พระสัทธรรมปุณทริกสูตร
บทที่4 ศรัทธา กับ ปญญา

หลังจากที่พระสารีบุตรไดรับการพยากรณจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจาวาจะไดบรรลุ เมื่อพระพุทธ
องคทรงตรัสสอนนิทานเปรียบเทียบเรื่อง“รถมา
สามคันกับบานไฟไหม”และเหตุผลไดอยางเขาใจ
งาย ครั้งนั้นพระสุภูติ พระมหากัจจายนะ พระ
และพระมหาโมคคัลลานะ มหากัสสปะ ที่อยูในที่
แสดงธรรม ตางก็มีปตโิ สมนัส เกิดความอัศจรรยใจ
พรอมกันนอมกายลงกราบไหวถวายความเคารพ
ตอพระพุทธเจา
“พระพุทธองคทรงตรัสสอนพวกขาพระพุทธเจา
มาตั้งแตอดีตกาล แตขาพระพุทธเจายังคงเขาผิด
พอใจเพียงแคการบรรลุเฉพาะตัวที่เล็กนอยเสีย ไม
คิดวาตนเองเปนสาวกพระพุทธองคทส
ี่ ามารถอยู
ในสภาวะที่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณไมแมแต
จะหาหนทางสูการเปนพระโพธิสัตว ปวง
ขาพระพุทธเจาไมมีอะไรที่จะปติไปกวาพระสารี
บุตรไดรับพยากรณจากพระพุทธองคแลว ปวง
ขาพระพุทธเจาเขาใจในธรรมะของพระพุทธองค
เชนดังที่จะขอกลาวเปนเรื่องราวดังตอไปนี้” เมื่อ
กลาวเสร็จ จึงเริ่มเลานิทานเปรียบเทียบเรื่อง
“เศรษฐีตกยาก”
“ลูกชายเศรษฐีผูซึ่งออกจากบานมาตัง้ แตยงั เล็ก
เดินทางผานหลายประเทศมาดวยความยากจน จน
วันหนึ่งมาหยุดอยูหนาบานของเศรษฐีผเู ปนพอ
ตัวเอง ชายหนุมเขามาทํางานในบานโดยที่ไมรูใน
ความเปนจริงวาตัวเองนั้นเปนลูก เด็กหนุมทํางาน
อยางขยันขันแข็งจนเวลาผานไป20ปในที่สุดเขาก็

งานอบรมผูนําในสาขาป2011
ริชโชโคเซไกสาขาใหญจัดงานอบรบผูนําเมื่อวันที่
11-23ก.ค.มีผูเขารวมจาก8ประเทศ13สาขา รวมรุน
 ที่3
และ4จํานวน 33คน สมาชิกผูนําเขารวมฟงการ
บรรยายหลากหลายทามกลางอากาศรอนที่มากกวา
30องศา
ในวันสุดทายของการอบรม อ.โคโช จัดการบรรยาย
ภายใตหัวขอ “การเรียนรูจากอ.นิกเกียว” รวมถึงสอน
การมีมุมมองความคิดในแบบ อ.นิกเกียว อีกทั้งยังให
สมาชิกไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูสึกที่ไดพบเจอกับ
พระธรรม
สมาชิกรุนที่3ตางยินดีที่ไดมาเจอกันอีกครั้งในปที่2

ไดรับความไววางใจในการดูแลทรัพยสน
ิ ทุกอยาง
ของเศรษฐี เศรษฐีที่เริ่มชราและรูวาจะอยูไดไม
นาน ไดเรียกให ญาติพี่นอง พระราชา รัฐมนตรีมา
รวมกัน และปรากาศตอหนาวาชายหนุมผูนี้คือลูก
ของตัวเองพรอมทั้งจะยกทรัพยสมบัตท
ิ ี่มีทั้งหมด
ให
บุตรชายเมื่อไดยินคําพูดของผูเปนพอก็ดีใจยิ่ง
นัก ทั้งๆที่ไมไดตองการอะไรเลย แตกลับไดรับ
ทรัพยสินมหาศาล สิ่งเหลานี้เปรียบใหเห็นวา
เศรษฐีก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา บุตรชายคือ
สาวกของพระพุทธองคทเี่ ปนปุถุชนผูซึ่งไมรูอะไร”
เมื่อกลาวเสร็จจึงจบเรื่อง
เมื่อนิทานเปรียบเทียบจบลง ทั้งสี่ไดหน
ั เขาหา
พระสัมมาสัมพุทธเจา แลวกลาววา “จิตใจของปวง
ขาพระพุทธเจาที่ตองการบรรลุพระธรรมเพื่อมุง สู
หนทางแหงพระโพธิสัตวนั้นยังไมเพียงพอ และ
พระพุทธองคเองก็ทรงทราบในเรื่องนี้จงึ ใช
หลากหลายวิธีเพื่อนําพาใหพวกเราไปเจอกับ
มหายานธรรม” ไมวาจะทําเชนไรคงไมสามารถ
ตอบแทนพระคุณที่ยิ่งใหญเชนนี้ได ปวง
ขาพระพุทธเจาขอทําความเคารพตอพระพุทธองค
จากใจจริง

