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Founder’s Essay

ผูฟ้ ังที่ดียอ่ มไม่มีผใู ้ ดรังเกียจ
มีคนเคยพูดว่า “ในที่ชุมนุมของสมาชิกองค์กรริ ชโชโคเซไกนี้
สามารถพูดคุยได้อย่างสบายใจจริ ง ๆ” สายตาของผูเ้ ลื่อมใสศรัทธา
ทุกท่านนั้นจะจดจ่อไปยังผูพ้ ดู พร้อมฟังโดยพยักหน้ารับด้วยหน้าตา
ที่ยมิ้ แย้มทุกครั้ง นี่ช่างเป็ นเรื่ องที่น่าดีใจยิง่ นัก
สมาชิกองค์กรริ ชโชโคเซไกทุกท่าน มีส่วนที่ยอดเยีย่ มมากมาย
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเป็ นผูฟ้ ังที่ดีนี่เอง เพราะว่าผูพ้ ดู นั้นจะแสดง
ตัวตนของเขาผ่านเรื่ องราวที่พดู จึงมักจะใส่ใจมากกว่าสิ่ งใดว่าผูฟ้ ัง
เข้าใจและรู ้สึกร่ วมกับเรื่ องที่ตนเองพูดหรื อไม่ หากผูฟ้ ังเฉยเมย มอง
ไปทางอื่น หรื อหันไปพูดคุยกันเอง ผูพ้ ดู ก็จะรู ้สึกว่าถูกเมินเฉย และ
ไม่มีพลังในเรื่ องที่จะพูด
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แม้แต่ที่ในวงสนทนาธรรมหรื อวงโฮซ่าเองก็เช่นกัน หากผูน้ า
โฮซ่าฟังเรื่ องราวของผูค้ นโดยใจลอยไปเรื่ อย ฝ่ ายผูพ้ ดู ก็อาจจะรู ้สึก
ว่าตนเองถูกละเลย แต่หากท่านฟังโดยพยักหน้าตอบรับอย่างจริ งจัง
เพียงเท่านี้ ผูพ้ ดู ก็จะรู ้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือแล้ว
ในโฮซ่านั้นสิ่ งสาคัญอย่างแรกก็คือ การฝึ กฝนเพื่อให้เราเป็ น
ผูฟ้ ังที่ดี คนที่พดู เก่งหากพลั้งเผลอผิดพลาดก็อาจจะมีคนไม่ชอบได้
แต่หากเป็ นผูฟ้ ังที่ดียอ่ มจะไม่มีผใู ้ ดรังเกียจอย่างแน่นอน
(จาก “ไคโซะ-ซุยกัน เล่มที่ 9” หน้า 158-159)
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จงสงบใจอย่างสงบนิ่ง

ท่านนิชิโกะ นิ วาโนะ ประธานองค์กรริ ชโชโคเซไก
เซ็นทาโรแห่ งอิวามิ ผู้ศรัทธานิกายสุ ขาวดี
ณ เมืองฮามาดะ จังหวัดชิมาเนะ (ชื่อในปัจจุบนั ) มีผศู ้ รัทธานิกายสุขาวดีท่านหนึ่ง นามว่า เซ็นทาโร
ชิคาชิเกะ ซึ่งนี่เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ยคุ สมัยเอโดะตอนปลาย
ผูศ้ รัทธานิกายสุขาวดีหรื อเรี ยกว่าเมียวโคนินนั้น คือ ผูท้ ี่สวดระลึกถึงพุทธคุณและศรัทธาอย่างล้ าลึก
เป็ นบุคลิกลักษณะที่บริ สุทธิ์กระทัง่ สามารถเทียบได้กบั ดอกบัวขาว ตอนที่เซ็นทาโรยังอายุนอ้ ย ๆ อยูน่ ้ นั
เขามีพฤติกรรมแย่ กระทัง่ ถูกคนในหมูบ่ า้ นเรี ยกว่า “ตัวหนอนจอมสร้างปั ญหา” แต่ในที่สุด เขาก็ได้ตื่นรู ้
