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วัดไทเซคิจิ
คําบรรยายโอโกะ - สิ งหาคม 2017
ความหมายของการทําบุญ (โกคุโย)
ในสมัยที่ พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นมี ชีวิต ท่านรั บการทําบุญ จากผูน้ ับ ถื อหลายคนด้วยความรู ้สึ ก
ขอบคุ ณ สําหรั บ การทําบุ ญ ที่ มี ค่ามากและทําด้วยความจริ งใจของพวกเขา บ่ อยครั้ งท่านเขี ยนคําพูด
ขอบคุณและสรรเสริ ญในบทธรรมนิ พนธ์ของท่าน จากจุ ดนี้ พวกเราสามารถเข้าใจว่าการทําบุญเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิศาสนาพุทธของพวกเรา
ในบทธรรมนิ พนธ์ “ร่ างกายและจิตใจของคนธรรมดา” พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นกล่าว:
“ถึงแม้ ว่าบุคคลหนึ่งมีความคิดไม่ ฉลาดและถวายของเล็กน้ อยเท่ านั้น ถ้ าเขาถวายแก่ บุคคลทีน่ ับ
ถือความจริง เขาจะได้ รับกุศลผลบุญมากมาย ผู้ที่ทําบุญแด่ ธรรมะแท้ ด้วยความจริงใจจะได้ รับกุศลผล
บุญยิง่ กว่ านั้นเพียงไร” (ชินเพ็น หน้ า 1217)
ดังนั้น ถึ งแม้วา่ คนที่มีความคิดที่เกิดจากการขาดความรู ้ ซื่ อถวายของเล็กน้อย ถ้าพวกเขาถวาย
แก่ผทู ้ ี่นบั ถือคําสอนแท้จริ ง พวกเขาจะได้รับกุศลผลบุญมาก นอกจากนี้ พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นอธิ บายว่า
ผูท้ ี่ทาํ บุญแด่ธรรมะแท้ดว้ ยความจริ งใจสุ ดซึ้ งจะได้รับกุศลผลบุญมากอย่างคิดไม่ถึง
ยิ่งกว่านั้น พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นอธิ บายในบทธรรมนิ พนธ์ “จดหมายถึงนิ อิเขะ” ดังต่อไปนี้ :
“จงไตร่ ต รองและพิจารณาข้ อเท็จ จริ งที่ว่าท่ านจะไม่ มีวัน เดิน ทางลงไปสู่ หนทางชั่ วถ้ าท่ าน
ทําบุญด้ วยความปรารถนาแรงกล้ าที่ยอดเยี่ยมแม้ เพียงครั้ งเดียวแด่ พระสงฆ์ ที่เข้ าใจสั ทธรรมปุณฑริ ก
สู ตร กุศลผลบุญมากยิง่ กว่ านีค้ ือการทําบุญ 10 หรื อ 20 ครั้ งหรื อตลอดช่ วงเวลา 5 หรื อ 10 ปี หรื อตลอด
ชี วิต แม้ แต่ ปัญญาของพระพุทธะก็ไม่ สามารถวัดได้ พระพุทธะอธิบายว่ ากุศลผลบุ ญของการทําบุ ญ
ครั้งเดียวแด่ ผ้ ูอุทิศชี วิตต่ อพระสู ตรนี้มากกว่ าการถวายทรั พย์ สมบัติมากมายแด่ พระศากยมุนีโดยตรง
เป็ นเวลา 8,000 ล้ านกัลป์ 100 1,000 10,000 100 ล้ านเท่ า” (ชินเพ็น หน้ า 1456)
ท่านสอนว่ากุศลผลบุญของการทําบุญทําให้พวกเราสามารถหลี กเลี่ ยง 3 หนทางชัว่ และได้รับ
กุศลผลบุญมากมาย ณ ที่น้ ี ท่านอธิ บายความไพศาลและความสู งส่ งของกุศลผลบุญที่พวกเราได้รับจาก
การทําบุญอย่างถูกต้อง
นันโจ โทคิมิตสึ เป็ นผูน้ ับถื อคนหนึ่ งที่รับภาระความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปกป้ องและ
สนับสนุ นพระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นตลอดชี วิตของเขา โทคิมิตสึ ปรนนิ บตั ิพระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นตั้งแต่วยั
เยาว์ เขายึดมัน่ จิตใจแห่งการทําบุญแท้จริ งอย่างสมบูรณ์ ไม่วา่ เขาเผชิญสถานการณ์อะไร
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พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นเขียนในบทธรรมนิ พนธ์ “เศรษฐีสุทตั ต์” (จดหมายตอบผูป้ กครองอูเอโนะ)
ดังต่อไปนี้ :
“ทั้งๆที่ท่านยากจน ท่ านมีภาระความรั บผิดชอบสู งมากมายในฐานะพลเมืองจนทําให้ ท่านไม่ มี
ม้ าขีห่ รื อไม่ มเี สื้ อผ้ าให้ ภรรยาและลูกของท่ าน
ทั้งหมดนี้ ท่ านเป็ นห่ วงผู้อุทิศชี วิตต่ อสั ทธรรมปุณ ฑริ กสู ตร และความเป็ นห่ วงว่ าเขาอาจจะ
ทุ กข์ ทรมานจากหิ มะตกหนั กในภู เขาและความทุ กข์ จ ากการขาดแคลนอาหาร ท่ านทําบุ ญ เหรี ย ญ
กษาปณ์ 1 คาน พฤติ กรรมเช่ นนี้ เหมื อ นผู้ ห ญิ ง ยากจนและสามี ข องนางถวายเสื้ อ แด่ พ ระสงฆ์ ที่
บิณฑบาตหรื อเหมือนริดาถวายข้ าวฟ่ าง 1 ชามแด่ พระปัจเจกพุทธะ ช่ างวิเศษ! ช่ างน่ าชื่ นชม!”