สมาชิกรุน4ที่ตื่นเตนในคราวแรกตางก็เศราเมื่อตองลา
จาก ทุกคนไดรับการอบรมอยูกันอยางครอบครัว
เดียวกัน สมาชิกตางอยูกันคนละดินแดนแตก็ได
ปฏิญาณที่จะนําคําสอนไปใชจริงในชีวิต
ขอแสดงความยินดีในการสําเร็จการอบรมกับ
สมาชิกรุน3 สมาชิกรุนที่4เราจะรอคอยที่จะไดพบกับ
พวกคุณในปหนา
ขอขอบคุณทุกความประทับใจที่มีใหกัน

ขัดเกลาจิตใจและสติ
by Nichiko Niwano
President of Rissho Kosei-kai

อานบทสวดมนต
อาจจะกลาวไดวา มนุษยเราทุกคนมีชีวิต
เพียงเพราะปรารถนาที่จะขัดเกลาจิตใจ เปน
มนุษยที่ถูกเรียกไดวามนุษยอยางแทจริง
ในฐานะที่เราเปนพุทธศาสนิกชนเราให
ความสําคัญกับการเรียนรูพระธรรมคําสอน
ถึงแมเราไมไดตั้งใจเรียนใหเปนกิจลักษณะก็
ตาม จริงๆแลวรูหรือไมวาเราไดเรียนรูจากชีวิต
ในแตละวันของเราแลว
การสวดมนตเชาและเย็นเปนวิถีปฏิบัติที่
สําคัญของเรา บางเวลาเราอาจจะไมไดใสใจ
หรือไขวเขวไปบาง แตเมื่อเราสวดมนตดวย
ความรูสึกซื่อตรงเพราะตองการเขาถึงใจแหง
พระพุทธ สิ่งนั้นจะกลับกลายมาเปนสารอาหาร
แหงจิตใจ หรือเปนขั้นตอนแหงการติดเชื้อที่ดี
มีการกลาววา คําวา “เรียนรู”ยอมหมายถึง
“การเลียนแบบ” ดวยเหตุนี้ การเรียนรูคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาคือการเลียนแบบ
พระพุทธองค เลียนแบบคําสอนสั่งที่ทานได
ตรัสไว คัมภีรสวดมนตคือสิ่งที่บันทึกเอา
นัยสําคัญของคําสอนที่ที่พาไปสูการบรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณเอาไว เพราะฉะนั้นในการ
สวดมนตยอมหมายถึงการจับความสําคัญของ
บทสวดและการเรียนรูเอาแบบอยางตามพระ
พุทธองค
ชินงน ริทสึ พระในสมัยเอซน (1201–90)ได
กลาวไววา “เราเรียนรูเพื่อแกไขจิตใจ” การ
เรียนรูจะทําให จิตใจที่ไขวเขว ฟุงซาน ออก
นอกลูนอกทางกลับมาสูทางที่ถูกตอง ไมมีสิ่ง

อื่นนอกเหนือไปจากการขัดเกลาจิตใจ
“เมื่อขับขานดี พูดดี นกแกวตัวนั้นยอมดี”
สิ่งนี้เปนคําพูดของพระอาจารย โคโบ ในสมัย
คุไค ไมวาจะสวดมนตมักวักเพียงใด แตถาเรา
ไมนํามาใชจริงคอยขัดเกลาจิตใจเรายอมไมมี
ความหมาย