และเลื่อมใสต่อองค์พระอมิตาพุทธ จนกลายเป็ นที่เคารพรักของคนมากมาย จนถูกกล่าวขานใหม่วา่ เป็ น
“คุณเซ็นทาโรแห่งดินแดนอิวามิ”
อยูม่ าวันหนึ่ง มีเพื่อนพ้องผูเ้ ลื่อมใสมาเยีย่ มเยือนเซ็นทาโร เขาเป็ นเพื่อนผูท้ ี่เคยให้ที่พกั ค้างแรมหนึ่ง
คืนตอนที่เซ็นทาโรมานมัสการวัดนี้ เซ็นทาโรต้อนรับเขาด้วยใบหน้ายิม้ แย้ม แต่คนผูน้ ้ นั จู่ ๆ ก็เรี ยกเซ็นทา
โรว่า “ขี้ขโมย” และประนามอย่างดุเดือด กล่าวหาเซ็นทาโรว่าได้แอบขโมยชุดกิโมโนไป
ทันใดนั้น แม้วา่ เซ็นทาโรจะไม่ได้ทาตามที่ถูกใส่ร้าย แต่ก็ได้กล่าวขอโทษอย่างสุภาพว่า “เรื่ องนั้น
เป็ นความผิดของข้าเอง” และนอกจากจะมอบเงินค่าชุดกิโมโนให้แล้วยังกล่าวว่า “ข้าไม่มีอะไรมาก แต่
อย่างน้อยก็โปรดรับขนมคุซะโมจิน้ ีไปให้ครอบครัวท่านด้วยเถิด” และจากนั้นเซ็นทาโรก็ได้ห่อขนมคุซะ
โมจิที่ถวายอยูบ่ นหิ้งพระให้ไปเป็ นของฝาก
เมื่อผูน้ ้ นั กลับไปถึงบ้าน และกาลังจะทานขนมคุซะโมจิกบั ทุกคน ไม่รู้วา่ ทาไมบุตรสาวที่ทางานอยู่
ในบ้าน เอาแต่กม้ หน้าไม่ยอมหยิบขนมกิน เมื่อเจ้าของบ้านถามไปว่า “ทาไมเจ้าไม่กินล่ะ” บุตรสาวจึง
สารภาพผิดว่า “ที่ขา้ บอกไปว่าคุณเซ็นทาโรขโมยน่ะ จริ ง ๆ แล้วข้าเป็ นคนขโมยชุดกิโมโนนั้นเอง”
ถึงตอนนี้ ถ้าทุกคนอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกับคุณเซ็นทาโร ทุกคนจะรับมือและจัดการต่อเหตุการณ์น้ ี
อย่างไรหรื อ
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ก้าวเดินบนเส้ นทางแห่ งพุทธอย่ างเบิกบาน
ถ้าทาได้เราก็คงไม่อยากพบเจอกับคนที่กล่าวโทษผูอ้ ื่นโดยไร้เหตุผล หรื อคนที่เอาความคิดตัวเองเป็ น
ใหญ่โดยไม่ฟังผูอ้ ื่นเหมือนกับเรื่ องราวข้างต้น ยิง่ ไปกว่านั้น ถ้าถูกกล่าวหาว่าเป็ นโจรแล้ว ก็คงจะเป็ น
ธรรมดาที่จะไม่สามารถยอมรับได้อย่างสุขมุ เยือกเย็น
ด้วยเหตุน้ ี แม้เราจะชื่นชมต่อการตอบสนองของคุณเซ็นทาโร แต่กค็ งจะต้องอยากทราบเหตุผลว่าเพราะ
เหตุใดคุณเซ็นทาโรจึงสามารถยอมรับเหตุการณ์น้ ีได้โดยไม่ช้ ีแจงสิ่งใดต่ออีกฝ่ ายเลย
ข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็ นเพราะ “ความศรัทธา” ที่แท้จริ งของคุณเซ็นทาโรที่เชื่อว่า “พระอมิตาพุทธจะจัดการ
ทุกอย่างให้” และ “ไม่จาเป็ นต้องรู ้สึกละอาย เพราะทุกสรรพสิ่ งนั้นพระพุทธเจ้ารู ้แจ้งชัดเจนดีอยูแ่ ล้ว” ซึ่งก็
