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วัดไทเซคิจิ
คําบรรยายโอโกะ – ตุลาคม
การปฏิบัตโิ ดยไม่มกี ารถดถอย
การปฏิบัติของพวกเราในนิชิเร็น โชชู สิงจําเป็นคือไม่มีวันละทิงความศรัทธาของพวกเรา
พวกเราต้องดําเนินการปฏิบัติอย่างสมําเสมอเหมือนนําทีไหลตลอดชีวิตของพวกเรา
เมือพวกเราพบศาสนาพุทธแท้เป็นครังแรก
พวกเราเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความภักดีในหัวใจ
เมือพวกเราเปลียนมานับถือศาสนาพุทธนีโดยการรับศีล ณ พิธีรับศีล
พวกเรากล่าวคําปฏิญาณอะไรต่อโกฮนซน? พวกเราปฏิญาณ ข้อ ต่อโกฮนซนว่าพวกเราจะรักษาศีล
ในสภาพปัจจุบันของพวกเราทีเป็นมนุษย์ปุถุชน จนกว่าพวกเราจะบรรลุการรู้แจ้ง ดังต่อไปนี
. พวกเราปฏิญาณว่าจะเชือและปฏิบัติคําสอนแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนินตลอดชีวิต
. พวกเราปฏิญาณว่าจะยึดมันและปกป้องโกฮนซนแห่งมหาธรรมเร้นลับ ประการไปตลอดชีวิต
. พวกเราปฏิญาณว่าจะรักษาศีลของนิชิเร็น โชชู และยืนหยัดความศรัทธา
และการปฏิบัติด้วยความซือสัตย์ไปตลอดชีวิต
กล่าวอีกนัยหนึง พวกเราสัญญาด้วยศีล ข้อเหล่านีว่าจะปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอย นอกจากนี
การเข้าพิธีรับศีล พวกเราสามารถรับศีลแห่งถ้วยเพชร (คนโง โฮคิ ไค)
ซึงทําให้พวกเราสามารถศรัทธาและปฏิบัติต่อได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคําสอนแท้
พวกเราตังใจแน่วแน่และปฏิญาณว่านับถือและยึดมันศาสนาพุทธแท้ของพระนิชิเร็น
ไดโชนินตลอดชีวิตของพวกเรา
ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงนิอิเขะ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“ตังแต่ต้นจนจบ จงหมันเพียรในการพัฒนาความศรัทธาของท่าน มิฉะนัน ท่านจะรู้สึกเสียใจ”
(ชินเพ็น หน้า )
ยิงกว่านัน ในบทธรรมนิพนธ์ “บันทึกคําบรรยาย” ท่านกล่าว:
“ผู้อุทิศชีวิต ทีมีการปฏิบัติเหมือนนํา ไม่มีวันย่อหย่อน เหมือนนําทีไหลทังวันและคืนอย่างต่อ
เนือง การปฏิบัติของเขาไม่เคยหยุดแม้แต่น้อย ดังนัน
ผู้ทีเชือในสัทธรรมปุณฑริกสูตรในลักษณะนีเป็นทีรู้จักทัวไปว่าผู้ปฏิบัติทีมีความศรัทธาเหมือนนําทีไหล”
(ชินเพ็น หน้า )
ดังนัน พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น
โชชูต้องก้าวหน้าด้วยความศรัทธาทีบริสุทธิเหมือนนําทีไหล ตลอดตังแต่ต้น ท่ามกลาง
และบันปลายโดยไม่มีการถดถอย
อย่างไรก็ตาม โลกเต็มไปด้วยศาสนาและคําสอนต่างๆ
ชีวิตของพวกเราได้รับความทุกข์ทรมานจากความทุกข์ ประการและ ประการ นอกจากนี
อิทธิพลชัวและการทําหน้าทีชัวมากมายจะปรากฏเพือขัดขวางคําสัญญาและความตังใจทีพวกเราให้ไว้กับ
โกฮนซน
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พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบมัตสึโนะ”ดังต่อไปนี:
“คนมากมายปรารถนาทีจะบรรลุการรู้แจ้ง แต่ไม่กีคนเท่านันปฏิบัติต่อเนืองโดยไม่มีการถด
ถอยและบรรลุพุทธภาวะ ดังนัน เป้าหมายของมนุษย์ปุถุชนว่าจะบรรลุพุทธภาวะ
บ่อยครังถูกอิทธิพลชัวพาออกนอกทางและเปลียนใจอย่างง่ายดายต่อสถานการณ์และเหตุการณ์” (ชินเพ็น
หน้า )
เมือพวกเรานับถือศาสนาพุทธแท้เป็นครังแรก