รวมเปนหนึ่งกับชีวิตของพระพุทธเจา
แลวการขัดเกลาจิตใจคืออะไร
พระโดเก็น นิกายเซน กลาวไววา “การ
เรียนรูหนทางสูความเปนพุทธ คือการเรียนรู
ตัวเอง” ดังนั้นการขัดเกลาจิตใจ เรียกไดวา
เปน การเรียนรูตัวเอง
แลวตัวตนแบบใดละที่เราจําเปนตองเรียนรู
กลาวงายๆคือ มีเพียงหนึ่งเดียวที่เปน
รากฐานของชีวิต สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งยอมมีพุทธ
เกษตรในตัวเอง สิ่งนี้ที่เปนพื้นฐานของเรา
กลาวคือตัวเรานั่นเอง และเมื่อเราเขาใจในสัจ
ธรรมนี้ เราจะเขาใจไดวา “การเรียนรูตัวเอง”
ซึ่งก็คือ การเรียนรู ถือเอาแบบอยาง หรือการ
ขัดเกลาจิตใจนั่นเอง
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปยมไปดวยจิตใจ
ที่เมตตา ดังนั้นพวกเราควรที่จะมีใจเอื้อเฟอละ
ทิ้งการคิดถึงแตตนเอง
แตทวาเรายอมอยากไดทั้งที่ไมไดขาด เมื่อ
ไมไดตามใจยอมโกรธ บน ตําหนิอยูเรื่อยไป
สิ่งเหลานี้คือการคิดแบบเอาตัวเองเปน
ศูนยกลาง และการที่ทะเลาะกับผูอื่นเปนการ
ทําใหตัวเองเกิดทุกขทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนรู
คําสอนในแตละวัน คือการที่เราพยายามจะพา
จิตใจยอนกลับไปสู ตัวตนที่แทจริง
การที่พวกเราบูชาพระสัทธรรมปุณทริกสูตรก็

เพื่อการเรียนรูถึงการเปนมนุษยที่แทจริง แต
เพราะสิ่งที่ไปกระทบจิตใจยอมแตกตางไป
ตามแตละบุคคล ดังนั้นนอกจากสิ่งที่ชวยใน
การขัดเกลาจิตใจ อยางเชน สูตรทั้ง5และ
ตําราทั้ง4ของลัทธิขงจื๊อ หรือคัมภีรไบเบิ้ลใน
ศาสนาคริสต
แตทั้งงานวิจัยยุคเกาของตะวันออกและตก
รวมถึงการตูนที่ตราตรึงใจคนในสมัยนี้ได สิ่ง
เหลานี้ลวนแลวแตรวมอยูในเครื่องมือที่ชวย
ขัดเกลาดวย
สวนใหญเมื่อผมสวดมนตหรืออานหนังสือ
อะไรแลวรูสึกประทับใจมักจะคัดลอกเอาไว
เปนนิสัยที่คิดมาตั้งแตสมัยหนุม
ในการฝกทั้ง5อยางนั้นรวมถึงการคัดลอก
คัมภีรไวดวย แตสิ่งนี้เรียกไดวาเปนการ
คัดลอกคัมภีรในแบบของผมเอง
การสวดมนตเพื่อขัดเกลาจิตใจ อยางเดียว
อาจจะทําใหบางคนรูสึกวาเปนเรื่องยาก แตสิ่ง
สําคัญคือการเปนมนุษยที่มีจิตใจอบอุนคอย
เอื้อเฟอผูอื่น ยื่นมือไปหาผูที่เดือดรอน
ตองการความชวยเหลืออยางจริงใจ แคสิ่ง
เหลานี้ก็กลับกลายมาเปนการฝกฝนเราได
ขอใหเราระลึกไวเสมอวาปลายทางของการ
เรียนรูคือการนําไปใชจริง
From “Kosei” August 2011