(ชินเพ็น หน้ า 1529; บทธรรมนิพนธ์ ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ ม 1 หน้ า 77 และ 79)
แม้แต่ขณะที่ทคิมิตสึ เองมีความลําบากจากความยากจนมาก เขายังเป็ นห่วงพระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ น
ที่อาศัยอยู่ในภูเขามิ โนบุที่ซ่ ึ งหิ มะกองสู งและขาดแคลนอาหาร เขาทําบุญเหรี ยญกษาปณ์ 1 คาน และ
พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นแสดงความขอบคุณเขาสุ ดซึ้ ง
ท่านจบข้อความในจดหมายฉบับนี้ โดยกล่ าวว่าการมี น้ ําใจของโทคิ มิ ตสึ มีค่ามากจริ งๆ ท่าน
เปรี ยบการทําบุญที่เอื้อเฟื้ อของเขาว่าคล้ายกับการทําบุญที่เอื้อเฟื้ อของชายและหญิงยากจนที่ถวายเสื้ อ
ซึ่ งพวกเขาผลัดกันใส่ แด่พระสงฆ์ท่ี บิณฑบาต และการทําบุญของริ ดา ที่ ถวายข้างฟ่ าง 1 ชามแด่พระ
ปั จเจกพุทธะ*
นอกจากนี้ พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ นสอนพวกเราในบทธรรมนิ พนธ์ “จดหมายถึ งมัตสึ โนะ” ดัง
ต่อไปนี้ :
“นานมาแล้ ว เด็กชายคนหนึ่งนามโทคุโช โดจิถวายขนมพายที่ทํามาจากโคลนแด่ พระศากยมุนี
พุ ทธะ ผลที่เกิด ขึน้ คื อ เขาไปเกิด ใหม่ เป็ นพระเจ้ าอโศกและปกครองทั่วชมพู ทวีป และในที่สุ ด เขา
สามารถเป็ นพระพุทธะ” (ชินเพ็น หน้ า 952)
นานมาแล้วในประเทศอินเดี ย เมื่อพระศากยมุนีพุทธะไปเยือนกรุ งราชคฤห์ โทคุโช โดจิ ถวาย
ขนมพายที่ทาํ มาจากโคลนแด่พระพุทธะ พระศากยมุนีพุทธะกล่าวดังต่อไปนี้ เกี่ ยวกับกุศลผลบุญแห่ ง
การทําบุญ ของโทคุ โช โดจิ : “ใน 100 ปี เด็กคนนี้จะไปเกิดใหม่ เป็ นมหาราชา” ซึ่ งตรงตามคําพูดของ
พระองค์ โดยต่อมาเด็กคนนี้ ไปเกิ ดใหม่เป็ นพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์รวมประเทศอินเดี ยเป็ นปึ ก
แผ่น และปกครองตามหลักศาสนาพุทธ
ดังนั้น การทําบุญเป็ นการแสดงที่ สัมผัสได้ความศรัทธาที่ จริ งใจของพวกเราต่อพระรัตนตรัย:
พระพุทธะ ธรรมะ และพระสงฆ์ นี่ คือการตอบแทนหนี้ บุญคุณของพวกเราต่อพระรัตนตรัย การทํา
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บุญที่จริ งใจอย่างแท้จริ งสร้างกุศลผลบุญยิ่งใหญ่และเหตุ(กรรม)ดี พระสู ตรในศาสนาพุทธบรรยายการ
ทําบุ ญ 2 ชนิ ด -การทําบุ ญ ด้ว ยวัต ถุ (ไซ คุ โยะ) และการทําบุ ญ ด้วยธรรม (โฮ คุ โยะ) การทําบุ ญ มี
ลักษณะ 3 ทางของการกระทํา-ความคิด คําพูด และการกระทํา- ด้วย
ขอให้พวกเราให้ความสนใจ 3 องค์ประกอบ ประการแรก การทําบุญด้วยวัตถุ (ไซ โนะ คุโยะ)
