หายานสูตร บทที่ 2 การสอนม
ขณะนั้น พระโพธิสัตวมหาประติมณ
ั ฑิตะพรอม
ดวยปวงพระโพธิสัตว-มหาสัตว ไดถามตอองค
พระสัมมาสัมพุทธเจาวา “จะทําอยางไรแลวถึงจะ
ไดบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณไดเร็ว”
พระพุทธองคทรงตรัสตอบวา พระธรรม
มหายานสูตรนี่เองที่จะชวยใหบรรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณไดเร็ว พระธรรมนี้จะชวยใหเรามอง
ในเรื่อง “ทุกๆสิ่งในโลกใบนี้ไมมีสูงต่าํ ลวน
แลวแตเทาเทียมกัน เปนสิ่งที่ที่จะทําใหโลกเรา
เกิดสมดุลได”ไดอยางถองแท แตทวามนุษยเรา
นั้นไมเขาใจในสัจธรรม ไมวาจะเจอเรื่องอะไรก็
ตาม มัวแตจะไปคิดวานั่นไดเปรียบนี่เสียเปรียบ
กอใหเกิดจิตใจที่ไมดีขึ้นมา หลงมัวเมาอยูในภพ
ภูมิแหงทุกขทั้ง 6 เสียมาก
พระพุทธองคยังไดทรงตรัสสอนอีกวา “มอง
ใหถองแท ใหเกิดจิตใจที่เมตตาสงสารตอผูคน
และตองการชวยผูคนเหลานั้นใหพนทุกข และ
เพื่อใหเกิดจิตใจเชนนั้น เราตองมองสภาพของ
ทุกสรรพสิ่งในปจจุบันและถูกตอง ตองเขาใจวา
ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นั้น มีเกิด ดําเนิน
เปลี่ยนแปลง และดับสูญไปตามสภาวะของมัน
เมื่อทําไดแลวจะเขาใจวา ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นั้น
เมื่อมีเกิดยอมมีดับ และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม
หยุดทํางานแมสักเสี้ยววินาที ความเขาใจ นิสัย
และ ความโลภของมนุษยแตกตางกันเปนหมื่น
เปนพัน และเนื่องจากความแตกตางดังกลาวนั้น
จึงไดเกิดมีพระสูตรหลากหลายขึ้นเพื่อสอนให
เขากับแตละคนไป แตแทที่จริงแลว มหายานสูตร
นั้นก็เกิดมาจากสัจธรรมเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น”
พระโพธิสัตวมหาประติมัณฑิตะ ยังทูลถามตอ

แนะนําหัวหนาสาขาคนใหมประจําสาขาฮาวาย
ในครั้งนี้เราจะขอแนะนํา คุณ ชิเงะมาสะ ฮิโรนะกะ
หัวหนาสาขาคนใหมของสาขาฮาวายซึ่งไดเขารับตําแหนง
ในวันที่ 1 ธันวาคม พศ.2553 อาจารย ฮิโรนากะ ไดจบ
การศึกษาจากโรงเรียนกักคุริน ของริชโชโคเซไก หลังจาก
นั้นไดไปศึกษาตอขั้นปริญญาโท ที่มหาวิททยาลัย โอไฮโอ
หลังจากกลับประเทศจึงไดเขาทํางานที่ แผนกเยาวชน
แผนกธุรการ และดํารงตําแหนงรองหัวหนาที่แผนกกักคุ
ริน กักคุริน โอเมะ ในสาขาใหญ และครั้งนี้ ไดรับประจํา

