โอวาทปีใหม่
“มาทบทวนตัวเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยกันเถิด”
ท่านนิ ชิโกะ นิ วาโนะ (ประธานองค์กรริชโชโคเซไก)
โรคระบาดไวรัสโคโรน่ าให้โอกาสเราพิจารณาทบทวนว่าอะไรคือสิ่ งที่มนุษย์ควรให้ความสาคัญจริง ๆ

สวัสดีปีใหม่ครับ
ปี ทแ่ี ล้ว การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ได้สง่ ผล
กระทบต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของพวกเราเป็ นอย่างมาก
ผูค้ นทีล่ ม้ ตายจากการติดเชือ้ ทัวโลกมี
่
จานวนราว ๆ 1.6 ล้านคน
ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอแสดงความเสียใจและความอาลัยอย่างสุดซึง้
เพื่อทีจ่ ะใช้มาตรการป้ องกันอย่างเต็มที่ ริชโชโคเซไกจึงได้ปิด
ทาการมหาวิหารไดเซโดและสถานปฏิบตั ธิ รรมทุกแห่ง พร้อมทัง้
ยกเลิกและเลื่อนกาหนดกิจกรรมต่างๆ ด้วย
นอกจากนี้แม้แต่ในการดาเนินชีวติ ประจาวันของแต่ละท่านเอง
ก็ตอ้ งหาวิธกี ารรับมือทีแ่ ตกต่างจากทีผ่ ่านมาในทุก ๆ ด้าน เช่น
วิธกี ารทางาน การศึกษา การดูแลเลีย้ งดูเด็ก การพยาบาลผูป้ ่ วย
และงานบ้าน เป็ นต้น
มีคนจานวนมากทีร่ ายได้ลดลงอย่างมาก ว่างงาน หรือจาใจ
ต้องเลิกกิจการไป โดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ขา้ พเจ้าหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าทุกท่านจะเป็ นกัลยาณมิตรและเป็ นสังฆะทีใ่ ห้ความร่วม
มือและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน

ข้าพเจ้าคิดว่าโรคระบาดไวรัสโคโรน่าเป็ นโอกาสทีเ่ ราจะ
พิจารณาทบทวนว่าอะไรคือสิง่ ทีม่ นุษย์ควรให้ความสาคัญจริง ๆ
ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าเคยพูดถึงตัวอักษรคันจิตวั “โช (省)” ว่ามี
สองความหมาย คือแปลว่า “งดเว้น” และ “มองย้อนหลัง” ซึง่

ข้าพเจ้าคิดว่าการดาเนินชีวติ ประจาวันท่ามกลางโรคระบาดไวรัสโคโรน่าจะทาให้เราเห็นภาพเด่นชัดขึน้
ได้ว่าสิง่ ใหนทีค่ วรงดเว้น และอะไรทีค่ วรมองย้อนหลัง
จากการสารวจหนึ่งระบุว่า เมื่อมีการสอบถามว่าวิถกี ารดาเนินชีวติ แบบใหม่ทเ่ี ริม่ ต้นขึน้ หรือ
พฤติกรรมของตัวเองอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่มผี ล
กระทบบ้างหรือไม่ คาตอบทีม่ ากทีส่ ดุ ถึง 74% คือ “กลับมาคิดว่าอยากจะให้ความสาคัญกับครอบครัว”
ในอีกด้านหนึ่งก็มกี รณีของความสัมพันธ์ทไ่ี ม่ดใี นครอบครัวทีร่ นุ แรงขึน้ ถึงกับเรียกกันว่า “การหย่าร้าง
เพราะโควิด” เพิม่ ขึน้ อีกด้วย
เมื่อคานึงถึงสิง่ เหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงขอนาเสนอ “แนวทางปฏิบตั ปิ ระจาปี 2021” ดังต่อไปนี้
ปี ทแ่ี ล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ ทาให้รปู แบบการดาเนินชีวติ ของ
พวกเราเปลีย่ นแปลงไป ผูค้ นจานวนมากใช้เวลาอยูท่ บ่ี า้ นมากขึน้ เช่น งดเว้นออกนอกเคหสถานหรือ
ทางานจากทีบ่ า้ น เป็ นต้น ทาให้เกิดคาถามถึงความสาคัญของครอบครัว