คงเป็ นเพราะว่าคุณเซ็นทาโรถือความรู ้สึกสงบใจอย่างสงบนิ่งแบบนี้ จึงสามารถรับมือกับเหตุการณ์เช่นนั้น
ได้
มีกวีเชิงคุณธรรมกล่าวว่า “ทั้งคนพูด และคนที่ถูกพูดถึง ล้วนก็เป็ นฐานดอกบัวเหมือนกัน” เพราะว่า เมื่อ
อยูต่ ่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้ว ทุกคนจะเสมอภาคกัน คุณเซ็นทาโรอาจจะคิดว่าหากพูดยืนยันความถูกต้อง
ของตัวเองและพูดจนอีกคนยอมรับ ณ ที่แห่งนั้น คงจะเป็ นเรื่ องที่ไร้สาระและยืดยาว
จาก “บทการโน้มน้าวให้เกิดอุตสาหะ” ในสัทธรรมปุณฑรี กสูตร กล่าวไว้วา่ “ปวงข้าพระองค์จกั ไม่

เสี ยดายร่ างกายและชีวติ แต่จกั มุ่งเฝ้ารักษาแต่วถิ ีอนั สูงส่งนี้” แม้จะเป็ นวรรคที่บ่งบอกถึงความตั้งใจอันแรง
กล้าของผูศ้ รัทธา แต่ขา้ พเจ้าคิดว่า วลีน้ ีไม่ได้มีเพียงความหมายของการไม่เสี ยดายชีวติ เท่านั้น ตอนนี้ ถ้าเรา
รู ้สึกถึงปาฏิหารย์ที่เราได้เกิดและมีชีวติ อยูบ่ นโลกใบนี้ เราก็จะสามารถเข้าใจถึงความหมายที่สาคัญจาก
ความรู ้สึกขอบคุณต่อเหตุ-ปั จจัยของการเกิดและมีอยูข่ องเรา มิใช่การฝักใฝ่ ในตนเองว่า “แค่เราพอใจก็พอ”
“วิถีอนั สูงส่ง” นี้ก็คือ เมื่อเรารู ้สึกต่อความซาบซึ้งเช่นนั้นแล้ว เราก็จะอยากแบ่งปั นความรู ้สึกขอบคุณ
นั้นไปยังผูค้ นมากมาย หากเป็ นพวกเราผูซ้ ่ ึงรู ้สึกซาบซึ้งได้แล้วโดยคาสอนในสัทธรรมปุณฑรี กสูตร เราก็
จะย่างก้าวไปข้างหน้าโดยตั้งใจที่จะถ่ายทอดคาสอนนั้นไปสู่ผอู ้ ื่น และร่ วมสัมผัสความน่ายินดีของการมี
ชีวติ และความซาบซึ้งร่ วมกันกับผูอ้ ื่น
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่คิดว่านี่เป็ นการโน้มน้าวหรื อการตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงผูอ้ ื่น ขอแค่เพียงมีผทู ้ ี่ตื่น
รู ้ถึงคุณค่าและรู ้สึกขอบคุณต่อชีวติ ในขณะนี้ระหว่างการปฏิบตั ิตามคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยปิ ติและ
สานสัมพันธ์กบั ผูค้ นด้วยจิตที่เบิกบาน เพียงเท่านี้ก็เพียงพอ
เราจะเรี ยกเรื่ องราวของคุณเซ็นทาโรที่ได้กล่าวไปตอนแรกว่า “การเทศน์เรื่ องขนมคุซะโมจิ” และ
ข้าพเจ้าได้ตระหนักและมองเห็นถึงหัวใจสาคัญของผูศ้ รัทธาที่มีชีวติ อยูอ่ ย่างสงบใจและสงบนิ่งภายใน
ความอบอุ่นของผูศ้ รัทธานิกายสุขาวดีที่ได้ละลายจิตใจของบุตรสาว
(จากวารสาร “โคเซ” ฉบับเดือนพฤษภาคม)
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