วา “ที่ผานมานี้ พระพุทธองคไดทรงตรัสสอนพวก
เรามากมาย ทําใหมีผูที่ใกลจะบบรลุอยู และตอนนี้
ยังไดตรัสสอนพวกเราใหเขาใจในมหายานสูตร
ใหม แตมันแตกตางจากพระธรรมอื่นที่พระพุทธ
งอคตรัสสอนมาอยางไร หรือ เพียงเขาใจใน
มหายานสูตรนี้ ก็จะสามารถทําใหบรรลุพระสัมโพธิ
ญาณไดเลย”
องคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดกลาววา “หลังจากที่
ตถาคตไดตรัสรูและเห็นมนุษยในโลกนี้ทําใหรวู า
การจะนําธรรมมะที่ตถาคตไดมาสอนใหไปทั้ง
อยางนั้นคงจะไมเหมาะ จึงไดสอนธรรมมะที่เหมาะ
กับแตละบุคคลไป ถึงบัดนี้ผานมามาสีส
่ ิบกวาป
แลว ตถาคตยังไมมีโอกาสไดถายทอดธรรมมอัน
เปนที่สุดไดเลย สัจธรรมที่พระพุทธเจาในหลาย
ภพชาตินั้นสอนมามีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น และใน
จิตใจนั้นมีตถาคตเทานั้นทีจ
่ ะเขาใจ ถาตองการที่
จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแลว จําเปนตอง
เรียนรูในมหายานสูตรและฝกฝนตอไป ”
หลังจากพระพุทธเจาทรงอธิบายเรื่องนี้จบลง
ทุกสรรพสัตวตางทราบซึ้ง ในคําสอนของพระพุทธ
องคและ พระโพธิสัตวสวนมากเริ่มที่จะเขาใจใน
คําสอน “มหายานสูตร” และยังไดรับพลัง ธารณี
(การปดเปาความชั่วราย และรับความดีเขามา)
และผูคนที่มาเขาเฝาในวันนั้น
ตางไดรับรูและเขาใจ และตัง
ใจที่จะฝกปฏิบัติในพระธรรมคํา
สอนเพื่อใหบรรลุในพระสัมมา
สัมโพธิญาณ

ตําแหนงเปนหัวหนาสาขาประจําสาขาฮาวาย
อาจารย โฮโซยามา หัวหนาสาขาคนเดิมของสาขา
ฮาวายที่ดํารงตําแหนงนับตั้งแตง เดือนธันวาคม ป
ค.ศ.2004นับเปนเวลา 6 ป ไดยายไปดํารงตําแหนงที่
สาขา คาวาซากิ ของจังหวัด คานางาวา พวกเราจะขอ

Rev.Hosoyama

Rev.Hironaka

ความหมายที่แทจริงของ การหลุดพน
President of Rissho Kosei-kai

การหลุดพนคืออะไร
สวัสดีใหมทุกๆทาน
ในวาระดิถวี ันปใหมนี้ ผมอยากจะขอพูดเรื่อง
“การหลุดพน” ที่เปนเสมือนพื้นฐานของ
ศาสนา
โดยปกติแลวเมื่อเราตองเผชิญความทุกข
ยากลําบาก พวกเรามักจะพึ่งพาขอความ
ชวยเหลือจากเทพเจาเฉกเชนคําที่วา “เมื่อ
ลําบากหันหนาหาเทพเจา” และในบทสวดมนต
ปริเฉทที่16ยังไดมีการกลาวไววา
“จะทําอยางไรใหสรรพสัตวทั้งหลายได
เดินทางสูซงึ่ ทางแหงการบรรลุสัมสัมโพธิญาณ
ไดโดยเร็ว”ในวลีนี้มีหมายความวา จะทํา
อยางไรก็ไดเพื่อนําพาใหมนุษยและสัตวทก
ุ ผู
เดินในสายทางแหงพระพุทธและหลุดพนได
โดยไวนั่นเอง
กลาวคือ พระพุทธองคคอยที่จะปรารถนาให
พวกเราทุกคนหลุดพนอยูเสมอ
การผานความทุกขทอ
ี่ ยูขางหนาไปได
สําหรับคนที่ตองการหลุดพนแลวก็อาจจะเปน
หนึ่งในกําลังใจในการมีชีวิตตอไป แตถา
สําหรับพระพุทธองคที่ปรารถนา “ใหทุกคนได
ลืมตาตื่น และหลุดพนโดยไว”แลว ก็อาจจะผิด
ทิศทางไปหรือไม
คําปฏิญาณตนของสมาชิกขององคกรเราที่
เขียนไววา“เขาใจถึงการหลุดพนที่แทจริง
ของพระพุทธศาสนา”นั่นคือ การรูวา “การ
หลุดพนคืออะไร เปนการชี้ใหเห็นถึงความ
ศรัทธา” และวลีนี้ของคําปฏิญาณยังเปนการ
แสดงถึงขอเดนขององคกร เปนการแสดงถึง
แกนที่แทจริงของพระสัมธรรมปุณฑริกสูตร