พวกเรามุ่งมันว่าจะทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในการปฏิบัติศาสนาพุทธ
ปฏิบัติอย่างขยันเพือบรรลุการรู้แจ้ง และปรนนิบัติโกฮนซน ไม่ว่าอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม บางครัง
อุปสรรคและมารอาจจะทําให้พวกเราหย่อนความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา ดังนัน
สิงจําเป็นคือพัฒนาความศรัทธาทีไม่ยอมแพ้ต่อการทําหน้าทีชัวร้าย
ในบทธรรมนิพนธ์ “คําถามและคําตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่” พระนิชิเร็นไดโชนินเขียน:
“คนทียังไม่รู้แจ้งโค้งคํานับ พนมมือ และพูด: “จากนีเป็นต้นไป
ข้าพเจ้าจะนับถือความจริงเดียวของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ราชาพระสูตร)
และยึดมันพระพุทธะเป็นอาจารย์แท้ของข้าพเจ้าคนเดียวใน ภพทีควรแก่การเคารพ จากนีเป็นต้นไป
ในสภาพปัจจุบันของข้าพเจ้าทีเป็นมนุษย์ปุถุชน ข้าพเจ้าจะไม่มีวันถดถอยในความศรัทธาและการปฏิบัติ
จนกว่าจะบรรลุพุทธภาวะ”...
นักปราชญ์พูด “จิตใจมนุษย์เหมือนนําทีเปลียนรูปร่างไปตามภาชนะทีบรรจุ
และธรรมชาติของมวลมนุษย์เหมือนเงาสะท้อนของดวงจันทร์ทีกระเพือมบนคลืน ดังนัน ณ เวลาปัจจุบัน
ท่านอาจ จะพูดว่าความศรัทธาของท่านมันคง แต่อีกวันหนึงในอนาคต ท่านกลับคําแน่นอน
มารและปีศาจอาจจะปรากฏต่อหน้าท่าน แต่ท่านต้องไม่กังวลใจไปกับพวกมัน มารแห่งสวรรค์ชันที
เกลียดชังธรรมะของพระพุทธะ และบุคคลทีไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเกลียดคําสอนศาสนาพุทธ
อย่างไรก็ตาม ท่านต้องเป็นเหมือนภูเขาทองทีแวววาวมากขึนเมือหมูป่ามาครูด
(ถึงแม้ว่าหมูป่าตังใจจะลบความแวววาวของภูเขาทอง)
เหมือนมหาสมุทรซึงเต็มไปด้วยลําธารจํานวนมาก เหมือนไฟทีลุกฮือยิงขึนเมือเติมฟืนเข้าไป
และเหมือนแมลงกาลกูลทีโตเมือกินลมเป็นอาหาร ดังนัน ผลจะไม่ดีได้อย่างไร?” ”
(ชินเพ็น หน้า )
เมือการทําหน้าทีชัวร้ายปรากฏต่อหน้าพวกเราและแข่งกันเพือขวางทางของพวกเรา
พวกเราไม่ควรเศร้าใจ
แต่ต้องปลุกเร้าความศรัทธาและการปฏิบัติทีเข้มแข็งจนสามารถถือว่าการทําหน้าทีของมารเป็นประโยชน์
ต่อพวกเรา นีคือหัวใจสําคัญของการยืนหยัดความศรัทธาและการปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอย
ถ้าเป็นเช่นนัน พวกเราจะสามารถพัฒนาความศรัทธาเช่นนันได้อย่างไร? พระนิชิเร็น ไดโชนิน
กล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ริชโช อันโคกุ รน” ดังต่อไปนี:
“ถ้าเขาพยายามหักล้างการดูหมินพระสูตร เขาจะบรรลุขันทีไม่ถดถอยอย่างแน่นอน”
(ชินเพ็น หน้า ; บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ม หน้า )
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โดยการหักล้างการดูหมินธรรมะ นันคือโดยการทําชะคุบุขุ
ซึงพวกเราจะสามารถดํารงความศรัทธาและการปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอยอย่างมันคง
เรืองนีเห็นเด่นชัดเมือพวกเราพิจารณาชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนินตลอดชีวิต
ในบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“ต่อให้เทวะละทิงอาตมา ต่อให้อาตมาประสบการบีฑาธรรมทังหมด แม้แต่ตอนนัน
อาตมาจะไม่เสียดายชีวิตของอาตมา[เพือธรรมะ]…สําหรับความดีหรือความชัว