ปี น้ี ริชโชโคเซไกครบรอบปี ท่ี 83 ของการสถาปนาองค์กร ซึง่ คาดว่าเราอาจจะต้องดาเนินชีวติ แบบ
กักตัวเองต่อเนื่องต่อไปเหมือนกับปี ทแ่ี ล้ว ทัง้ นี้ ด้วยการดาเนินชีวติ ทีม่ คี วามศรัทธาต่อศาสนา ขอให้
เราร่วมกัน ในฐานะสามีภรรยา พ่อแม่ และบิดามารดาคานึงว่าจะเลีย้ งดูเด็กๆ เยาวชนผูแ้ บกรับอนาคต
อย่างไร จะช่วยสร้างเสริมบุคลิกลักษณะให้เป็ นแบบไหน และจะจัดระเบียบครอบครัวอย่างไร ซึง่
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเราทุกคนจะทาหน้าทีข่ องตนอย่างสร้างสรรค์และจริงจังต่อไป
คาว่า “สามีภรรยา” ทีก่ ล่าวถึงข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าหมายถึงกลุ่มคนหนุ่มสาว ส่วน “พ่อแม่” คือกลุ่มคน
วัยทางาน และ “บิดามารดา” คือเหล่าผูส้ งู อายุทก่ี าลังแก่ชรา ซึง่ ข้าพเจ้าได้ให้ความหมายแฝงทีแ่ สดงถึง
ความปรารถนาทีอ่ ยากจะให้คนแต่ละยุคทุม่ เทกาลังอบรมเลีย้ งดูบุตรหลานชายหญิงและเหล่าเยาวชน
เช่น บอกเล่าประสบการณ์สลู่ กู หลาน รวมทัง้ ลูกเขยและลูกสะใภ้ดว้ ย
อนึ่ง “แนวทางปฏิบตั ”ิ นี้ ข้าพเจ้าได้มโี อกาสอธิบายแก่ท่านหัวหน้าสาขาทัวประเทศใน
่
“การประชุม
หัวหน้าและผูน้ าองค์กร” เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี ทแ่ี ล้ว ในโอกาสนัน้ ข้าพเจ้าอ้างอิงงานเขียนของท่าน
อาจารย์มาสะฮิโระ ยะสุโอะคะ ซึง่ ท่านเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปรัชญาตะวันออก โดยข้าพเจ้า
ได้กล่าวถึงประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ในครอบครัว ลูกๆ จะเคารพนับถือคุณพ่อ และลูกเองก็ตอ้ งการความเคารพ ส่วนคุณแม่นนั ้ จะมุ่ง
ประเด็นไปทีเ่ รื่องความรัก การเคารพ หมายถึง เคารพตัวเองและเคารพผูอ้ ่นื นันคื
่ อความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ต่อสิง่ ทีส่ งู กว่า ยิง่ ใหญ่กว่าและยอดเยีย่ มกว่า หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็ นจิตทีต่ อ้ งการพัฒนาและก้าวหน้า
แต่ระยะหลังๆ นี้ กลับเน้นหนักไปทีค่ วามรักของแม่ ส่วนความเคารพต่อพ่อก็กาลังลดลง ตัวของผู้
เป็ นพ่อเองก็มุ่งใส่ใจเรื่องงานเป็ นหลักและไม่ค่อยได้หวนกลับมาคานึงถึงครอบครัวสักเท่าไหร่ เมื่อพ่อ
ทาเหมือนว่าบ้านเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ จึงได้เผยให้เห็นลักษณะท่าทางทีไ่ ม่เป็ นระเบียบ ซึง่
ความละอายใจต่อสิง่ นี้ทาให้เกิดกฏระเบียบบังคับตัวเองเกิดขึน้ ฉะนัน้ “ความเคารพ” และ “ความ
ละอาย” จึงเป็ นสิง่ สาคัญขัน้ พืน้ ฐานสาหรับมนุษย์
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เด็กเป็ นสิง่ ทีบ่ ริสทุ ธิ ์ สดใส และแข็งแรง พวกเขาจะเรียนรูจ้ ากลักษณะของพ่อแม่ยงิ่ กว่าสิง่ ไหนๆ
เมื่อเด็กสัมผัสกับลักษณะทีไ่ ม่เพียบพร้อมทัง้ กายใจของพ่อแม่ หรือสัมผัสกับเหตุปัจจัยทีไ่ ม่ดี ก็จะส่งผล