Nichiko Niwano

สูชว
ี ิตทีม
่ ีแตความขอบคุณ
เมื่อเราไดยินวา “หลุดพนที่แทจริงตามหลัก
พระพุทธศาสนา” อาจจะรูสึกวายากแตแทที่
จริงแลวไมวาใครก็สามารถทําไดดวยกันทั้งนั้น
เพียงแคเรารูไดวา ตอนนี้เรามีความสุขอยู
แลว เราไดอยูทามกลางพระคุณและรับสิ่ง
เหลานั้นดวยใจขอบคุณเทานั้นสิ่งนี้ก็คือการ
หลุดพนดวยแกนแท
เมื่อเรียนรูคําสอนและฝกปฏิบัตจิ ริง และพูด
คําวา “นาขอบคุณ หรือ เปนเพราะคุณ
จริงๆ”ออกมาในชวงขณะนั้นก็เสมือนวาเราได
หลุดพนแลว
แตการพูดไมพอใจ บนในสิ่งตางๆนานา ใน
วันถัดมา นั้นคือ มนุษย ดังนั้น การเรียนรูพระ
ธรรมคําสอนและฝกปฏิบัติใหเปนนิสัยจึงเปน
สิ่งที่สําคัญ
มีพระนิกายเซ็นรูปหนึ่งไดกลาวไววา “ใจ
ของเรานั้นเปนพระโดยธรรมชาติ ผูที่เขาใจใน
สิ่งนี้คือผูทรี่ แ
ู จงแลว แตผูที่ยังสับสนคือมนุษย
ที่ยังหลุดพนไมได” กลาวคือ เมื่อเขาใจไดวา
พระหรือปถุชนคนธรรมดาก็คือรูปเดียวกัน

การหลุดพนจะรออยูต
 รงนั้นนั่นเอง
เมื่อเราเขาใจได จากชีวิตที่มีแตความตองการ
“อยากไดสิ่งนี้ อยากเปนอยางนั้น”ก็จะ
เปลี่ยนเปนคนที่มีแตคาํ ขอบคุณและความสุข
“นาขอบคุณ หรือ เปนเพราะคุณจริงๆ” พระ
พุทธองคไดทรงตรัสสอนพวกเราวา “ทุกสิ่งทุก
อยางบนโลกใบนี้ไมมีวันเปนไปไดตามใจเรา
ตองการ” แตทวาเราสามารถกําหนดตัวเราเอง
ได
ดังนั้น ถึงแมวาเราจะเปลี่ยนตัวเองไดก็
ตามแตจะเปลี่ยนใหอีกฝายเปนไปตามใจเรา
นั้นเปนไปไมได พระพุทธศาสนานั้น เปนเพียง
แคสิ่งที่ทําใหคนแตละคนลืมตาตืน
่ ดวยตัวเอง
เทานั้นหรือ เปนแสงนําตัวเอง หรือใหธรรมมะ
เปนแสงนํา
การหลุดพนหรือ ความสุขนั้น ไมไดอยูไกล
จนเกินเอื้อม แตอยูในใจ อยูในชีวิตที่เรามีแต
ความสุขชีวิตที่รูจักพระคุณของแตละคน
“โคเซ”ฉบับเดือน เดือนมกราคม 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.

สองแสงสูรุนตอไป.... สืบทอดทางธรรม
สิง่ ทีส
่ าํ คัญทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เขาสูพ
 ท
ุ ธศาสนานัน
้ ก็คอ
ื การทําในสิง่ ทีพ
่ ระ
พุทธองคไดบอกกลาว การนําเอา “แสง”เหลานัน
้ มอบใหแก
ผูค
 น แคนาํ เอาแสงสวางลากผานบนรางรถก็เพียงพอแลว
(โฮเซ็น 4 หนา 274)
ในเดือนมิถุนายน ปค.ศ.1982 อ.นิกเกียวไดไปบรรยาย
บนเวทีงานการประชุมพิเศษการลดกําลังอาวุธครั้งที่2ของ
องคการสหประชาชาติสาขาใหญที่รัฐนิวยอรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทานไดกลาวในฐานะที่เปนประเทศของ
พุทธศาสนิกชนที่ไดรับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร
เรียกรองใหทําลายอาวุธปรมณูและริชโชโคเซไกยังเปนแกนนํา
ในการรณรงคใหลดกําลังอาวุธ ในงานนัน
้ มีคณะฑูต
สัมพันธไมตรีเพื่อความสงบจากริชโชโคเซไกไปเขารวมและ
ฟงสิ่งทีท
่ านกลาวในงานนัน
้ ดวย
หลังจากกลับประเทศ ตัวแทนเยาวชนไดกลาวรายงาน
กลาวถึงความประทับใจและคําปฏิญาณ ที่จัดขึ้นที่ไดเซโดวา
“นับจากนี้ไปพวกเราเยาวชนทุกคนจะขอรวมแรงรวมใจทํา
เพื่อความสงบเคียงบาเคียงไหลไปพรอมๆกับอาจารย”
ฉันคิดวา เปาหมายสูงสุดทีเ่ ยาวชนควรมีกค
็ อ
ื การทําใหโลกเกิด
ความสันติเปนจริงขึน
้ มา เยาวชน เปนเมล็ดพันธุอ
 อ
 น เมล็ดพันธุ
ทีผ
่ า นความลําบากมาแลวจึงแตกหนอออกมาได