คือบุญซึ่ งพวกเราทําด้วยสิ่ งของ อาหาร และสิ่ งอื่น ต่อมา การทําบุญแห่งการกระทําทางกาย (มิ โนะ คุ
โยะ) หมายถึ งบุญซึ่ งพวกเราทําด้วยกายของพวกเรา อาทิ การทําความสะอาดวัดและการช่วยด้วยวิธีอื่น
สุ ดท้าย การทําบุญด้วยธรรมะ (โฮ โนะ คุโยะ) หมายถึ ง ความพยายามอย่างขยันในการทําชะคุบุขแุ ละ
การเผยแผ่ธรรม
การทําบุญด้วยวัตถุ หมายถึง การทําบุญตามปกติที่พวกเราถวายแด่โกฮนซนในวัดท้องถิ่ นของ
พวกเราหรื อศูนย์กลางการเผยแผ่ การทําบุญด้วยสิ่ งของเหล่านี้ เป็ นรากฐานที่จะทําให้ศาสนาพุทธแท้ถูก
เผยแผ่ต่อไปในอนาคต การทําบุญชนิ ดนี้ ทาํ หน้าที่ปกป้องพระรัตนตรัย พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิ ชิ
คัน โชนิ นกล่าว:
“ความศรัทธาสํ าคัญมากเป็ นพิเศษอย่ างแน่ นอน ถึงแม้ ว่าท่ านทําบุญด้ วยกองสมบัติสูงเป็ นภูเขา
มันไม่ มีค่า ถ้ าท่ านไม่ มีความศรั ทธา ถ้ าท่ านมีความศรั ทธาแท้ จริ ง ถึงแม้ ว่าเป็ นการทําบุญเล็กน้ อยดุจ
หยดนํ้าหรื ออนุภาคฝุ่ น ท่ านจะได้ รับผล (กรรม) มากมาย”
(จดหมายถึงมัตโตะ จิเฮ ซึ่งเก็บไว้ ทวี่ ดั เมียวคิจิ)
พระนิ ชิคนั โชนิ นอธิ บายว่า ความจริ งใจแท้ในความศรัทธาของพวกเราสําคัญที่สุด เมื่อพวกเรา
ทําบุญและสิ่ งจําเป็ นสําหรับพวกเราคือทําบุญให้เหมาะแก่รายได้และฐานะของพวกเราแต่ละคน
เป็ นเรื่ องธรรมดาที่ พ วกเรา ในฐานะพระสงฆ์และผูน้ ับถื อฆราวาสที่ เชื่ อศาสนาพุทธแท้ตอ้ ง
พยายามอย่างดี ที่สุดเพื่อดําเนิ นชี วิตที่เข้มแข็งและมัน่ คง ในขณะเดี ยวกัน พวกเราควรจะพัฒนาความ
ศรัทธาเพื่อที่พวกเราสามารถทําให้ดีที่สุดเพื่อทําบุญเพื่อเห็นแก่ธรรมะแท้ เมื่อมันจําเป็ นจริ งๆ
ต่อมา ขอให้พวกเราให้ความสนใจการทําบุญแห่งการกระทําทางกาย การทําบุญชนิ ดนี้ รวมถึ ง
กิ จกรรม อาทิ การทําความสะอาดวัด การช่วยเรื่ องการโทซัง และการกระทําอื่นเพื่อปกป้ องโกฮนซน
และบริ เวณรอบวัด
อาตมาขอให้ ทุก ท่ านเข้าร่ วมกิ จกรรมเหล่ านี้ ด้ว ยความเต็ม ใจ อาทิ การช่ วยต้อนรั บ ระหว่าง
พิธีกรรมของวัด การช่ วยงานต่างๆ การทําความสะอาดและจัดเก็บให้เป็ นระเบี ยบหลังจากพิธีโอโกะ
และอาสาทําความสะอาดวัด วัดคือหอฝึ กฝนเพื่อความศรัทธาของพวกเรา คือที่ ซ่ ึ งประดิ ษฐานโกฮน
ซน การรั กษาความสะอาดวัดคื อการฝึ กฝนศาสนาพุทธรู ปแบบหนึ่ งที่ วิเศษ พวกเราต้องรักษาความ
สะอาดวัดในท้องถิ่นของพวกเราและพยายามสุ ดความสามารถของพวกเราในกิจกรรมความศรัทธาของ
