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“Ang Sampung Mundo” 
BY REVEREND JO’GU NATSUI 

 
 

 
Una sa lahat, nais kong basahin ang isang sipi mula sa kasulatan ni Nichiren Daishonin na tinatawag 

na “Tunay na Dambana ng Dalanginan.” 
 
  Katanungan: Ngayon ako ay paulit-ulit na tumitingin sa mukha ng mga tao, ngunit 
kalagayan lamang ng Pagiging Tao ang aking nakikita. Hindi ko nakikita ang iba pang mga kalagayan. Ito rin ay 
katotohanan kapag ako ay tumitingin sa aking sariling mukha. Paano ko mapaniniwalaan ang Sampung 
Kalagayan-ng-buhay? 
  Kasagutan: Kapag tayo ay tumitingin sa mukha ng isang tao, minsan ito ay masaya, galit o 
kalmado. Minsan, maaari nating makita ang hitsura ng pagiging ganid, kamangmangan, o mapagkunwaring 
papuri. Ang matinding galit ay ang anyo ng mundo ng paghihirap, ang ganid ay ang anyo ng mundo ng 
kagutuman, ang kamangmangan ay ang anyo ng mundo ng pagiging makahayop, ang mapagpanggap na papuri 
ay ang anyo ng mundo ng galit, ang pagiging kalmado ay anyo ng mundo ng pagiging makatao, at ang kasiyahan 
ay ang anyo ng mundo ng masidhing kagalakan. Ang mga kalagayang-buhay na ito, ang anim na landas, ay 
makikita sa mukha ng isang tao. Ang natitirang apat na nakatataas na kalagayang-buhay ay nakakubli at hindi 
makikita sa mukha ng isang tao, ngunit kung atin itong lubusang sisiyasatin, malalaman natin na ang mga ito ay 
nakakubli lamang. 
 

                                               (“The True Object of Worship” Gosho, p.647) 
 
Ang puso ng tao ay madaling magbago. Ito ay laging bukas upang maapektuhan ng mga bagay sa labas nito. Tayo 
ay nagiging malungkot, maligaya, galit, masaya, bigo, nababahala, nagiging makasarili, mahabagin, 
mapagkumpitensiya, mapagbigay, matiyaga at walang pasensya… sa Budismo ay nahahati ang bawat-sandaling 
karanasang ito ng ispiritwal na kalagayan sa sampung kalagayan ng buhay, na tinatawag na Sampung Mundo. 
 
 Ang Sampung Mundo ay ang paghihirap, kagutuman, pagiging makahayop, galit, pagiging makatao, 
masidhing kagalakan, karunungan, realisasyon, Bodhisattva at Buddhahood. Ang unang anim na mundo ay 
tinatawag na anim na mga landas at ang ibang apat na mundo ay tinatatawag na apat na nakatataas na 
kalagayang-buhay. 
  
 Mayroong libo-libong mga banal-na-kasulatan sa Budismo, ngunit ang Lotus Sutra, na ating sinasambit 
araw-araw, ay ang natatanging naghahayag ng pagiging isa ng sampung mundo na ito. Halimbawa, ang mundo ng 
paghihirap ay tinataglay ang lahat ng kalagayang-buhay mula sa mundo ng kagutuman hanggang Buddhahood, at 
ang Buddhahood ay tinataglay ang lahat mula sa mundo ng paghihirap hanggang Bodhisattva, na lubusang naiiba 
sa Western Theology na nagtuturo ng relihiyon. 
 
Ngayon, narito ang maikling paliwanag tungkol sa Sampung Mundo. 
Una ay ang mundo ng paghihirap. Ang mundo na ito ay ang kalagayan kung saan ang mga tao ay naghihirap mula 
sa kanilang sariling mga pagnanais, inggit, kawalang-kasiyahan, lubusang pagkabahala, at kawalang-pag-asa. 
Gayon, ano nga ba talaga ang mundong ito? Paano natin magagawang maisabuhay ang kalagayang ito sa ating 
tunay at pang-araw-araw na pamumuhay? 
 