(ฮชชิน เอช 2.8)
หลังจากนัน
้ ดูเหมือนวา ยาวชนคนนัน
้ จะคิดมากถึงสิ่งที่
ตัวเองพูดไปวาขอรวมเคียงบาเคียงไหลไปกับอาจารย เปนสิ่งที่
พูดเกินไป และทําผิดไปหรือปลาวหลังจากนัน
้ เขามีโอกาส
ไดรับการสั่งสอนจากอ.นิกเกียว เชนนัน
้ แลว ทานไดให
กําลังใจเยาวชนคนนั้นไปวา “ขอใหพวกเธอคนหนุมสาวเดิน
อยูขางหนาฉันเอาไว ฉันจะไดคอยปกปองพวกเธออยูข
 างหลัง
ได และถาพวกเธอเกิดสับสน ฉันจะไดคอยชี้ใหเธอเดินในทาง
ที่ควรจะเดินได” เยาวชนคนนัน
้ รับรูไ ดถึงความเชื่อใจและ
ความหวังจากทาน ทําใหเขามีความกลาที่จะทํากิจกรรมเพือ
่
ความสันติของโลกตอได
เมือ
่ ลากขีดแสงใหในรางรถไฟ ผูค
 นก็จะมารวมกันเรือ
่ ยๆ และ
คนทีดก
ี จ็ ะเติบโตขึน
้ เปนคนคอยนําพาผูค
 นอืน
่ ๆไปไดอก
ี ถาเรา
ตามคนเชนนีไ้ ปไมมท
ี างทีเ่ ราจะถูกทิง้ ใหอยูภ
 ายหลังเปนแน กุศล
ทีไ่ ดจากการขีดแสงตามทีพ
่ ระสูตรบอกไว จะชัดเจนออกมา(ยอ)
ดังนัน
้
อยาปดกัน
้ แสงแหงธรรมจากพระพุทธองคไมวา เมือ
่ ไหร
ก็จะเปนกระจกธรรมทีถ
่ า ยทอดใบหนาของสมาชิกโดยตรง
่ วก
ปราศจากซึง่ สิง่ กีดขวาง ความพยายามในเรือ
่ งเชนนีเ้ ปนสิง่ ทีพ
เราควรจะทํา
(โฮเซ็น 4 หนา 276)
ทั้งๆที่ทําเพื่อผูอน
ื่ มาโดยตลอด แตบางครั้งเราเหมือนวาจะ
ตามเขาอยูหรือ ถูกทิ้งไวขางหลัง เปนความรูสึกไมไดรับการ
ยอมรับ อ.นิกเกียวจะบอกเราเสมอวา “ไมใชหรอก ไม
เปนไรนะ ถึงจะใหเขานําไป แตก็ไมไดหมายความวาเราจะอยู
ขางหลัง”การที่เราละทิ้งตัวตน เปนแสงสองสวางใหแกผอ
ู ื่นนี่
แหละจะเปนแสงทีแ
่ ทจริง
ฉันคิดวาไมวา เมือ
่ ไหรเราก็ควรจะนําแสงแหงธรรมไปสูจ ต
ิ ใจของ
ผูค
 น การถายทอดพระสูตรโดยไมผด
ิ เพีย้ น นําแสงแหงพระ
ธรรมนัน
้ ไปสูท
 ก
ุ ๆคนอยางถูกตอง
(โฮเซ็น 4 หนา 275)
ชีวิตเรานัน
้ มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย และในตอนทีเ่ กิดปญหาก็
จะเกิดจิตใจหลายฝายขึ้นมา แตจากการที่เราไดเจอเรื่อง
เชนนัน
้ เพียงแคเราพยายามที่จะมองหรือทําพฤติกรรมใหได
ตามที่พระพุททธองคทําแมเพียงสักนิด ก็จะเปนดั่งแสงแหง
ธรรมจากพระพุธองค เปนแสงที่นําทุกคนใหเดินบททางแหง
พระพุทธ แสงที่สอ
 งสวางทางแหงความสุข ใหเราคลายกังวล
เดินไปไดโดยมีแสงแหงธรรมนําทาง

