูเรื่อยไป
(โคเซชิมบุน เอส 48.9.7)

From Kaiso-sama ni Naraite (Kosei Publishing Co.) pp.211～218

เผยแผคําสอนที่ดีสูทุกๆคน
สาขา อุรานบาตอร มองโกลีย

คุณ กันการ เอฟโบลด

เมื่อตอนที่ผมอายุได 37ป ผมไดมีโอกาสไดพบกับคุณ โซ
ริกมาร ชูเกล ในงานประชุมจึงเปนเหตุที่ทําใหผมไดรูจักกับริช
โชโคเซไก
จากการดํารงตําแหนงเประธานสมาคม
มองโกเลีย-อเมริกา
อีกทั้งการเปนนักวิชาการทางดาน
จิตวิทยาทําใหผมสนใจในเรื่องของ
“จิตใจ”เปนอยางมาก
หลังจากที่ไดพบพูดคุยกับคุณโซริกมารหลายๆครั้ง ทําใหผม
ไดเรียนรูในคําสอนของโคเซไก
เรื่อง
การมีชีวิตใน
แบบ“เสียสละใหผูอื่นกอน”หรือ “มนุษยทุกคนยอมมีจิตแหง
พระพุทธในตัวเอง” ทําใหผมรูสึกประทับใจเปนอันมาก และ
ทําใหผมเริ่มไปที่สาขาพรอมทั้งสวดมนตเรียนรูเกี่ยวกับพระ
ธรรมมากขึ้น
การที่ผมไดเรียนรูในคําสอนของโคเซไกทําใหผมเกิด
ความรูสึกที่อยากจะถายทอดคําสอนเหลานี้ใหแกผูอื่น
ถึง
ปจจุบันนี้ผมไดกลาวชักชวนผูคนถึง60คนใหไดเรียนรูในคํา
สอนและในคนเหลานั้น10คนไดกลายมาเปนสมาชิก
การ
ถายทอดคําสอนใหผูอื่นทําใหผมมีความศรัทธาในคําสอนมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหผมเปนคนที่สามารถขอบคุณตอทุกคนรอบๆตัว
ผมที่คอยเกือ
้ หนุนผมอยูตลอดได
หนึ่งในคนที่ผมไดแนะนํา
เขาเปนเพื่อนรวมสมัยเรียนมา
ดวยกัน เขามักจะเปนคนที่หยิ่ง ไมเคยยอมฟงในสิ่งที่คนอื่น
พูดจึงทําใหมีเรื่องปะทะกับคนอื่นอยูเรื่อยไป ผมรูสึกเปนหวง
และหวังใหคําสอนชวยใหเขาหลุดพนจากทุกขได
ผมไดไปที่บา นเขาเพื่อจะไดรับรูวา อะไรที่ทําใหเขาเปน
เชนนี้ และเมื่อไดรับฟงเรื่องราวแลว ทําใหผมไดรูวา เขายังมี
แผลที่พอแมของเขาแยกทางกันเมื่อวัยเด็กหลงเหลืออยูที่ใจ
เมื่อผมคอยรับฟงเรื่องราวพรอมกับคอยๆบอกเลาคําสอนไป
ดวย ทําใหเขาคอยๆรับรูถึงขอดี และจิตแหงพระพุทธดวย
ตัวเอง เขากลาววา “ถึงแมพอแมจะแยกทางกันไป แตผมก็ยัง
รูสึกขอบคุณที่พวกเขาใหชีวิตแกผมมา”
และนับจากนั้นมา
เขาเปลี่ยนเปนคนที่ดูสงบนิ่งจนนาตกใจ ผมรูสก
ึ มีความสุขที่
ไดฝกปฏิบัติไปพรอมๆกับเขา
ประเทศมองโกเลียยังเปนประเทศกําลังพัฒนา
ใน
ขณะเดียวกัน
ปญหาทางดานจิตใจเชน
“ไมเชื่อในผูอน
ื่
ครอบครัวหยาราง”ตางเหลานี้ ถูกทําใหเปนปญหาผิวเผิน แต
เดิมประเทศมองโกเลียเปนประเทศที่มีพุทธศานาเปนที่ตั้ง ผม
คิดวาคงจะมีคนอีกมากที่อยากจะเรียนรูพระธรรม ผมอยากจะ
เปนคนที่มป
ี ระโยชนคอยถายทอดคําสอนและชวยเหลือผูอื่น

From “Yakushin” March 2009 “Kaigai Fukyo Dayori – News of overseas dissemination”
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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