กระทบทีไ่ ม่ดตี ่ออนาคตด้วย เพราะฉะนัน้ พ่อแม่จงึ ต้องดึงเอาบทบาทหน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของตนกลับมา
ในตอนท้าย ข้าพเจ้าสรุปโดยนาเสนอคาพูดว่า “อยากให้พ่อเป็ นทีเ่ คารพของลูก ส่วนแม่อยากจะให้
อยู่ในฐานะผูม้ อบความรักความเมตตาแก่ลกู นันก็
่ เพราะว่า ครอบครัว คือแปลงเพาะต้นกล้าของเด็กๆ”
เรื่องนี้เป็ นเรื่องทีพ่ วกเราจะต้องทาอย่างใส่ใจเสมอ แม้แต่ในริชโชโคเซไกเองทีม่ ุ่งเน้นกิจกรรมการ
เผยแผ่ศาสนา ก็มบี า้ งบางทีทไ่ี ม่สามารถหวนกลับมาคาถึงครอบครัว ข้าพเจ้าจึงคิดว่าต่อจากนี้เป็ นต้น
ไป พวกเราต้องการแนวทางปฏิบตั ฝิ ึกฝนทีใ่ ห้ความสาคัญทัง้ ต่อการเผยแผ่ศาสนาและครอบครัว
เราจะเลีย้ งดูและช่วยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะให้กบั เด็ก ๆ เยาวชนผูแ้ บกรับอนาคตอย่างไรดี

ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าเคยเรียนให้ทุกท่านทราบว่าอยากจะทุม่ เทกาลังทัง้ หมดให้กบั เป้ าหมายหลักของ
เราคือ “การปลูกฝั งคน (หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
รากฐานสาคัญอันดับหนึ่งคือการอบรมเลีย้ งดูในครอบครัว ซึง่ ด้วยการจัดระเบียบในครัวเรือน (การ
ทาครอบครัวให้สงบเรียบร้อย), การขัดเกลาความเป็ นมนุษย์อย่างจริงจัง และการฝึกนิสยั ประกอบด้วย
การศึกษาภาครวม เช่น โรงเรียน ฯ ทัง้ หมดนี้ลว้ นเชื่อมโยงกับ “การปลูกฝั งคน” ในความหมายที่
แท้จริง
ทัง้ นี้ ในส่วนของการจัดระเบียบในครัวเรือนนัน้ ข้าพเจ้าเคยเรียนให้ท่านทราบว่าสิง่ สาคัญคือ “การ
ดาเนินชีวติ ทีม่ หี ง้ิ พระเป็ นจุดศูนย์รวมของบ้าน” และ “หลักปฏิบตั ิ 3 ประการ” (คือ กล่าวทักทายสวัสดี
ตอนเช้าทีบ่ า้ น, ขานรับอย่างชัดเจนด้วยคาว่า ‘ครับ’ ‘ค่ะ’ เมือ่ มีคนเรียก, วางรองเท้าให้เป็ นระเบียบ
หลังจากถอด) เมื่อปฏิบตั ติ ามหลักพืน้ ฐานเหล่านี้จนติดเป็ นนิสยั ก็ถอื ว่าพืน้ ฐานในการขัดเกลามนุษย์
ได้เตรียมพร้อมแล้ว
นอกจากนี้ ในการอบรมเลีย้ งดูเด็กๆ เยาวชนในครอบครัวนัน้ ก็มปี ระเด็นสาคัญอันเป็ นปั จจัยพืน้ ฐาน
ทีส่ ดุ คือ “ทัศนคติทม่ี ตี ่อลูก” ว่าพ่อแม่มองลูกของตนเช่นไร
ตัง้ แต่สมัยโบราณ ในประเทศญีป่ ่ นุ ถือว่าลูกคือของขวัญ คือพรจากเทพเจ้าและพระพุทธเจ้า จึงมี
วัฒนธรรมการเลีย้ งดูและต้อนรับเด็กๆ ด้วยความเคารพยาเกรง
ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือของอาจารย์โอตะ โทชิโอะ ครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนมัธยม
ปลายเควะ-กะคุเอ็น (เมืองนีงาตะ จ.นีงาตะ) อาจารย์โอตะท่านเป็ นคริสเตียน ตอนทีย่ งั เด็กๆ ท่านป่ วย
กระเสาะกระแสะ จึงโดนรังแกอยู่บ่อย ๆ ในเวลาแบบนี้ คุณแม่ของท่านจะพูดปลอบโยนว่า
“ลูกเอ๋ย เพราะร่างกายอ่อนแอ จิตใจจึงอ่อนแอ แต่ลกู จงดูตอนนี้ไว้เถิดหนา วันทีล่ กู เติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่อย่างงดงามและทาการบ้านของเทพเจ้าสาเร็จจะมาถึง เพราะแม่เชื่อว่าวันนัน้ จะมาถึง แม่จงึ ไม่