อาจารย โคโช นิวาโน

เปนบุตรสาวคนโตของทานประธาน นิชิโกะ นิวาโน เกิดในกรุงโตเกียว
เคยศึกษาในกักคุรินของริชโช โคเซไก จากนั้นไปศึกษาตอและสําเร็จ
ปริญญาตรีดานกฏหมาย จาก มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ปจจุบัน เธอศึกษา
พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเปนผูปฏิบัติงานแทนทานประธานคน
ปจจุบัน กลาวสุนทรพจนทามกลางเหลาสมาชิก และจัดกิจกรรมตางๆ
เพื่อการเผยแผทั้งในและตางประเทศ เธอแตงงานกับ อ.มูเนฮิโร นิวาโน
ปจจุบันเธอมีบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 3 คน

เราจะเจอพระพุทธองคไดหรือไมนน
ั้ อยางแรกคือเราตองศรัทธา
ทําจิตใจตัวเองใหออ
 นโยน และคอยปรารถนาทีจ่ ะเจอพระพุทธ
องคโดยไมเสียดาย ทําจิตใจใหเกิดรักและบูชาในตัวพระพุทธ
องค จิตใจนีค
้ อ
ื ศาสนา และศรัทธา
(ซังเรซังเมโซ หนา 63)
เมื่อพวกเราตองเผชิญกับปญหาหรือความยากลําบาก อยาคิด
ที่จะ “เปลี่ยน”ในทันทีแตขอใหเราหาแสงแหงธรรมนัน
้ ให
เจอใหได เลิกที่จะหาสาเหตุที่ไมดี นับจากตอนนี้ ใหกําหนดที่
จะเปลี่ยนชีวิตมองหาแตสิ่งที่เปนเหตุและผลที่ดี มุมมองที่
อบอุน
 นัน
้ จะเปนแสงที่สองลงมาบนโลกที่มีแตความลําบากของ
เรา และจิตใจของพระพุทธเพียงจุดจุดหนึ่งนี้จะเปนการเริ่มทํา
ใหโลกทั้งโลกนัน
้ หลุดพน
สิง่ ทีอ
่ ยากจะใหพวกหัวหนาทีอ
่ ยูใ นองคกรนีค
้ ด
ิ ในอนาคต คือ ให
คิดวาสิง่ ทีท
่ าํ นัน
้ เปนบุญกุศลถึงแมจะเปนสิง่ ทีต
่ วั เองไมได
ผลประโยชนอะไรเลยก็ตาม ถามองใหเหตุทไี่ มดเี ปนเหตุทด
ี่ ไี ด ก็
จะไมสามารถเปนคนทีมศ
ี าสนาได(ยอ) และฉันคิดวาการคิด
เชนนีค
้ อ
ื การแกปญ
 หาสําหรับทุกสิง่
(โฮเซ็น 2หนา352)
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ความสุขอันยิ่งใหญจากการมาแสวงบุญที่ริชโชโคเซไกสาขาใหญ
สาขา บราซิล
คุณ มิริแอน อาพาเรซีดา โกเมส เปทราโรลลี
* ประสบการณทางธรรมมะเรื่องนี้ ไดถูกเลาเมื่อวันที่7พฤศจิกายน ที่
สาขา บราซิล เนื่องในงาน “พิธีระลึกถึงวันคลายวันเกิดของอ.นิก

