จากเหตุภัยพิบัติแผนดินไหวครั้งใหญที่ภาคตะวันออกเฉียงเห
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ .2554 เวลา (ญีป
่ ุน)
14.46เกิดเหตุแผนดินไหวครั้งใหญที่สด
ุ ใน
ประวัตศ
ิ าสตรแผนดินไหวในนานน้าํ มหาสมุทรแป
ซิฟคทางฝง ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญีป
่ ุน
บันทึกได ขนาด9แมกนิจูด รวมถึงไดเกิดภัยสึนามิ
และอัคคีภย
ั ตามมาภายหลังดวยเหตุการณทําให
เกิดผูบาดเจ็บเสียชีวต
ิ มากมายในหลายทองที่แถบ
คันโตครอบคลุมไปถึงเกาะฮอกไกโด โดยเฉพาะ
ภัยจากสึนามิไดคราชีวต
ิ ผูค
 นไปมากมาย ทั้งยังซัด
เอาอาคารบานชองกลืนหายไปกับคลื่นเปนภัยพิบัติ
ที่กอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงจังหวัดที่
ไดรับความเสียหายอยางมากในครัง้ นี้ ไดแก มิยางิ
อิวาเตะ ฟุคช
ุ ิมะ อิบารากิ มีสาขาอยูดวยกันทั้งหมด
26 สาขา และเหตุการณในครั้งนี้ สมาชิกของเราก็
ไดรับความเสียหายเปนอยางมากเชนกัน

ถึงผูประสบภัยพิบัติ แผนดินไหวนานน้ํามหาสมุทรแปซิฟค
 ในแถบตะวันอ
Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai

จากเหตุภัยพิบต
ั ิแผนดินไหวนานน้าํ มหาสมุทร

ในภัยพิบต
ั ค
ิ รั้งยิ่งใหญนี้มีสมาชิกขององคกร

แปซิฟค
 กอใหเกิดความเสียหายอยางหนักใน

เรารวมอยูดว ยผมรูสึกเศราสลดใจตอ

แถบตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนทองที่อื่นๆ

เหตุการณในครัง้ นี้อยางมาก แตในเวลาเชนนี้

ผมขอไวอาลัยใหแกผท
ู ี่เสียชีวต
ิ ในครัง้ นี้และ

เปนเวลาที่ดีที่คนรอบๆตัวกัลยาณมิตรที่มจ
ี ิต

ขอแสดงความเสียใจตอครอบครัวของ

ศรัทธาเดียวกันจะไดชว ยเหลือเกือ
้ กูลกันให

ผูประสบภัยรวมถึงฝากสารเยี่ยมเยียนผูที่ไดรบ
ั

กาวผานวิกฤติเชนนี้ไปได

บาดเจ็บจากสึนามิบานถลม หรือ อัคคีภัยมาไว

้ ถึงจะไมไดทําอยาง
สําหรับองคกรของเรานัน

ณ ที่นี้

ยิ่งใหญแตยังคอยใหความชวยเหลือในการ

และยังคงมีผูที่สูญหายจากเหตุการณนี้ผมขอ

ฟนฟูอยางเต็มกําลังผมและสมาชิกทุกคนใน

 ฟู
อธิษฐานใหพวกเขาปลอดภัยพรอมๆกับฟน

องคกรจะขอเปนกําลังใจใหแกผูประสบภัย

กลับมาสูสภาวะเดิมไดในเร็ววัน

และต

หมายเหตุ

เนื่องจากไดมีการประกาศเกี่ยวกับการเรียกชื่อภัยพิบัตใิ นครั้งนี้จากหลายๆสือ
่ เชนจาก ทางทีมงานขอประกาศใชชื่อ
“ภัยพิบต
ั ิแผนดินไหวในภาคตะวันออกป

มาตรการการจัดการของริชโชโคเซไก

หลังจากที่เกิดภัยพิบัติแผนดินไหวขึ้น ทาง
องคกรเองไดเริ่มตรวจตราในแตละสาขาแตละ
ทองที่ที่เกิด อ.นิจิโก ประธานขององคกรได
ออกมาใหคําปราศรัยตอผูที่ประสบภัย และใน
วันที่ 12 เดือนมีนาคม ประธานกรรมการบริหาร
องคกร นายวาตานาเบไดจัดตั้ง “มาตรการ
รองรับผูป
 ระสบภัยแผนดินไหว”และจัด
เจาหนาที่ 14 คนเพื่อเขาไปยังพื้นที่ ไดมีการ
สํารวจผานสาขา โคริยามะ สาขาฟุคุชิมะ และ
ในคืนวันที่ 13 ถึงยังสาขาเซนไดและไดมีการ
ตรวจสอบชีวิตของผูประสบภัยรวมถึงเรื่องจัด
อาหารของชาวบานในเขตนั้นเมื่อวันที่ 14 มี.ค
และยังไดสงเจานาที่ในกลุมที่สองขึ้นไปอีกเมื่อ