มองในแง่รา้ ยเลยสักนิด ตอนทีอ่ อ่ นแอ หากลูกจะร้องไห้ออกมาก็ไม่เป็ นไรหรอกนะ”
อาจารย์โอตะได้มองย้อนกลับไปคิดว่าการตอบสนองความเชื่อมันของคุ
่
ณแม่เช่นนัน้ เป็ นความ
ปรารถนาในใจทีม่ มี าตัง้ แต่ชว่ งวัยรุ่น
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ลักษณะของมารดาผูใ้ ห้ความเคารพและเชื่อมันว่
่ าลูกของตน “ได้รบั ภารกิจจากเทพเจ้า” ช่างทาให้
ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประทับใจยิง่ นัก
ทุกอย่างทีพ่ ่อแม่กระทา ทัง้ เรื่องดีและเรื่องไม่ดี ล้วนจะส่งผลกระทบต่อลูก เหมือนทีว่ ่า “ลูกจะ
เติบโตขึน้ โดยมอง ‘แผ่นหลังของพ่อแม่’”
มีเรื่องเล่าของนักการเมืองในประเทศจีนสมัยก่อน ชื่อว่า เชีย่ อัน (Xie An) ภรรยาผูท้ ุ่มเทกับการ
อบรมเลีย้ งดูลกู ได้ถามคาถามเชีย่ อันว่า “ทาไมท่านจึงไม่คดิ จะอบรมสังสอนลู
่
กบ้างเลย” เซีย่ อันตอบ
คาถามว่า “ข้าสอนลูกอยู่ตลอดเวลา แค่ขา้ ไม่ได้สอนด้วยปากหรือมือ ข้าตัง้ ใจสอนลูกด้วยร่างกาย
ทัง้ หมดของข้า” แทนทีจ่ ะว่ากล่าวเสียงดังหรือใช้มอื ตบตีแล้วบอกว่าเป็ นการสังสอน
่
การทาให้ดเู ป็ น
ตัวอย่างด้วยภาพทีป่ รากฏในชีวติ ประจาวันต่างหากทีเ่ ป็ นรากฐานของการอบรมเลีย้ งดูลกู
นอกจากนี้ยงั มีเรื่องเล่าเช่นนี้ดว้ ยว่า ท่านโฮโสะคาวะ ยูไซ ขุนศึกในยุคเซ็งโกะคุ ว่ากันว่าในช่วงบัน้
ปลายชีวติ ของท่านนัน้ เวลาทีล่ กู ชายวัยกลางคนมาเยีย่ ม ท่านจะทาตัวสบายๆ แต่ในตอนทีห่ ลานวัย
เด็กมาหาท่านจะวางท่าทางให้เป็ นระเบียบ เมื่อหัวหน้าบ่าวผูร้ บั ใช้ถามถึงเหตุผล ท่านก็ตอบเช่นนี้ว่า
“เพราะว่าหลานจะเป็ นคนรุ่นต่อไป ฉะนัน้ ข้าก็ตอ้ งพบเขาแบบให้เกียรติหนะสิ”
ในครอบครัวของข้าพเจ้าเองก็เช่นกัน ช่วงทีท่ ่านประธานใหญ่ยงั มีชวี ติ อยู่ ท่านจะดาเนินกิจวัตร
แบบเดิมทุกวัน ตัง้ แต่เวลาสวดมนต์จนถึงเวลาออกเดินทางไปทีส่ านักงานใหญ่ ลูกๆ อย่างพวกเราก็มี
บ้างทีม่ าสายไม่ทนั เวลาสวดมนต์เช้าเย็น แต่ท่านประธานใหญ่จะเริม่ สวดมนต์ในเวลาทีก่ าหนดไว้เสมอ
เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นลักษณะการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมชาติเช่นนัน้ ก็ทาให้รสู้ กึ จากใจได้ว่า “ท่านศรัทธา
ในธรรมะจริงๆ” ซึง่ ตอนนี้ขา้ พเจ้าก็รสู้ กึ จริงๆ ว่าท่านประธานใหญ่เองก็ได้สอนเราด้วยร่างกายของท่าน
เช่นกัน
ดังทีไ่ ด้กล่าวมานี้ แม้จะเรียกว่าเป็ นการอบรมสังสอนลู
่
ก แต่ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว ย่อมขึน้ อยู่กบั การสานึก
(ในหน้าที)่ และทัศนคติของพ่อแม่ ฉะนัน้ เรามาย้อนกลับไปมองตัวเองและคิดทบทวนไปพร้อมๆ กับ
ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีเ่ หมาะทีค่ วรให้กบั เด็กๆ เยาวชนผูแ้ บกรับอนาคตด้วยกันเถิด
การอบรมเลีย้ งดูคนให้เป็ นผูท้ มี่ เี มตตาและพรังพร้
่ อมด้วยอารมณ์ความรูส้ กึ
คือการสร้างคนในความหมายทีแ่ ท้จริง