รอยยิ้มคือดอกไมจากฟากฟา
ประธานรุนถัดไปขององคกรพุทธฆราวาส ริชโชโคเซไก
นิวาโน โคโช

แสงของแตละคน
เมื่อลูกชายเริ่มเดินได พี่สาวทีอ
่ ายุ9ขวบ7ขวบและ4ขวบ
มักจะเขาไปหยอกลอลอใหเดินมาหา “ทางนี้ มาทางพี่เร็ว”
ลูกสาวคนโตที่คอนขางเปนผูใหญ มักจะคอยใสใจดูรอบๆ
ตลอด เก็บสิ่งที่นอ
 งชายเอาใสปากแลวจะเปนอันตราย คอย
กันไมใหนองจะเดินไปชนอะไรตาง ลูกสาวคนที่2มีนิสัย
เรียบรอย มักจะคอยดูแลตามใจนองชายไปเรื่อยๆ คอยๆดึง
ความสนใจออกมา หัวเราะสนุกสนานไปกับนอง แตพี่สาว
มือใหมอยางลูกสาวคนเล็กมักจะดึงของที่นองอยากได
ออกมาเสียกอนเสมอ “ไมไดนะ อันนี้มันอันตราย” “อันนี้เรา
ยังเลนไมไดหรอก เดี๋ยวพี่ทําให” ที่ตัวเองทําไปคงเพราะ
ตั้งใจจะดูแลนอง แตนองกลับเอาแตวงิ่ ไปหาพีส
่ าวทัง้ สอง
ไมคอยหันมาหาทางตัวเองสักเทาไหร
“อยากเปนเพื่อนเลนดวยแทๆแตนองกลับไมมาเลนกับหนู
เลย นองเกลียดหนูหรือเปลานะ”ดูเหมือนวาลูกชายจะทําให
ลูกสาวคนเล็กเสียใจเสียแลว
ฉันจึงรอดูใหลูกสาวคนอื่นๆไมอยูและเขาแผนทีเ่ คยทํามา
ตลอด
“ไมหรอกลูก วันกอนตอนที่นอ
 งอยูก
 ับแม2คน นองยังบอก
กับแมเลยวาชอบลูกที่สุดนะ” “เอะ จริงเหรอคะแม” เธอทํา
หนาดีใจอยูแวบเดียว แตพอเธอคิดถึงการกระทําของนอง
แลวเธอเริ่มจะไมเชื่อ “จริงหรือเปลานะ” พอดีท่ล
ี ก
ู สาวคน
กลางมาพอดีจึงพูดสมทบอีกวา “จริงๆนะ นองบอกกับพี่ดว ย
นองบอกวาเรามักจะเลนดวยเลยชอบเราที่สุดเลย วันหลัง
เลนกับนองอีกนะจะ”
ฉันถึงกับตกใจ นึกไมถึงวานีจ
่ ะเปนคําพูดจากเด็กอายุเพียง7

อาจารย โคโช นิวาโน
เปนบุตรสาวคนโตของทานประธาน นิชิโกะ นิวาโน
เกิดในกรุงโตเกียว เคยศึกษาในกักคุรินของริชโช โค
เซไก จากนั้นไปศึกษาตอและสําเร็จปริญญาตรีดาน
กฏหมาย จาก มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ปจจุบัน เธอ
ศึกษาพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร และเปนผูปฏิบัติงาน
แทนทานประธานคนปจจุบัน กลาวสุนทรพจน
ทามกลางเหลาสมาชิก และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการ
เผยแผทั้งในและตางประเทศ เธอแตงงานกับ อ.มูเนฮิ
โร นิวาโน ปจจุบันเธอมีบุตรชาย 1 คน และบุตรสาว 3
คน

ขวบ ไมวา ใครมองก็จะรูไดวา คนทีท
่ ําใหนองชายสนุกได
มากที่สุดคือ ลูกสาวคนกลาง เขานาจะรูดีที่สุดวานองชอบ
และมักจะตามติดตัวเองเสมอ ถาเธอจะพูดวา “นองชอบหนู
ที่สุดตางหาก”ก็ไมใชเรื่องแปลก แตเปนเพราะเธอคิดถึง
ความรูสึกของแมและนองและเอาตัวเองไวทีหลัง
ลูกสาวคนกลางเมือ
่ เปรียบเทียบกับคนโตที่นิสย
ั เปนผูใหญ
และคนเล็กที่ขี้ออนแลวคอนขางเรียบรอยไมโดดเดนอะไร
แตพอหันไปจะเห็นไดวาคอยหัวเราะยิม
้ แยมอยูข
 างๆไปดวย
เสมอ เพราะวาเปนลูกคนกลางจึงทําใหเผลอลืมดูแลเขาไป
เอาของไปร.รใหไมครบบางหรือ ปลอยใหโตะรกในบางที
แตเมื่อเปรียบกับลูกสาวคนโตที่ไมชอบใหใครมายุงกับโตะที่
เก็บเรียบรอยของตัวเอง ลูกคนกลางมักจะปลอยใหนองสาว
นองชายเลนอยางตามใจ
คําพูดที่เธอพูดเมือ
่ สักก็เชนกัน ฉันไมเคยไดสอนและ
แนนอนวาเปนบทพูดที่ฉันไมสามารถบอกเขาได “จริงหรอ
งั้นหนูไปเลนกับนองก็ได”เมือ
่ นองสาวไดรับการใหกําลังใจ
จากพี่สาวแลว ก็มีกาํ ลังใจอยากไปเลนกับนองอีก
เมื่อสบตากับลูกคนกลาง ก็เห็นวาเขาอมยิ้มให “ใจดีจังเลย
ลูก”ฉันกอดเขาพรอมกับพูดเชนนี้ เขาดีใจยิ้มแบบอายๆ
พรอมกับซบลงที่หวั ใหล
From Yakushin, June 2010