วันที่ 17 ตามดวยเจาหนาที่ในกลุมที่3เมื่อวันที่
22 มี.ค. ที่ผานมา
สมาชิกที่ลภ
ี้ ัยมาไดรับการชวยเหลือจากสาขา
ขางๆ อ.โคโชไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนา
ฝายดูแลรองรับทางแถบตะวันตก เพื่อดูแลและ
แจกจายในสิ่งของที่ทางฝายตะวันออกขาด
แคลน
ฝายมาตรการรองรับจากเหตุภัยพิบัติไดสงบท
สวดมนตเพื่อดวงวิญญาณของผูประสบภัยและ
อธิษฐานขอใหกลับสูส
 ภาวะที่สงบสุขไปแตละ
สาขาเพื่อใหสมาชิกไดรวมกันสวดมนต อีกทั้ง
ยังไดเปดบัญชีรับบริจาคชวยเหลือผูประสบภัย
ขึ้นมาในคร

Report from the First Rescue Team

ขาวจากทีมชวยเหลือผูประสบภัย
ชวยเหลือซึ่งกันและกันกิจกรรมชวยเหลือเพื่อนพี่นองชาวธรรมมะ

ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม เวลาประมาณ 14.46 ได
เกิดแผนดินไหวครั้งใหญขึ้นที่ทางฝง
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ประเทศญี่ปุนโดยมีขนาดอยู
ที่ 9.0แมกนิจูด นับไดวาเปนแผนดินไหวครั้งที่
รุนแรงที่สุดเทาที่เคยมีนับจากสมัยเมจิ
ในชวงเชาของวันตอมาทางสาขาใหญไดสง
เจาหนาที่ในองคกรขึ้นไปในฐานะทีมชวยเหลือและ
ออกเกินทางไปยังเซนไดในตอนบายของวันนัน
้ ยิ่ง
เวลาผานไปเทาไหรยิ่งไดรับรูความสูญเสียที่
ี ะไรที่จะเศราสลดไดขนาด
เกิดขึ้นมากเทานั้นไมมอ
นี้อีกแลว
เนื่องจากการขัดของทางดานคมนาคมจึงตอง
เดินทางจากสาขาใหญออมไปทางจ.นีงาตะแลวจึง
มุงสูตะวันออกเฉียงเหนือได อิฐบล็อก กระเบือ
้ งที่
แตกพังทลายฝาทอระบายที่งัดตัวขึ้นราวกับหนอไม
ที่จะแตกหนอ ภาพเหลานี้เห็นไดชัดเมื่อเขาไป
ในจ.ฟุคุชิมะ
หลังจากที่ออกเดินทาง 30 ช.ม เราไดไปถึงยัง
สาขาเซนได ในเวลา9นาฬิกาของวันที่ 13 มีผูลี้ภัย
มาอยูที่สาขาประมาณ 40คนทุกคนมีสีหนาวิตกไป
ตามๆกัน ทัง้ คนที่บานถูกทําลายจากสึนามิ บานที่
จะถลมหลังจากเกิดอาฟเตอรช็อก
ไฟฟาถูกตัดหลังจากเกิดแผนดินไหว โทรศัพท
พกพาตางๆตางใชการไมได การตรวจสอบชีวิตของ
สมาชิกเปนไปอยางยากลําบาก ในสภาวะเชนนี้ยังมี
ผูที่ภาวนาใหเพื่อนชาวธรรมมะปลอดภัย มีคนที่ไป
ยังบานของสมาชิกที่ลภ
ี้ ัยหรือตามถนนตางก็มี
คุณ ซากิ โคบายาชิ ก็เปนหนึ่งในนั้น หลังจาก
เหตุการณได 4วันพวกเราไดขอเขารวมกับคุณโค
บายาชิเพื่อตรวจสอบหาผูรอดชีวิตตอไป
ในระหวางเดินทางไปยังแถบชายฝงพื้นที่ไดรับ
ความเสียหายเปนอยางมาก คุณโคบายาชิพด
ู ขึ้นมา

Report from the First Rescue Team

ขาวจากทีมชวยเหลือผูประสบภัย
~ชวยเหลือซึ่งกันและกันกิจกรรมชวยเหลือเพื่อนพี่นองชาวธรรมมะ~