วันที่ 11 มีนาคม ปี น้ี จะครบรอบสิบปี ตงั ้ แต่เกิดภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวและสึนามิครัง้ ใหญ่ในภูมภิ าค
โทโฮคุ ซึง่ ตอนนี้กย็ งั มีผอู้ พยพลีภ้ ยั อยู่มากกว่าสีห่ มื่นคน และมีคนมากมายทีไ่ ม่สามารถกลับไปทีบ่ า้ น
เกิดเมืองนอนได้เพราะอุบตั เิ หตุโรงงานไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ สาหรับพวกเรานัน้ อยากขอให้ถาม
ตัวเองว่าอะไรคือสิง่ สาคัญ พร้อมกับคานึงถึงเหล่าผูป้ ระสบภัยและให้การช่วยเหลือท่านเหล่านัน้ ใน
แบบของแต่ละคนต่อไป
เมื่อตอนเกิดภัยพิบตั จิ ากแผ่นดินไหว ข้าพเจ้าได้กล่าวอ้างอิงถึงภาษิตจีนโบราณ ความว่า “หาก
วางแผนระยะหนึ่งปี ย่อมเหมาะกับการหว่านธัญพืช หากวางแผนระยะสิบปี ย่อมเหมาะกับการปลูกไม้
ยืนต้น แต่หากเป็ นแผนระยะชัวชี
่ วติ แล้วนัน้ ย่อมไม่มสี งิ่ ใดเท่าเทียมกับการปลูกฝั งคน”
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ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าการสร้างชุมชนทีอ่ ยู่อาศัยให้ดกี ว่าเดิมได้นนั ้ ไม่มสี งิ่ ใดสาคัญเหนือไปกว่าการสร้าง
คน
ไม่ใช่แค่เพียงความฉลาดหลักแหลมหรือความมีเหตุผลเท่านัน้ หากไม่อบรมเลีย้ งดูคนให้เป็ นผูท้ ม่ี ี
อารมณ์และเหตุผลเข้าใจความละเอียดละออของจิตใจมนุษย์และเป็ นผูม้ เี มตตา ก็จะไม่ใช่ความหมายที่
แท้จริงของการสร้างคน ทัง้ ยังไม่สามารถสร้างสังคมทีม่ คี วามมันคงทางจิ
่
ตใจได้

ในคากล่าวของท่านปรามาจารย์โดเก็น เซ็นจิ มีว่า “แม้ตนเองยังก้าวผ่านไปไม่พน้ ขอจงให้ผอู้ ่นื
ข้ามไปก่อน” เมื่อเราเห็นผูท้ ก่ี าลังเดือดร้อน ก็จะเกิดจิตแห่งความเมตตากรุณาอยากจะทาอะไรสัก
อย่างเพื่อช่วยเขา แม้ว่าตนเองจะยังสับสนหลงทางหรือเป็ นทุกข์อยู่กต็ าม ไม่ใช่ว่าแค่ตวั เองได้มี
ความสุข แต่เราควรทุม่ เทกาลังเพื่อช่วยให้ทุก ๆ คนได้รบั การช่วยเหลือต่อไป นี่แหละทีเ่ ราได้รบั การ
สังสอนมาว่
่
าเป็ นหัวใจของพระโพธิสตั ว์
พูดแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คอื การอบรมเลีย้ งดูคนให้เป็ นผูม้ คี วามรูส้ กึ และคานึงถึงผูอ้ ่นื ดังค
่ าของโคเซ
ไกทีว่ ่า “จงนึกถึงผูอ้ ่นื ก่อนตน” นัน้ เป็ นบทบาทหน้าทีข่ องพวกเราทัง้ ในฐานะสามีภรรยา พ่อแม่ บิดา
มารดา และสังฆะของริชโชโคเซไก ฉะนัน้ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านผนึกกาลังและนาพาตนเองไปสู่
เป้ าหมายหลักนี้ดว้ ยกัน

และในปี น้ี ข้าพเจ้าก็หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าเราทุกคนจะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน พร้อมทัง้ ก้าวผ่าน
สถานการณ์ทย่ี ากลาบากในปั จจุบนั นี้ได้ดว้ ยการกระชับสายสัมพันธ์ให้แนบแน่นกับครอบครัวและ
กับสังฆะของเรา
(จาก “หนังสือพิมพ์โคเซ” ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2021)
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