เสียงของจิตแหงพระพุทธที่อยูขา
 งใน
การที่เราไปทํารายจิตใจผูอน
ื่ เพื่อยืนยันในความคิด
ของตัวเองนั้นเปนเรื่องที่เลี่ยงไมได การที่จะพกพา
อาวุธเพื่อปกปองตัวเองนั้นก็เปนอิสระของเรา เพื่อให
ไดมาซึ่งผลประโยชนเราจะมัวแตเลือกวิธีอยูไมได คน
สวนใหญคงคิดวามนุษยเราสามารถไดรับการเอื้อจากคํา
แกตางที่อิสระเหลานี้อยูแตในความเปนจริงแลวก็ยังมี
คนที่ทําเรื่องเหลานี้ไดอยางไมสะทกสะทานเลย
ทุกๆคน ฉันเชื่อวาพวกคุณจะคิดวาเหตุผล อิสระตางๆ
เหลานั้นไมไดเปนสิ่งที่สมควรจะไดรับการใหอภัย แต
เมื่อถามวาขอบเขตของอิสระนั้นอยูที่ไหน การที่จะขีด
เสนแบงลงไปใหชัดเจนนั้นเปนเรื่องยากอยางที่ทุกคนรู
กันอยู

ฉันคิดวาสิ่งที่จะกําหนดไดดีวาผิดหรือถูกคือ เสียงของ
จิตแหงพระพุทธที่อยูในใจเรา “สิ่งนี้ไมควรทํา ในฐานะ
ที่เราเปนคน” นั่นเอง ถาจะใหพูดในแบบตะวันตกก็คือ
ความรูสึกผิดชอบชัวดีที่อยูอยูในใจเราจะเปนตัว
กําหนดให
ในยุคสมัยนี้ที่เปนสังคมแหงอิสระ การจะอยูโดยไมรับ
ฟงเสียงของพุทธจิตในใจเราที่คอยบอกถึงสิ่งดีหรือไมดี
แลวนั้น ยอมเปนไปไดยากที่จะรักษาไวซึ่งระเบียบใน
สังคม จุดมุงหมายที่พวกเราทํา โอมิจิบิกิ(การแนะนํา)
กันอยูทุกวันนี้ คงจะไมมากไปนักถาจะกลาววาสิ่งนี้
เปรียบไดกับการแนะนําใหทุกๆคนคอยฟงในเสียงของ
จิตแหงพระพุทธในตัวเอง
From “Kaisozuikan 4” (Kosei Publishing Co.) pp. 84-85 Translated by Rissho Kosei-kai International

โครงการรณรงคการยกเลิกสงครามภายใตชื่อ “ARMS
DOWN” ไดจัดพิธีปดโครงการไปเมื่อวันที่4ต.คทีผ
่ านมาที่
เมืองนิวยอรก นับตั้งแตเริม
่ การรณรงคผา นมาไดประมาณ10
เดือน มีผูคนมากกวา20ลานคนจากทั่วโลก มาลงนามเพื่อ
รวมรณรงค คุณ เสตลามารีส มูลา ประธานคณะกรรมการของ
IYC ไดกลาววา “สิ่งนี้เรียกไดวา เปนปาฏิหารย ในเวลา
ี่ ันจะตอง
เดียวกันฉันรูสึกไดวาเปนหนาที่อันยิ่งใหญทฉ
รับผิดชอบตอไป” รายชื่อของคนมากกวา20ลานคนที่ไดรว ม
ลงนามนั้นนับไดวาเปนปาฏิหารย แตสมาชิกเยาวชนจาก
สาขาตางๆทั่วโลกขององคกรเราตางก็ไดรวมพยายามทําใน
สิ่งนี้อยางเต็มที่ ผมในฐานะ หัวหนาแผนกเผยแผตางประเทศ

ขอกลาว “ขอบคุณ”ตอทุกๆคนจากใจจริง และในวันที่4เดือน
ต.ค ก็เปนวันคลายวันเสียชีวิต ของทานประธานใหญ อ.นิก
เกียว นิวาโน ผมคิดวาทานตองยินดีตอการกระทําที่นาปลาบ
ปลื้มเชนนี้อยางแนนอน มันคลายกับวาไดยน
ิ เสียงของทาน
พูดอยูวา “ทุกคนทําไดดีมาก ถาไมมีใครริเริ่มเรื่องราวทุก
อยางจะดําเนินไปไมไดแนนอน” และ อ.โคโช ทานประธาน
ในรุนตอไปขององคกรไดกลาวในพิธีปดนี้วา “ถาคิดอยากจะ
เปลี่ยนโลกนี้จริงๆ สิ่งสําคัญคือการทําทุกสิ่งโดยละทิ้ง
ความเห็นแกตัว ใสใจกับทุกๆคนใหมาก สิ่งเหลานี้ เปนสัจ
ธรรมที่สาํ คัญเมื่อพวกเราคิดที่จะทํากิจกรรมเพื่อสันติภาพ”
พวกเราทุกคนเปนพระโพธิสต
ั วที่ลืมตาตืน
่ จากทุกข และนี่
เปนเวลาที่เราจะไดปฏิบต
ั ิจริง
(โคทาโร ซูซก
ู ิ)

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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