สวัสดีคะ ทุกๆทาน
ในวันนี้ดิฉันจะขอ กลาวแสดงความรูสึกและความขอบคุณ ที่
ไดไปไหวพระที่สาขาใหญ
เปนการเดินทางที่ยาวนาน อีกทั้งยังไมเคยชินกับความตาง
ของเวลา จนกระทั่งๆไมสบายเปนหวัด แตสิ่งนี้ก็ทําใหฉันไดรับ
ประสบการณที่ดีเยี่ยม
จริงๆแลวฉันไมเคยคิดที่จะไปไหวพระที่สาขาใหญในครั้งนี้
เลย แตเมื่อมาถึงโตเกียวแลวทําใหฉันรูสึกวา พระพุทธองคได
นําพาใหฉันมายื่นอยูตรงนี้ มันเปนความรูสึกดีใจจนทําใหความ
เหนื่อยจากการเดินทางมาหลายชั่วโมงนั้นหายเปนปลิดทิ้ง
เมื่อฉันไดมาไหวองคพระประธานที่ไดเซโด ทําใหฉันรูสึกวา
พระพุทธองคคอยอยูเคียงขางพวกเราเสมอ อีกทั้งยังคอย
ตอนรับพวกเราดวยความยินดี
ฉันนั้นนับถือและเคารพในทุกๆศาสนาและ
เชื่อวานอกเหนือจากศาสนาที่ยึดเอาตัวเอง
เปนศูนยกลางแลวทุกศาสนานั้นมีคําสอน
พื้นฐานที่เหมือนกัน จากการที่มาไหวพระที่
ไดเซโดสาขาใหญในครั้งนี้ ทําใหฉัน
ประทับใจกับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมผสาน
ระหวางตะวันออกและตะวันตกกันไดอยางลง
ตัว การเรียนรูในคําสอนของอ.นิกเกียวนั้นเปน
หนาที่ของฉัน ฉันคิดวาคําสอนของทานนี่
แหละที่จะทําใหโลกเราเกิดความสงบสุขได
ฉันไมเคยคาดคิดมากอนวา การมาไหวพระที่
สาขาใหญจะทําใหเกิดสิ่งที่ดีแกชีวิตของฉัน
อยางมาก
การไดรับการดูแลทางดานจิตใจนั้นสําหรับ
ฉันเปนสิ่งที่สําคัญมาก แตเมื่อตอนฉันอายุ13
ผานประสบการณมามากมาย ทั้งความเชื่อ
คนที่จะมาชักชวนเขาสูศาสนาลวนแลวแตไม
มีความจําเปนในชีวิตฉันเลย ทวา ฉันคิดวามี

!

พระเจาอยูในทุกสรรพสิ่ง และพระเจา
เหลานั้นแหละที่เปน ศาสนา เปนครูสําหรับ
ฉัน การใชชีวิตโดยเชื่อไปแบบนี้เปนพลัง
ใหกับชีวิตฉันนั่นเอง
ฉันมีโอกาสไดเจอกับศาสนาหลากหลายได
เรียนรูในสิ่งที่ศาสนานั้นยึดถือ และผาน
ประสบการณมากมาย แตก็ไมไดเขาเปน
สมาชิกในศาสนาใดๆเลย และในบรรดา
ศาสนาเหลานั้น ดูเหมือนวาศาสนาพุทธจะมี
ความหมายมากที่สุด แตก็ทําใหฉันรูสึกวา
ยากมากเชนเดียวกัน
ฉันเริ่มสนใจในริชโชโคเซไก ฉันไดมีโอกาส
เขารวมสัมนาที่จัดขึ้นใน สถานปฏิบัติธรรมโม
จิของสาขาบราซิล ทําใหฉันเขาใจไดวาการ
ฝกปฏิบัติของพุทธศาสนานั้นสามารถฝกได
จากการใชชีวิตประจําวัน แต ในใจฉันนั้น
ไมไดรูสึกวาตัวเองนั้นเปสมาชิกขององคกรนี้
แตอยางใด สําหรับฉันแลวอ.นิกเกียวในตอน

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.

I determined that I would make it my mission to learn the Founder’s
teachings, and I believed that his teachings could bring peace to the world.