บานเกิดในใจ
by Ms. Debbie Vomero
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

ฉันเกิดและโตมาในบานคาทอลิคฐานะปานกลาง
ในอเมริกา สิ่งที่ศาสนาเรียกรองจากพวกเราเปน
เรื่องที่งายดายมาก นั่นคือ การไปโบสถกับ
ครอบครัวทุกเชาวันอาทิตย หรือบางครั้งหลังจาก
สวดเสร็จ จึงไปเยี่ยมบานญาติผูสูงอายุประมาณ1
ชั่วโมง นอกจากนั้นแลวชีวิตของฉันก็ไมได
แตกตางไปจากเพื่อนๆเสียเทาไหร
เมื่อเขาสูชว งวัยรุน คําสอนของคาทอลิคเริ่มขัด
กับการใชชีวิตของฉันเอง ฉันไมไดรูสึกชอบที่จะ
มีศรัทธาเพียงแค2ชั่วโมงของวันอาทิตย และ
ไมไดชอบ1ชั่วโมงที่เสียไปกับการเยี่ยมเยียน
แถมทายดวยการที่ชวงเวลาทั้งอาทิตยหลังจาก
นั้นไมเคยมีปรากฎวาครอบครัวของฉันไดคุยกัน
ในเรื่องคําสอนสักนิด เมื่อพอแมอนุญาติใหฉันขับ
รถไปที่โบสถในคืนวันเสารแทนที่ตองไปเขารวม
พิธีในวันอาทิตยได แทนที่จะเขาไปขางใน ฉัน
กลับนั่งฟงวิทยุอยูขางนอกรอคนขางในโบสถทํา
พิธีจนเสร็จ และขับรถกลับบาน เปนประจํา พรอม
กับโกหกพอแมวาไปเขารวมพิธีมาอยูเสมอ
หลังจากทีอ
่ อกจากบานมาเพราะตัดสินใจที่จะอยู
ดวยตัวเอง ฉันเลิกนับถือในคาทอลิคอีก ใน
หลายสิบปมานี้หลังจากที่สับสนอยูมาก ฉันคาน
กับครอบครัววา การที่จะเปนคนดีมศ
ี ีลธรรมนั้นไม
จําเปนจะตองนับถือในศาสนาใดๆ