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พวกเรา ด้วยจิ ตสดชื่ นทั้งกายและใจ การทําเช่นนั้นจะทําให้พวกเราได้รับกุศลผลบุญมาก บนพื้นฐาน
พลังชีวิตของพวกเราเพื่อปกป้องและยึดมัน่ ศาสนาพุทธแท้
สุ ดท้าย การทําบุญ ด้วยธรรมะหมายถึ งนําคําสอนถู กต้องแห่ งศาสนาพุทธแท้ของพระนิ ชิเร็ น
ไดโชนิ นไปปฏิบตั ิ คือสวดมนต์ทาํ วาระและสวดไดโมขุต่อโกฮนซน นอกจากนี้ ทําชะคุบุขุ บอกคนที่
ยังไม่นับถื อศาสนาพุทธแท้เกี่ยวกับความสู งส่ งของการปฏิบตั ิน้ ี และช่วยคนที่ยงั ใหม่ต่อศาสนาพุทธนี้
โดยการสอนการปฏิบตั ิจริ งแก่พวกเขาและช่วยพัฒนาความศรัทธาของพวกเขา
นี่ คือ “ปี แห่ งการทําชะคุ บุขุ พัฒนาความศรั ท ธาของท่าน และช่ วยผูอ้ ื่ น ให้มีการพัฒนาความ
ศรัทธาและการปฏิบตั ิ” สิ่ งที่ พวกเราสามารถทําตอนนี้ คือก้าวหน้าอย่างแน่ วแน่ ในการปฏิ บตั ิชะคุบุขุ
ของพวกเราซึ่ งเป็ นการทําบุญด้วยธรรมะ ขณะที่ การทําบุญแห่ งการกระทําทางกาย พวกเราสามารถ
วางแผนไปโทซังและร่ วมพิธีที่วดั ด้วยจิ ตใจปกป้ องวัดใหญ่และวัดในท้องถิ่ น นอกจากนี้ ที่เป็ นการ
ทําบุญด้วยสิ่ งของ พวกเราสามารถตอบแทนหนี้ บุญคุณของพวกเราโดยการก้าวหน้าอย่างกล้าหาญสู่ ศุภ
วาระการครบ 800 ปี แห่ งการเกิดของผูก้ ่อตั้ง (พระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ น) ของพวกเรา โดยเฉพาะ สิ่ งสําคัญ
ที่สุดคื อการบรรลุ เป้ าหมายชะคุ บุขุของพวกเรา ซึ่ งคือการตอบแทนหนี้ บุญคุ ณพระนิ ชิเร็ น ไดโชนิ น
อย่างแน่นอน
พระสังฆราชนิ ชิเนี ยว โชนิ นมอบคําแนะนําแก่พวกเราเกี่ยวกับกุศลผลบุญและเหตุ (กรรม) ด้าน
บวกในการทําชะคุบุขดุ งั ต่อไปนี้ :
“เมื่ อ พวกเราทํ า ชะคุ บุ ขุ พวกเราสามารถชดใช้ บาปกรรมแห่ ง การดู ห มิ่ น จากอดี ต ที่ ไ ม่ มี
จุดเริ่ มต้ นในชี วิตของพวกเรา พวกเราสามารถรั บกุศลผลบุ ญทั้งในชาตินี้และชาติหน้ า และพวกเรามี
ความสุ ขทั้งเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่น”
(ประมวลคําเทศนาของพระสั งฆราชนิชิเนียว โชนิน เล่ ม 7 หน้ า 65)
ขอให้พวกเราให้ความสนใจในการปฏิบตั ิศาสนาพุทธของพวกเราด้วยความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียว
ระหว่างพระสงฆ์กบั ผูน้ ับถื อฆราวาส บนพื้นฐานจิ ตใจต่างกายใจเดี ยว ขอให้พวกเรายึดมัน่ คําแนะนํา
ของพระสังฆราช และช่วยคนมากมายเท่าที่เป็ นไปได้ที่หลงอยูก่ บั ความสับสนและความหลงผิดให้พน้
ทุกข์ดว้ ยชะคุบุขุ

*

รายละเอียดเพิ่มเติมดู ในวัดไคเมียว-อิน โอโกะเดื อนสิ งหาคม 2015 บทธรรมนิ พนธ์ “เศรษฐี สุทตั ต์”
ตอน 5