การละทิงสัทธรรมปุณฑริกสูตรคือการกระทําทีจะทําให้คนๆหนึงไปนรก
อาตมาโดยนัยนีขอตังมหาปณิธาน
ถึงแม้ว่ามีใครบอกอาตมาว่าอาตมาจะดํารงตําแหน่งผู้ปกครองประเทศญีปุ่นถ้าอาตมาละทิงสัทธรรมปุณ
ฑริกสูตรและปฏิบัติตามอมิตายุรธยานสูตร(คัมมุเรียวจุ-เคียว)และตังตารอคอยชีวิตหลังความตาย
ถึงแม้ว่ามีใครบอกอาตมาว่าพ่อและแม่ของอาตมาจะถูกตัดศีรษะถ้าอาตมาไม่ท่องเน็มบุตสึ
และไม่ว่าอาตมาอาจจะเผชิญอุปสรรคใหญ่ต่างๆนานาอย่างไร อาตมาจะไม่มีวันยอมแพ้
ตราบใดทีคนฉลาดไม่สามารถโค่นล้มคําสอนของอาตมา อุปสรรคใหญ่อืนๆล้วนเหมือนฝุ่นเมือต้องลม
อาตมาจะเป็นเสาหลักของประเทศญีปุ่นอาตมาจะเป็นดวงตาของประเทศญีปุ่น
และอาตมาจะเป็นมหานาวาของประเทศญีปุ่น นีคือสิงทีอาตมาตังปณิธาน
และอาตมาจะไม่มีวันผิดคําพูดของอาตมา!” (ชินเพ็น หน้า )
พระนิชิเร็น
ไดโชนินประกาศว่าถึงแม้ว่าคนๆหนึงเผชิญอุปสรรครุนแรงมากจนกระทังเขาประหลาดใจถ้าธรร
มบาลเทวทอดทิงเขา ถึงแม้ว่าบางคนขู่เขา และถึงแม้ว่าบางคนประจบเขา คนๆนันต้องไม่หวันไหว
เนืองจากการละทิงความศรัทธาและการปฏิบัติคือเหตุ (กรรม) แห่งการตกนรก
พวกเราต้องเชือในโกฮนซนอย่างแน่วแน่และก้าวหน้าด้วยการทุ่มเทเพือเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว
พวกเราสามารถเรียนรู้เกียวกับจิตใจแท้แห่งการไม่ถดถอยหรือไม่หย่อนโดยการพิจารณาภูมิชีวิตจริงๆของ
พระนิชิเร็น ไดโชนิน (พระพุทธะแท้)
ตลอดชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ท่านยึดมันปณิธาน ข้อทีท่านเคยตังไว้โดยไม่มีการถด ถอย
นอกจากนี ในฐานะพระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรม
ท่านบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการมาเกิดบนโลกนี-เพือช่วยมวลมนุษยชาติ กล่าวอีกนัยหนึง
ท่านสร้างได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคําสอนแท้ เนืองมาจากความเมตตาไพศาลของพระนิชิเร็น
ไดโชนินเพือช่วยมนุษย์ทุกคน แม้ว่าโดยเสียงชีวิตของท่าน
พวกเราจึงสามารถได้รับกุศลผลบุญและสร้างกรรมดีทุกวันจากความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเราบ
นพืนฐานได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคําสอนแท้
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราในบทธรรมนิพนธ์ “ริชโช อันโคกุ รน” ดังต่อไปนี:
“แม้แต่แมลงวันสีนําเงินสามารถเดินทางมากกว่า ,
ไมล์โดยเกาะหางของม้าอาชาไนยทีวิงเร็ว” (ชินเพ็น หน้า ; บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
เล่ม หน้า )
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แมลงวันสีนําเงินตัวเล็กสามารถเดินทางมากกว่า ,
ไมล์โดยการเกาะแน่นบนหางม้าเร็วทีถูกเฆียน ในทํานองเดียวกัน
ไม่ว่าพวกเราอาจจะเผชิญอุปสรรคทียิงใหญ่
พวกเราต้องไม่มีวันพาตนเองออกจากความศรัทธาและการปฏิบัติต่อได-โกฮนซน
พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคําแนะนําเกียวกับความศรัทธาและการปฏิบัติโดยไม่มีการถด
ถอยดังต่อไปนี:
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้ผู้อืนทําตาม
สิงนีจะยังคงเป็นความทรงจําเดียวของท่านในชาติปัจจุบันนีทีเป็นมนุษย์” (ชินเพ็น หน้า )