อยางไรก็ตาม ในตอนชวงวัย20 มุมมอง
ความคิดตางๆที่มีตอโลกเริ่มแข็งกราวขึ้น การ
มองความสัมพันธของมนุษยแคบลง มองโลกใน
แงราย แยกแยะคนอื่นไปใหเปนดีหรือไมดีไป
เสียหมด และยังตัดสัมพันธกับคนอีกมากมาย
เมื่ออายุ31ป ฉันไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
เปนโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง หลังจากที่
รางกายเกิดอาการออนแอลงอยางเฉียบพลัน
หลายๆครั้ง อาการปวยมีอาการทรงตัวจากยาที่
รักษา แตฉันก็พยายามหาวิธีรักษาใหหายขาด
จากโรคนี้
การคนหาที่ฉันคนหามาโดยตลอดจนดําเนิน
มาถึงวัยอายุ40ป เมื่อฉันไดพบกับคุณหมอที่มี
การรักษาแบบองครวม เขารับฟงในเรื่องทีฉ
่ ัน
เปนกังวล และไดสอนใหฉันรูวา การคิดแบบ
ผิดๆสุดทายจะสงผลมาถึงรางกายจนอยูใน
สภาวะ ขาดความสงบหรือก็คือการดึงใหรางกาย
ไปสูอาการเจ็บปวย คุณหมอสอนใหเขาใจวา
รางกาย จิตใจ และวิญญาณลวนเชื่อมโยง และ
ยังคาดเดาวาการที่ฉันเปนโรคปลอกประสาท
เสื่อมนี่อาจจะเปนเพราะ จิตใจที่เย็นชาตอผูอื่น
เปนตัวดึงใหเกิดอาการนี้ขึ้นมา และการรับรูเรื่อง
นี้มันกระทบใจฉันอยางจัง หลังจากที่คุณหมอ
พูดออกมาฉันรูไดในทันทีวาเปนไปตามนัน
้
ฉันจึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการมองโลกใน
แงราย เริ่มจะเติบโตขึ้น และรับฟงสียงของ
หัวใจที่ฉันทํารายมาโดยตลอด ฉันภาวนาเพียง
แคมันจะสงผลไปถึงจิตใจของฉันบาง และเมือ
่
คนหาไปสักพักทําใหฉันไดมาเจอศาสนาพุทธ
ฉันไดเขารวมในกลุมนิกายเซน ทุกคนพยายาม
อยางเต็มที่เพื่อที่จะรูแจงใหได ฉันเขารวมการ
นั่งสมาธิในทุกเชาวันอาทิตยไปพรอมๆกับคน
อื่นๆ
แตการฝกเชนนี้ก็ไมสามารถเติมเต็มความวางป
ลาวที่ฉันรูส
 ึกไดเลย หลังจากนัน
้ 1ปครึ่งฉันจึง
แยกตัวออกมา
และหลายปหลังจากนั้น ฉันไดฝก
 ปฏิบัติเกีย
่ วกับ

พระพุทธศาสนามาโดยลําพัง ฉันเริ่มรูส
 ึกวา ฉัน
จําเปนจะตองตอบแทนอะไรใหสงั คมนี้บาง ฉัน
จึงไดเขารวมเปนอาสาสมัครและฝก
ความสามารถในการอานเขียน ปจจุบันนี้ฉน
ั ก็ยัง
ทํากิจกรรมนี้อยู ยิ่งไปกวานั้น ฉันไดรวม
สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของสัตว อีกทั้งยังเปน
มังสวิรัตอีกดวย
ในเวลานี้เอง ฉันเริ่มคิดไดวา เราจําเปนจําตอง
มีเพื่อนเพื่อการไดรับการชวยเหลือหรือมีคนที่
คอยค้ําจุนจิตใจ ทําใหฉันไดรูจก
ั กับ สมาชิก
ของริชโชโคเซไกสาขา ทัมปาเบ ในงาน
ประชุมมังสวิรัตที่ทัมปาเบ เธอมีความ
กระตือรือลนในการสาขาที่ตั้งใหมนี้มาก ฉันจึง
ตกลงใจที่จะรวมไปกับเธอ
ครั้งแรกที่ไดมีโอกาสไปที่สาขา ทัมปาเบ ฉัน
รับรูไดถึงความอบอุนจากทั้งหัวหนาสาขา และ
สมาชิกทุกคน เมื่อฉันรูวา สิ่งนี้เหลานี้ไดมาจาก
หลักคําสอนเอกยาน ทําใหฉันเขาเปนสมาชิก
ภายในวันนั้น ฉันไดเจอกับบานเกิดของจิตใจ
ฉันแลว ฉันรูสึกชอบวงโฮซาตั้งแตครั้งแรกที่ได
เขารวม นั่นเปนเพราะทุกคนรับฟงเรื่องของกัน
และกันอยางตั้งใจอีกทั้งยังไดรับการสอนอีก
ทําใหฉันไดรูขอเสียของตัวเองมากขึ้น จากการ
ชวยเหลือของคุณ นิค โอสนา หัวหนาสาขา
หรือสมาชิกคนอื่นๆ ทําใหฉันรูวา ถึงแมเราจะ
เปนที่ยอมรับหรือไมจากผูคนรอบขางก็ตาม
การเปนตัวของตัวเองเปนมนุษยที่มีคา สามารถ
มองเห็นตัวเองไดมากขึ้น
ฉันรูสก
ึ ขอบคุณพระพุทธองคที่ใหของขวัญที่
เรียกวาพุทธจิตนี้ได และตอนนี้ฉน
ั กําลัง
พยายามที่จะทําใหพุทธจิตที่มีอยูนี้เปลง
ประกาย
ฉันมุงมัน
่ อยูกับการเรียนพระสัทธรรมปุณทริก
สูตร หนาที่ผูนํา และการสวดมนตอยูทุกวัน
และพยายามจะนําคําสอนมาใชจริงในทุก
ชวงเวลา ขอขอบคุณจากใจที่อ.นิกเกียวและอ.
เมียวโกะ(รองประธาน) พยายามเผยแผพระ
สัทธรรมปุณทริกสูตรใหผูคนในโลกนี้ไดรูจัก
ฉันใชเวลาคอนขางมากกวาจะทําใจบอกเลาให
เพื่อนๆที่นับถือศาสนาคริสตรูวาตัวเอง ไดเลือก
ที่จะมีความศรัทธาแตกตางจากพวกเขา แต
หลังจากเปนสมาชิกได2-3เดือน ฉันรูสก
ึ มั่นใจ