วา “อืม ยังอยูดีอยู”พอถามดู เขาจึงชี้ไปที่บาน

ใจใหแกคนรอบขางดวยวา “การที่เรายังเปนขาว

หลังหนึ่งพรอมบอกวา ที่นี่บานของเขา แตเขาก็

ใหมปลามันก็ดีอยู แตชีวิตแตงงานใหมที่ได

ไมไดหยุดรถแตอยางใดกลับมุงหนาไปยังบาน

ชวยเหลือคนอื่นๆไปพรอมๆกับสามีมันวิเศษยิ่ง

สมาชิกคนอื่นๆ

กวา” หญิงสาววัย30ไดมาที่สาขาพรอมกับลูกวัย

นี่เปนเรื่องที่รูเวลาตอมา คุณโคบายาชิไดติดตอ

ประถมศึกษา เธอกลาววา “ในฐานะพอแมที่มีลุก

ครอบครัวไดหลังจากเกิดเหตุแตยังไมไดพบหนา

วัยกําลังกินกําลังนอนอยางนี้ รูสึกขอบคุณใน

และกลับไปบานตัวเองเลยสักครั้ง เขาหวงใยใน

ความเมตตากรุณาของทุกๆคนจริงๆ” เด็ก

สมาชิกที่ยังสูญหาย จึงพักที่สาขาและคอยวิง่ วุน

นักเรียนตางชาติชาวเนปาลที่อาศัยอยูขางๆสาขา

อยูกับการตรวจเช็ค เขาเองก็เปนหนึ่งใน

ที่นาจะหวาดวิตกกับเหตุการณเชนนี้ในตางบาน

ผูเสียหายแตยังคงนึกถึงผูอื่นเสมอ ผมขอเคารพ

ตางเมือง พวกเขากลาวออกมาทั้งน้ําตาวา

ในจิตใจที่มีความปราณีของเขาอยางสุดซึ้ง

“ขอบคุณที่ตอนรับพวกเราดวยรอยยิ้ม”

เมื่อลงมาตอนใตของเมืองเซนไดเขาสูเมืองอิวะนู

สิ่งที่พวกผมไดสัมผัสมานั้นยังเปนแคสวนหนึ่ง

มะ เรามองเห็นทุงโลงสองขางทาง ดูเผินๆแลว

จากเหตุการณนี้เทานั้น การลี้ภัยจิตใจสภาวะ

เหมือนภาพวาดในชนบททั่วไป แตเมื่อมองดีดี

อารมณของผูประสบภัยในครั้งนี้ยังเปนทางเขาที่

พวกตนไมใบหญาตางพากันลมเรียงรายไปใน

แงมออกเพียงเล็กนอย ถึงจะสูญเสียมากนอยแค

ทิศทางเดียวกัน สึนามิมาถึงพื้นทีท
่ ี่หางจาก

ไหนแตก็ไดชื่อวาสูญเสีย จากนี้ไปผมจะขอตั้งใจ

ชายฝงมาถึง5กิโลเมตรและกลืนกินเอาตนไม

อยางเต็มที่เพื่อทําหนาที่ที่ไดรับ เพื่อจิตใจของ

ใหญสัตวทั้งหลายไปหมด

ผูคน พลังจากการอธิษฐานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ที่หอประชุมประชาชนในทองถิ่น มีน้ําทวม พัด

เพียงอยางเดียว

เอาเครื่องเรือนและเสื่อออกมา ผมไดเจอคุณ ทา
คาเอะ คาสึระชิมะ ที่มาลี้ภัยอยูที่นี่ เมื่อสอบถาม
ถึง เรื่องอาหาร ผาหมหรือของยังชีพดู เธอตอบ
ในสิ่งที่เธอปรารถนาออกมาวา สําหรับสวนตัว
แลวไมไดอยากไดอะไรแตไมวาจะเปนอะไรก็
ตามอยากใหมีการแจกจายกันโดยทั่วถึง
เมื่อกลับมาถึงที่สาขา ไดมีการหุงขาวเพื่อ
แจกจายจากสมาชิกเยาวชน คุณ ซากิโกะ โอสึ
กะ ผูที่คอยนําทางใหแกคนที่มาใหม เธอเผยวา
เธอเพิ่งจะแตงงานได3วันกอนเกิดเหตุการณนี้
เทานั้น เธอยังพูดคุยดวยรอยยิ้มสรางความสบาย

Memorial Service for the Spirits of
the Victims of the Tohoku Pacific Coast Earthquake and
the Prayer for the Quick Recovery of the Survivors and Their Communities

○ Homage
○ Meditation on the Place of the Way
○ Taking Refuge in the Three Treasures
○ Invocation

(Chant the O-daimoku three times)