ดังนัน
ประเด็นสําคัญทีสุดคือความเข้าใจพวกเราเองทีว่าพวกเราเป็นผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพืนโลกแ
ละทีว่าพวกเราต้องยืนหยัดอย่างหนักแน่นต่อคํามันสัญญาของพวกเราทีจะช่วยมวลมนุษย ชาติ
พวกเราต้องทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในความศรัทธาและการปฏิบัติเพือพวกเราเองและเพือผู้
อืนโดยการทําชะคุบุขุด้วยความตังใจแน่วแน่โดยไม่มีวันถดถอยในความศรัทธาบนพืนฐานความเชือมันเต็
มทีต่อได-โกฮนซน” (วารสารได-นิชิเร็น ฉบับ หน้า )
พวกเราต้องปฏิบัติตามคําชีนําจากพระสังฆราชอย่างเต็มที
และทุ่มเทความพยายามในการสวดมนต์ทําวาระและสวดไดโมขุทุกวัน นอกจากนี
บนพืนฐานพลังกุศลผลบุญมากมายซึงพวกเราได้รับ
พวกเราต้องทําชะคุบุขุและพัฒนาความศรัทธาของผู้อืนทุกวัน
นีคือทางตรงสู่การบรรลุการรู้แจ้งสําหรับพวกเรา
ขอให้พวกเราตังใจแน่วแน่อีกครังหนึงว่าจะไม่มีวันถดถอยในความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา
ขณะทีพวกเราก้าวสู่จุดหมายในการสร้างองค์กรทีมีผู้นับถือฮกเคโกะ , คนในปี
ค.ศ. แห่งการครบ ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
ขอให้พวกเราก้าวหน้าด้วยความเป็นนําหนึงใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับผู้นับถือฆราว
าส และยึดมันการปฏิบัติเพือพวกเราเองและเพือผู้อืน
ขณะทีพวกเรามุ่งสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายชะคุบุขุสําหรับปีนี และนอกจากนี
สู่การบรรลุการรู้แจ้งในชาตินีและการก้าวหน้าของการโคเซ็น-รุฝุ
ข้อความเพิมเติม
“ศีลแห่งถ้วยเพชร” (คนโง โฮคิ ไค): หรือพชร (พด-ชะ-ระ = เพชร) ศีล
ศีลซึงไม่สามารถทําลายได้เหมือนถ้วยเพชร ปรากฏคํานีใน “พรหมชาลสูตร” (บมโม-เคียว
ตาข่ายของพรหม) ซึงกล่าว “ศีลแห่งถ้วยเพชรนีคือทีมาของพระพุทธะทุกองค์
ทีมาของพระโพธิสัตว์ทุกองค์และเมล็ดแห่งธรรมชาติพุทธะ” ใน
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“ข้อสังเกตลับว่าด้วยตัวตนแห่งพชรศีล”(อิสชิน คนโง ไคไท ฮิเค็ทสึ)
พระเด็งเงียวตีความธรรมชาติพุทธะหรือตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทังหมดซึงสอนในสัทธรรมปุณฑริกสู
ตรเป็นถ้วยเพชรศีลแห่งถ้วยเพชร ดังนันหมายถึงนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร
ในศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นไดโชนิน ศีลแห่งถ้วยเพชร หมายถึง นับถือโกฮนซน
และโดยการรักษาศีลข้อเดียวนี จะทําให้สามารถแสดง กายของพระพุทธะภายในตัวเอง
และได้รับกุศลผลบุญแห่งการรักษาศีลอืนทังหมด
““หัวใจมนุษย์เหมือนนําทีเปลียนรูปร่างไปตามภาชนะทีบรรจุ
และธรรมชาติมนุษย์เหมือนภาพสะท้อนของดวงจันทร์ทีขึนๆลงๆบนคลืน
ขณะนีท่านยืนยันว่าท่านจะมีความศรัทธามันคง แต่สักวันหนึงท่านหวันไหวแน่นอน”
ข้อความนีหมายความว่าหัวใจผู้คนไม่มันคงและเปลียนแปลงอย่างง่ายดาย
เหมือนนําทีเปลียนรูปร่างไปตามภาชนะทีบรรจุมัน ดังนัน บ่อยครัง
มันเป็นความจริงทีว่าถึงแม้ว่าในตอนต้น พวกเรามีความตังใจแน่วแน่
ในทีสุดพวกเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเนืองมาจากการขัดขวางหรือการยัวยวนจากอิทธิพลชัว