และภาคภูมิใจที่จะพูดวาฉันเปนพุทธศาสนิกชน
ความรูสึกเชนนี้มันชางวิเศษจริงๆ
และประสบการณที่ฉันรูสึกประทับใจมากที่สุดคือ
ในวันที่27มี.คที่ผานมาเรื่องราวไดเกิดขึ้นที่สาขา
ในพิธีแตงงานของคุณ โอสนา แชกเหรื่อทีม
่ า
จากญี่ปุนไดเขารวมการไหวพระในวันอาทิตย
ดวย วันนั้นเปนวันหลังจากที่เกิดแผนดินไหวครั้ง
ใหญ และสึนามิที่โหดรายไดไมกี่สัปดาห พวก
เรารวมหัวเราะ รองไหดวยกัน พวกเราตอง
สนทนาโดยมีลามเปนคนกลางในการสื่อสาร แต
จากจุดที่เราเปนมนุษยเหมือนกันนั้น ทําใหเรา
เปน “หนึ่งเดียว”กันได
หลังจากนัน
้ ยังมีเรื่องราวมากมายที่ฉันสนุกไปกับ
มันเชน กิจกรรมชวยเหลือประเทศญี่ปุน ที่ไม
ตองสนใจวาคุณจะศาสนาอะไร
การเดินจงกลมในเขาวงกต ปารตี้อาหารเย็นที่
แตละคนชวยกันทําอาหารมารวมกัน และยังได
เขารวมงานตอนรับ อ.โคโชที่มาเยี่ยมที่สาขาโอ
คลาโฮมาที่อเมริกา จากกิจกรรมของเหลาเพื่อน
สมาชิกทําใหฉันไดมีเพื่อนมากมายทั้งจากริชโช
โคเซไก และจากกลุมศานาอื่นๆ อาการกําเริบ
จากโรคปลอกประสาทเสื่อมลดลง อาจจะเปน
เพราะฉันไดเปดใจมากกวาที่เคยเปน และทําให
ฉันมีจิตใจที่ออนโยนมากขึ้น
ในฐานะผูนํา ฉันอยากจะเผยแผคําสอนของริช
โชโคเซไกใหผูคนในอเมริกาไดรูจักและคอยทํา
ตัวใหเปนประโยชนตอหัวหนาสาขา สิ่งเหลานี้
คือหนาที่ของฉัน 1ปตอ
 จากนี้ฉันตั้งใจที่จะเรียนรู
พระสูตร และศีกษาถึงกิจกรรมการเผยแผคํา
สอนของอ.นิกเกียว จากนี้ไปสิ่งเหลานี้จะไม
หยุดอยูแคที่ฉัน ฉันหวังอยางยิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อ
คนในสังคมและโลกนี้

The Teaching of Founder Nikkyo Niwano

ไมมีสง
ิ่ ใดไรคาในชีวิต

For the prayer for the victims and survivors of the
Eastern Japan Earthquake and Tsunami, see next page.