Ito ang isang halimbawa: Sa pangkalahatan, mayroong mga tao na maaaring iniiwasan ang usapin tungkol sa 
kamatayan, dahil sa hindi sila komportableng pag-usapan ito. Ito ay madalas na naiuugnay sa kalungkutan o 
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pag-iisa, isang bagay na hindi magdadala sa isang positibong usapin. Maaari rin itong magpaalala ng isang 
madilim na nakaraan, tulad ng pagkaligaw sa gitna ng gabi sa panahon ng matinding taglamig. 
 Kaya ang mga ganitong usapin ay maaaring isipin na hindi mahalaga kaysa sa usapin ng buhay, na sa 
kabilang banda, ay nagbibigay ng pag-asa at kasiyahan. Ang buhay sa katunayan ay kumakatawan sa isang 
positibong larawan ng mainit na araw na yumakayap sa magandang bulaklak na namumukadkad sa tagsibol. 
Kapag ating naunawaan ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan, maaaring maging malinaw kung alin ang mas 
mainam na depinisyon ng konsepto ng paghihirap. 
 Gayunpaman, hindi maikakaila na mayroong mga pagkakataon kung saan ang positibong ideya ng 
“buhay” ay nagiging mahirap maunawaan, at nagiging isang naglalagablab na impyerno na lubusang napakahirap 
matagalan kaysa sa kamatayan. Isang halimbawa ay ang buhay na puno ng patung-patong na utang; isang hindi 
masayang relasyon sa mahal sa buhay; o pakiramdam na ang mga tao sa ating paligid ay patuloy na nagdadagdag 
ng labis na panggigipit. Kadalasan, tayo ay gumagawa ng mga negatibong bagay dahil sa mga negatibong 
pangyayari sa buhay, ginagawang biktima ang ating mga sarili at binibigyang-katuwiran ang ating mga negatibong 
reaksyon. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa buhay ay maaaring napakasakit para matagalan upang ang isang 
tao ay humantong sa punto upang maisip na ang susunod na buhay ay mas kanais-nais. Ito ang isang paraan upang 
ilarawan ang mundo ng paghihirap. 
 
 
 Pangalawa ay ang mundo ng kagutuman. 
 Ito ang mundo ng pagnanais. Sa katunayan, ang pagnanais ay tinataglay ng lahat ng nasa Sampung 
Mundo, at natural lamang na isipin na, “Gusto ko ng tubig” at “Gusto ko ng isang magandang buhay.” Ngunit, 
kapag nakita natin ang iba pang mga pagpipilian, ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagbabago at mas higit tayong  
nagnanais tulad ng, “Gusto ko ng champagne kaysa tubig” o “ Gusto kong yumaman, maging masigla, 
magkaroon ng aktibong buhay kaysa sa isang simpleng masayang buhay.” Sa ganitong paraan, ang isang taong 
nasa mundo ng kagutuman ay kinokontrol ng kanyang mga pagnanais, at kalaunan, ay mabubulagan at lulubog sa 
mga pagnanais na makuha lamang ang pansariling kaligayahan, at ang kaligayahan ng iba ay madalas na 
binabalewala. 
 Samakatwid, ang pagnanais ay hindi mawawala. May mga pagkakataon na ang mayroon tayo ay sapat 
na, ngunit gusto natin ng higit pa. Ito ay palagiang pagnanais. Nais nating makita, marinig, maamoy, makakain, 
mahawakan, at maramdaman ang mga magagandang bagay, ngunit ang mga pagnanais na nagmumula sa ating 
anim na mga pandama ay hindi kailanman makukuntento. Kaya ito ang mundo kung saan ang isang tao ay patuloy 
na naghihirap dahil sa hindi pagiging kuntento sa ispiritwal at pang-materyal. 
 Sa Japanese, ang Ingles ng salitang “kagutuman” ay “ga ki (餓鬼).” Ang Japanese character na “ga (餓)” 
(sa salitang ga ki) ay isinusulat sa paraan na mayroong dalawang bahagi: “kumain (食)”at “sarili (我).”  Kaya, 
ang ga ki o kagutuman ay nangangahulugan ng pagiging biktima ng sariling pagnanais na magdudulot ng 
pagkasira ng sarili, sa paniniwala na ang pagkamit ng pagnanais ay magdadala sa kanilang direktang kaligayahan, 
habang ang “pagkamit,” na ito, sa katunayan, ay hindi kailanman matutupad. 
 Sa madaling salita, ang kagutuman ay isang kalagayan ng buhay kung saan ang isang tao ay hindi 
magagawang gamitin ang kaniyang pagnanais sa isang produktibo at mabuting paraan at tuluyang matatangay ng 
paghihirap sa kaniyang sariling mga kamay. 
 Pangatlo ay ang mundo ng Pagiging Mahakayop.| 
Sa Budismo, ang pagiging makahayop ay kumakatawan sa pagiging mangmang. Ang pagiging mangmang sa 
Budismo ay hindi ang kawalan ng talino, ngunit ang aksyon o isang kaisipan na tulad ng sa isang hayop. Ito rin ay 
nangangahulugan ng hindi-pag-iisip at kawalan ng mabuting katuwiran at wastong pag-iisip, ng hindi nakikita ang 
posibleng kahihinatnan sa hinaharap batay sa tamang kamalayan sa batas ng sanhi at bunga. 
 Ang pagiging makahayop ay kumakatawan din sa matira ang matibay. Ang ibig sabihin nito ay ang 
isang taong nasa mundo ng pagiging makahayop ay laging nagpapakitang-gilas sa mga nasa matataas na posisyon, 
at hinahamak ang mga tao na nasa mababang kapangyarihan o estado sa mapagmataas na paraan. 
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 Sa katunayan, ang mga hayop sa ating kapaligiran ay maaaring makatulong sa atin sa maraming mga 
paraan. Halimbawa, alam mo na ang iyong alagang hayop ay nagbibigay kasiyahan sa iyong puso. Ang mga 
asong-gabay ay nilalaan ang kanilang mga buhay sa pagtulong sa mga tao sa paggabay sa direksyon, at kanila 
itong ikinalulugod. Sa kabilang banda, ang mga tao ay lumilikha ng mga problema, at maaari silang maging 
walang pakialam, malupit, walang-awa at walang konsiderasyon sa mga hayop. 
 Kaya, ang mundo ng pagiging makahayop ay ang kalagayan-ng-buhay kung saan ang mga tao ay hindi 
nakakapag-isip at kumikilos tulad ng sa tao; kinatatakutan ang mga nakatataas sa kanila at hinahamak ang mga 
nakabababa, at naniniwala lamang sa mapamahiing bagay na hindi nauunawaan ang katuruan ng sanhi at bunga sa 
pinakamalalim nitong aspeto. 
 