นั้นทานเปนแค ผูนําขององคกรศาสนานี้เพียง
เทานั้น
เมื่อฉันไดมาไหวพระที่สาขาใหญทําใหฉัน
ไดมีประสบการณที่ดีเยี่ยม นั่นคือการที่ฉันได
มีโอกาสไปนั่งทําสมาธิที่หอง “ทําสมาธิ” ฉัน
ไดยินเสียงผูชายสวดนะโมชัดเจนเหมือนเขา
มานั่งอยูขา งๆ และฉันไดรูวา เสียงนั้นเปน
เสียงของ อ.นิกเกียว เมื่อไดเขาชมพิพิธภัณฑ
ของทานนัน
่ เอง เมื่อฉันพบกับเสียงที่ฉันได
ยินในพิพิธภัณฑหรือ หองทําสมาธิก็ดี ฉัน
ถึงกับรองไหออกมา ไมใชเพราะวาที่นั่นเปนที่
ที่สวยงามอยางเดียวเทานั้น ชั่วขณะที่ฉันได
ยินเสียงของทาน ฉันรูสึกไดวาทานเปนสวน
หนึ่งในชีวิตของฉัน นับตั้งแตนั้นมา เมื่อฉันได
เห็นตราของริชโชโคเซไกครั้งใด ฉันจะรูสึก
ชื่นชมและเคารพเสมอ ในตอนนี้ฉันไดเปน
สมาชิกของริชโชโคเซไกอยางแทจริงแลว
ฉันรูสึกประทับใจในสิ่งกอสรางที่สวยงาม
และ การสอดแทรกธรรมมะพื้นฐานใสไวในแต
ละรายละเอียด ไดเซโดที่สาขาใหญเปนที่ที่
สวยงามจริงๆ และการสวดมนตในแตละครั้ง
นั้นก็เปนความรูสึกที่ใหมทุกครั้ง ทําใหฉันคิด
วา สาขาใหญนั้นเปนสถานที่ที่ไมวาจะไป
มาแลวกี่ครั้งก็ควรจะไปอีก
ขอเปลี่ยนเรื่องสักเล็กนอย ในขณะที่ฉันไป
ไหวพระที่สาขาใหญนั้นฉันรูสึกไดวาฉันไดมี
โอกาสทบทวนเรื่องราวของตัวเองครั้งยิ่งใหญ
ตอนที่เปนหวัด ทําใหไดรูจักวาตัวเองเปนคน
ที่ยึดติดอยูกับตัวเองมากแคไหน และเมื่อเรา
ไดรับการใหอภัยแลวการใหอภัยตอผูอื่นก็เปน
สิ่งที่สําคัญเชนกัน
การที่ฉันสามารถเขารวมงาน “โอเอชิกิ อิ
จิโจมัทสึริ” ก็เปนอีกหนึ่งสิ่งสําคัญของฉัน ฉัน
ไดพบกับความสุข และรับรูไดถึงความรักจาก
ผูคน ลืมเรื่องที่ตัวเองเปนหวัด และยังยิ้มได

เตนไดถึง 45นาที เมื่อจบงานแลว เหมือนวา
ฉันจะไดรับพลังมากกวาความเหนื่อยเสียอีก
การไดรูจักกับวัฒนธรรมสวนหนึ่งของญี่ปุน
นั้นเปนการสนุกที่มีความหมายมาก ประเทศ
ญี่ปุนที่ฉันเห็นเปนประเทศที่มีทั้งเทคโนโลยี
ที่ล้ําสมัยไปพรอมกับรักษาสิ่งที่สืบทอดกันมา
ยาวนานผสมผสานกัน ที่ผานมานี้ฉันไดพบ
เจอกับคนที่พูดกันตางภาษามาก็เยอะ แตไมมี
ครั้งไหนเลยที่จะรูสึกอยูไดสบายอยางที่นี่
ขอขอบคุณ องคพระสัมมาสัมพุทธเจา อ.นิก
เกียว ทานประธาน และทุกๆทานที่ตอนรับฉัน
เปนอยางดี ทุกๆทานที่รวมไปในการเดินทาง
ครั้งนี้ และ สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่
ไดมาฟงการเลาประสบการณธรรมมะในครั้งนี้
ขอบคุณคะ