ทุกสิ่งที่เราพบเจอมาในชีวิตไมมีสิ่งใดที่ไมมีคา
ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนเรา “ชีวิตนั้นคือ
ทุกข”ชีวิตของพวกเรานั้นจะมีทุกขตามติดเสมอ แตเมื่อ
เราถูกความทุกขความโศกเหลานี้ชักจูง เรามักจะคร่ํา
ครวญดวยความแคนใจเสมอ “ทําไมตองเปนฉันที่ตองมา
เจอความทุกขยากขนาดนี้” แตในความเปนจริงถาเรา
ไมไดเผชิญกับความทุกขนั้น เราก็ไมอาจจะไดรับความสุข
ที่แทจริง ไมสิ กลาวไดอีกวา เราจะไดเจอความสนุกที่
แทจริงเมื่อเราตองกาวผานทุกขไปใหได
มนุษยเราเมื่อใดที่เราทุกขเพราะทําธุรกิจผิดพลาด หรือ
ทุกขเพราะอาการปวย เมื่อนั้นเราจะสามารถชี้แนวทางที่
จะกาวผานหรือบอกเลาความสุขเมื่อผานไปไดอยางมั่นใจ
ใหกับคนที่เผชิญในสิ่งเดียวกัน
เมื่อเผชิญหนากับความทุกข เราลองทําความเขาใจดูวา
“พระพุทธองคทานประทานพลังมาใหเราชวยเหลือคนที่
กําลังทุกขเหมือนกันผานความทุกขที่เราเจออยูนี้” เมื่อทํา
ไดเราจะรูสึกไดวาพลังนั้นคอยๆเพิ่มขึ้นจากภายใน และ
พลังนั้นจะเปนตัวเบิกทางใหเรา
กลาวกันวา “ความมีคาในสิ่งไรคานี่สิสําคัญ” ความทุกข
ที่เราตองเผชิญในชีวิต สิ่งที่เราคิดวาเปนทางออมที่ไรคา
ทุกสิ่งทุกอยางลวนเชื่อมโยงสูอนาคตขางหนาดวยกัน
ทั้งสิ้น
From Kaisozuikan 5 (Kosei Publishing Co.), pp. 94—95

พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรฉบับการตูนภาษาญี่ปุนไดรับความ
นิยมจากผูอานมากมาย และในฉบับภาษาญีป
่ ุนเองก็ไดรับ
ความสนใจจากผูอานชาวอเมริกาดวยเชนกันเมื่อเร็วๆนี้
สํานักพิมพทัทเทิลผูจัดจําหนายไดสั่งหนังสือเพิ่มเขามาที่
ศูนยเผยแผทางอเมริการเหนือ(RKINA)อีก1500เลมนับได
วาเปนการสั่งตีพิมพครั้งที่สามของพระสัทธรรทปุณทริกสูตร
ฉบับการตูนรวมแลวสํานักพิมพทัทเทิลไดสั่งหนังสือถึง5000
ฉบับ สําหรับหนังสือฉบับภาษาอังกฤษขององคกรเรากอน
หนานี้หนังสือ“หมั่นพรวนนาในใจ”ของ อ.นิชิโก นิวาโน ก็
ไดรับความนิยมอยางมากทีเดียว ฝายทางผูวาด คุณ มิตสึ
โทชิ ฟุรย
ุ ะ เปนสมาชิกขององคกรทีม
่ ีความศรัทธาสูงและ
เปนสมาชิกมาตั้งแตเริม
่ ตั้งองคกรในชวงแรกเมื่อไดอาน
การตูนในฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้งถึงกับตองทึ่งในเนื้อหา
ถาผูใ ดที่ยังไมเคยปฏิบต
ั ิตามคําสอนจริงคงจะยังไมเขาใจ
เปนการวาดถายทอดคําสอนทีล
่ ึกซึ้งไดอยางดีเยี่ยมที่
อเมริกามีกลุมพุทธศาสนิกชนที่เรียกตัวเองวา ไนทแสตนด
บุดดิส(พุทธศาสนิกชนทิ่อานหนังสือทางพุทธศาสนาที่เตียง
นอน)อยูถึง20ลานคน สําหรับผมแลวผูค
 นเหลานี้เปนผูคนที่
เสาะแสวงหาความรู อานหนังสือทางพระพุทธศาสนา
มากกวาคนญี่ปน
ุ เองเสียอีกกลาวคือหนังสือเลมนี้เปน
หนังสือที่พรอมทีเดียวสําหรับหนังสือทางพระพุทธศานา ถา
ทานยังสงสัยทําไมหนังสือเลมนี้ถึงไดรับความสนใจจากคน
เหลานี้ขอใหลองอานดูสักครั้ง ผมเองก็อยากทราบถึง
ขอคิดเห็นของพวกทานดวยเชนกัน
(Kotaro Suzuki)
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