ตามทีข้อความจากบทธรรมนิพนธ์สอน
พวกเราต้องสร้างความศรัทธาไม่หวันไหวทีจะไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ พระนิชิเร็น
ไดโชนินเตือนพวกเราว่าไม่สําคัญว่าเกิดการรบกวนชัวร้ายชนิดใดเพือขัดขวางความศรัทธาของพวกเรา
พวกเราต้องใช้โอกาสนีเพิมพูนความศรัทธาของตนให้เข้มแข็งยิงขึน
สิงนีเหมือนตัวอย่างของหมูป่ากับภูเขาทอง ลําธารต่างๆกับทะเล ท่อนไม้กับไฟ
และลมกับแมลงกาลกูลซึงกล่าวไว้ในข้อความจากบทธรรมนิพนธ์
ข้อความ “ท่านต้องเหมือนภูเขาทองทีส่องแสงแวววับมากขึนเมือหมูป่ามาสี” หมายถึง
หมูป่าทีเต็มไปด้วยความอิจฉาเมือมันมองเห็นภูเขาทองส่องประกายมาก มันสีภูเขาทอง
พยายามลบความเปล่งปลังของภูเขาทอง อย่างไรก็ตาม เนืองมาจากการสีอย่างดุเดือดของมัน
ภูเขาทองส่องแสงแวววับยิงขึน ในทํานองเดียวกัน
ถ้าพวกเราพยายามในความศรัทธาและการปฏิบัติถูกต้อง มันแน่นอนว่าพวกเราจะพบความยากลําบากมาก
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา
พวกเราจะมีความศรัทธาเข้มแข็งยิงขึนอย่างแน่นอนเนืองมาจากสถานการณ์เลวร้ายซึงพวกเราประสบ
เกียวกับข้อความ “ทะเลทีรวบรวมลําธารต่างๆทังหมด”...
มันเป็นกฎธรรมชาติทีแม่นําทังหมดไหลลงทะเล ในทํานองเดียวกัน
ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะประสบการบีฑาธรรมอย่างแน่นอน
แต่เนืองมาจากการบีฑาธรรมเหล่านีทีทําให้ทราบว่าเขาเป็นผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร
“ไฟทีลุกฮือยิงขึนเมือเติมท่อนไม้เข้าไป” หมายถึง
ความจริงทีว่าเมือพวกเราเติมท่อนไม้ใส่กองไฟมากขึน เปลวไฟจะยิงลุกฮือมากขึน นอกจากนี วลี
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“แมลงกาลกูลทีค่อยๆตัวใหญ่ขึนเมือลมพัด”หมายถึง แมลงในตํานานทีตัวเล็กมากเรียกว่ากาลกูล
ทีร่างกายของมันค่อยๆตัวใหญ่ขึนเมือสัมผัสลม
ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรประสบความยากลําบากมากแน่นอนเมือเขาพยายามเพิมพูนคว
ามศรัทธา อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเราสามารถกระตุ้นตนเองในขณะทีเผชิญหน้าสถานการณ์เลวร้ายเหล่านี
พวกเราจะสามารถเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายบนพืนฐานความตังใจแน่วแน่ในความศรัทธาของพวกเรา
และสิงนีจะทําให้พวกเราก้าวหน้าในการปฏิบัติยิงขึน
กล่าวอีกนัยหนึง พวกเรามีโอกาสสําคัญในการใช้เหตุการณ์เหล่านีเพิมพูนความศรัทธาของ
พวกเราและบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี”
(คําแนะนําจากพระสังฆราชนิชิเนียวโชนินในวาระการสวดไดโมขุเพือการโคเซ็น-รุฝุ มกราคม )
พระสังฆราชองค์ที พระนิชิคันโชนินตีความอย่างชัดเจนดังต่อไปนี:
“อาตมาจะเป็นเสาหลักของประเทศญีปุ่น” หมายถึง คุณธรรมแห่งเจ้านาย
หน้าทีในการคุ้มครองมวลมนุษย์ทังโลก
“อาตมาจะเป็นดวงตาของประเทศญีปุ่น” หมายถึง คุณธรรมแห่งอาจารย์
หน้าทีในการแนะนําและนําทางมวลมนุษย์ไปสู่หนทางถูกต้อง
“อาตมาจะเป็นมหานาวาของประเทศญีปุ่น” ชีให้เห็นคุณธรรมแห่งบิดามารดา
หน้าทีแห่งความเมตตาของพระพุทธะเพือช่วยมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ของพวกเขา
(ระบบคําศัพท์พืนฐานของนิชิเร็น โชชู เล่ม หน้า - )