สมาชิก สาขาบราซิลรวมกันถายรูปหมูหนาโฮรินคักคุ

The Teaching of Founder Nikkyo

สมบัติของประเทศ
สวัสดีปใหม ในวาระดิถีวันขึ้นปใหมนี้ ผมขออธิษฐาน
จากใจขอใหทุกทานมีแตความสุขสมหวัง
ในปที่แลว มีปญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งในและ
ตางประเทศ จะอยางไรก็แลวแต เราควรจะขอบคุณการที่
เราไดมารวมเฉลิมฉลองปใหมซึ่งกันและกัน และรวมกัน
ตั้งจิตใจใหมเพื่อกาวผานในอีกหนึ่งปนี้ไปใหได
การสํานึกถึงสิ่งที่ผานมาของปที่แลว เชน การทําใหพอ
แมเปนหวง หรือวา พูดแตวาจะขยันจะขยัน แตก็ไมไดทํา
เรื่องดีๆอะไรสักเรื่อง แตทุกสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนเรื่อง
ที่ผานมาแลวทั้งนั้น เราทําไดเพียงแคตั้งจิตใจใหถูกตอง
เริ่มรับสิ่งใหมๆเทานั้น
ที่ประเทศญี่ปุนเรานั้นไมมท
ี รัพยากรธรรมชาติ มนุษย
เราเทานั้นที่เปนทรัพยยากร อาจารยเด็งเคียว ประธาน
องคกรศาสนา เท็นได ไดกลาวสอนไววา “รัตนชาติ ทั้ง10
ก็เปนแคสิ่งทีมีเสนผาศูนยกลางแคนิ้วเดียว ไมไดมีคาเปน
ถึงสมบัติของประเทศได แตผูใดที่ชวยจุดประกายใหผูคน
นั้นแล ที่จะเปนสมบัติเหลือคณานับของประเทศนั้นอยาง
แทจริง” ทําในสิ่งที่มอบหมายใหเต็มความสามารถ จน
กลายเปนคนที่ใครๆก็ขาดไมได สิ่งนี้เองถึงจะไดรับชื่อวา
“ผูที่จุดประกาย”
เมื่อเราเปผูนําใหผูคนไดเดินไปในทางทีถ
่ ูกที่ควรได
ประเทศนั้นจะกอเกิดผลประโยชน เริ่มสิ่งที่ถูกที่ควรจากตัว
เราถึงจะเปนการเฉลิมฉลองตอนรับ
From Kaisozuikan 5 (Kosei Publishing Co.), pp. 10—11

ในการออกเทศนาธรรมมะ ประจําปของทาน
ประธาน ทานไดสั่งสอนพวกเราเหลาสมาชิกถึง
การเตรียมพรอมจิตใจเพื่อใชชีวิตอยางไรในอีก
หนึ่งปที่จะมาถึงนี้ ในปที่ผานมาทานไดสอนเรา
ในเรื่อง “การเปนกัลยาณมิตรตอกัน” ในหนึ่งปที่
ผานมานั้นไวจริงๆ และพวกเราละไดทําตัวเปน
กัลยาณมิตรตอผูอื่นแลวหรือไม ที่จริงแลวผมยัง
รูสึกละอายใจอยูลึกๆ แตจะมัวแตจับเจากับสิ่งที่
ตัวเองเปนอยูคงไมได เราจําเปนตองเตรียมใจเพื่อ
รับปใหมที่กําลังจะมาถึงนี้ ในปนี้นับตั้งแตที่ทาน
ประธานเขารับตําแหนงนับเปนปที่ 20 ปแลว และ
แผนกเผยแผตางประเทศเองก็เขาสูปที่5นับตั้งแต
มีการกอตั้งมา เนื่องจากปใหมที่จะมาถึงนี้เปนปที่
นับมีความหมายสําคัญมาก ถึงแมพวกเราจะดีใจ
แต ในปนี้เราจะนําพาชีวิตเราไปในทางเชนไรดี
ทานประธานไดสอนใหเปาหมายในการดําเนิน
ชีวิตแกเราไววา “ใชชีวิตอยางใหความสําคัญกับ
วันนี้” สมาชิกทุกทานครับ ขอใหหนึ่งปนี้ เปนปที่
ไมยึดติดกับอดีต ไมกังวลไปกับอนาคต ขอให
ทุมเทการใชชีวิตกับปจจุบัน เมื่อเปนเชนนั้นแลว
ปที่จะถึงจะตองเปนปที่ดีเยี่ยมอีกหนึ่งปไม
ผิดเพี้ยนแนนอ
(โคทาโร ซูซูกิ )
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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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