We put our faith in
The Eternal Buddha Shakyamuni―Great Benevolent Teacher, World-honored One;
The Tathagata Abundant Treasures, witness to the Lotus Sutra;
The emanations of the Buddha in the ten directions in the past, present, and future;
The four Great Bodhisattvas: Superior Practice, Boundless Practice, Pure Practice, and
Steadfast Practice;
The Bodhisattva-Mahasattvas: Manjushri, Universal Wisdom, Maitreya, and all other Bodhisattva-Mahasattvas;
Great Bodhisattva Nichiren, revered practitioner of the Lotus Sutra;
Founder Nikkyo, Great Teacher of the One Vehicle;
Cofounder Myoko, Bodhisattva of the Way of Compassion;
The guardian spirits of Rissho Kosei-kai;
And the countless heavenly spirits in the ten directions.
May you all be present among us and know our deep devotion.
We members of Rissho Kosei-kai gather together to conduct this sincere memorial service for
the spirits of the victims of the Tohoku Pacific Coast Earthquake, and offer our heartfelt
prayers that the survivors quickly recover and rebuild their communities.
We members, with our hearts and minds as one, all hereby offer our sincere prayers of condolence to the spirits of the many victims of this catastrophe. We pray that the injured, those
who have lost their homes, and those who are still unaccounted for will be safe and sound and
quickly return to normal livelihood.
We earnestly pray for guidance in all things through the merit we receive from reciting the
Great Vehicle Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Dharma.
(Strike the gong and chant the O-daimoku once)

○ Opening Verse
○ Sutra Recitation
○ Universal Transfer of Merit
○ Chanting of the O-daimoku
○ Transfer of Merit
Having respectfully recited the Great Vehicle Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful
Dharma, may we transfer its merits to and thus reciprocate the boundless compassion of
The Eternal Buddha Shakyamuni―Great Benevolent Teacher, World-honored One;
The Tathagata Abundant Treasures, witness to the Lotus Sutra;
The emanations of the Buddha in the ten directions in the past, present, and future;
The four Great Bodhisattvas: Superior Practice, Boundless Practice, Pure Practice, and
Steadfast Practice;
The Bodhisattva-Mahasattvas: Manjushri, Universal Wisdom, Maitreya, and all other Bodhisattva-Mahasattvas;
Great Bodhisattva Nichiren, revered practitioner of the Lotus Sutra;
Founder Nikkyo, Great Teacher of the One Vehicle;
Cofounder Myoko, Bodhisattva of the Way of Compassion;
The guardian spirits of Rissho Kosei-kai;
The guardian spirits of Rissho Kosei-kai (
);
The guardian spirits of member families of Rissho Kosei-kai;
And the countless heavenly spirits in the ten directions.
(Strike the gong once)
Now, we have conducted the sincere memorial service for the spirits of the victims of the
Tohoku Pacific Coast Earthquake, and we have offered our heartfelt prayers that the survivors
quickly recover and rebuild their communities.
We have offered our sincere prayers of condolence to the spirits of the many victims of this
catastrophe. In the presence of the Eternal Buddha Shakyamuni, we have singlemindedly
prayed that the injured, those who have lost their homes, and those who are still unaccounted
for will be safe and sound and quickly return to normal livelihood.
We respectfully pray and ask that you extend your hand of compassion and sympathy through
your divine communication with us, so that profound guidance and protection may be given to
the people in the disaster-stricken area.
○ Homage

(Chant the O-daimoku three times)

Donation for the
Eastern Japan Earthquake
ทางองคกรไดเปดบัญชีเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยมารวม
กันชวยเหลือผูประสบภัยดวยกันนะคะ สําหรับเงินที่ไดมา
นั้นจะถูกสงไปใหแกครอบตรัวของ
(1) Name of Donation
Donation for the Eastern Japan Earthquake Victims
(2) Payee
Name of Bank: Mizuho
Name of Branch: Nakano
Address of Branch: 4-44-18 Honmachi, Nakano, Tokyo
Account Number: 1185601
Swift Code: MHBKJPJT
Name of Account: Higashi Nihon Daishinsai Kyuenbokin
(3) ชวงเวลาในการรับบริจาค
15 มี.ค-31 พ.ค
(4) กรณีขอการโอนเงิน
กรุณาตรวจสอบสาขาของธนาคารและชื่อผูโอนใหถูกตอง
(5) ติดตอสอบถาม
สอบถามรายละเอียดตางๆไดที่องคกรริชโชโคเซไก สาขาใกลบาน หรือ แผนก
แผยแผตางประเทศ
Ms. Kanao (email: eriko.kanao@kosei-kai.or.jp)

Ms. Suzuki (email: sayuri.suzuki@kosei-kai.or.jp)