Pang-apat ay ang mundo ng Galit. 
 Ito rin ay kilala bilang “shura” o “ashura” sa Japanese. Ito ay nangangahulugan sa isang tao na 
mapagkumpitensiya, laging ikinukumpara ang sarili sa iba, at sinusubukang higitan at maging mas magaling sa 
iba. Ito ay higit pa sa pakikipag-paligsahan, at ang taong mayroong ganitong likas na pagiging 
mapagkumpitensiya ay madalas na magalit, at handang sumabog anumang oras. 
 Halimbawa, sabihin natin na ikaw ay nagmamaneho sa kahabaan ng daan at lilipat sa kabilang linya.  
Sinisigurado mo na walang senyales ng kapahamakan at sinusunod ang “three second rule.” Sa paglipat mo sa 
kabilang linya ng kalsada, ang sasakyan na nasa iyong likuran sa parehong linya ng daan ay nagalit, umalis sa 
linya, binilisan ang kaniyang takbo at nakipagkarerahan upang unahan ka. Sa madaling salita, ang mundo ng Galit 
ay ang kalagayan kung saan ang mga tao ay nahihirapang mag-isip o magsalita ng mga bagay tulad ng, “wala 
pong anuman,” “mauna na po kayo,” o mga bagay na may kinalaman sa pag-amin ng mga maling gawain o 
pagpapakita ng paghingi ng patawad. Hindi nila kayang humanap ng tunay na matiwasay na resolusyon. 
 Inilalarawan din ni Nichiren Daishonin ang mundo ng galit sa kaniyang sulatin. Sinabi niya na,  “Ang 
mapagpanggap na papuri ay ang anyo ng mundo ng Galit.” Ang salitang “mapagpanggap na papuri” (o sabihin na 
nating “pambobola”) ay naglalarawan sa mga taong mapamuri na nagtataglay ng maling kaisipan. Ang mga tao sa 
mundong ito ay nagpapanggap na mabubuti sa panlabas, isang mapagkumbabang-tao, o isang tao na mayroong 
mataas na integridad, habang sa kaniyang kalooban ay mayroong galit at inggit sa isang tao na iniisip nilang mas 
magaling. Ang taong mayroong ganitong dalawang mukha na ipinapakita ay isa rin sa mga katangian ng mundo 
ng Galit. 
 Karagdagan pa, kapag mayroong nangyaring hindi maganda at kaanya-anyaya, itinuturo nila ang sisi at 
responsibilidad sa iba. Sa ganitong paraan, ang pagkakaiba ng mundo ng Galit sa mundo ng paghihirap, 
kagutuman at pagiging makahayop ay ang pagdudulot nito ng negatibong epekto sa iba na mas kapansin-pansin at 
matindi kaysa sa naunang tatlong mga mundo. Samakatwid, ang mga tao sa kalagayang-buhay na ito ay hindi 
magiging masaya sa kanilang mga sarili at hindi rin makapagdudulot ng tunay na kaligayahan para sa ibang tao. 
 Isinasaad ni Nichiren Daishonin na: 
 
 Kapag ang isang tao ay pinangibabawan ng galit, bubulagin siya nito sa kaniyang mga pagkakamali (At 
pagkakamali lamang ng iba ang makikita niya). 
       (“Letter to Shimoyama” Gosho, p.1150)  
 
Panglima ay ang mundo ng “Pagiging Makatao” o mundo ng katiwasayan. 
 Isinasaad ni Nichiren Daishonin (sa Japanese) na, “tairaka naruha hito,” na maaaring nangangahulugan 
ng, “ang pagiging kalmado ay ang mabuting katangian ng isang tao.” Kaya, ang kalagayan ng buhay na ito ay ang 
kalagayan ng pagiging kalmado, tulad ng isang basong tubig na malinaw. 
 Kabaligtaran sa mundo ng pagiging makahayop, ang isang taong nasa kalagayang-buhay na ito ay 
mayroong kakayahan na gamitin ang katuwiran at makamit ang isang moral na pamantayan ng kabutihan at 
kasamaan na itinalaga ng ating lipunan. 
 Ngunit kinakailangan ng lubusang pagsisikap upang mapanatili ang matiwasay na kalagayan ng buhay 
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na ito, dahil ito ay madaling maipluwensiyahan ng anumang bagay na nasa labas, at ito ay madaling 
nagbabagu-bago sa bawat sandali, tulad ng marahang paghawak sa isang baso ng tubig na maaaring magpagalaw 
sa tubig sa isang iglap. Kaya, kapag ang isang tao ay nahulog sa patibong ng isang masamang impluwensiya, ito 
ay magdadala sa kaniya sa mababang mundo ng unang apat na masasamang landas, at kapag siya ay nagsagawa 
ng gawain ng Budismo at nakapag-ipon ng mabubuting sanhi, magagawa nitong iangat ang kaniyang 
kalagayang-buhay at magdadala sa kaniya sa isa sa apat na matataas na kalagayan ng buhay, na tinatawag na Apat 
na Nakatataas na Mundo. 
 
 
 Ang Pang-anim ay ang mundo ng “Masidhing Kagalakan.” Ito ang mundo ng kasiyahan. 
  Maraming beses sa ating pang-araw-araw na mga buhay na tayo ay lubusang masaya, nalulugod at maligaya, 
lalo na kapag ang ating mga kahilingan ay nagkaroon ng katuparan. Ngunit ang bagay na kinakailangang gawin 
dito ay ang katotohanan na ang isang masayang karanasan ay laging panandalian at hindi nagtatagal. Kapag tayo 
ay nakarinig ng isang bagay na nakakasiya, agaran tayong nagiging masaya at nasasabik, ngunit kapag naabot na 
natin ang sukdulan ng ating nararanasan, unti-unti tayong bumabalik sa ating normal na kalagayang-buhay at ang 
kasiyahan ay natural na naglalaho. Ang itinuturo nito sa atin ay ang mundo ng masidhing kagalakan ay isang 
kalagayan kung saan magagawa nating makamit ang kaligayahan na hindi magtatagal, at hindi kung saan natin 
magagawang makita ang pangmatagalang kalagayan ng tunay na kaligayahan. Sa ganitong paraan, ang mga tao sa 
ganitong kalagayan-ng-buhay ay madalas na inaakala na ang panandaliang kaligayahan na ito ay ang tunay na 
kaligayahan, hindi makawala dito, at hindi na muli pang gagawa ng hakbang upang abutin ang mas mataas pang 
kalagayan ng Sampung Mundo. 
 
 Kaya, ang anim na mabababang kalagayan-ng-buhay, mula sa paghihirap hanggang sa masidhing 
kagalakan ay nagbagu-bago. Tayo ay nagpapaikut-ikot sa mga mundong ito. At sa pag-ikot sa anim na mga landas, 
ang kaligayahan o ang pagkamit nito ay laging nasa pamamagitan ng tulong ng lahat ng nakapaligid sa atin. 
Nangangahulugan ito na tayo ay kinokontrol ng mga kalagayang-buhay na ito, at wala tayong kontrol sa kanila. 
 
 Ang hangarin ng pagsipot ng Buddha sa mundong ito ay upang ituro sa mga tao kung paano higitan ang 
lahat ng mga paghihirap sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Budismo, upang magawa nilang makapagtatag ng 
kaligayahan na hindi naaapektuhan ng anumang negatibong panlabas na mga impluwensiya.  
 
 Ngayon, ipapaliwanag ko ang huling apat na mga mundo, ang Apat na Nakatataas na Mundo. 
 Ang una sa Apat na Nakatataas na Mundo ay tinatawag na “karunungan,” o mas kilala rin bilang “tagapakinig ng 
tinig.” Ito ay orihinal na nangangahulugan ng pagkikinig sa tinig ng Buddha, o ito rin ay nangangahulugan sa 
isang taong matapat na nag-aaral sa katuruan ng Buddha na may ispiritwal na hangarin. Magagawa rin nating 
maihayag ang isang bahagi ng kalagayang-buhay na ito ng paulit-ulit sa ating pang-araw-araw na mga sitwasyon. 
 
 Halimbawa, kapag ang isang bata ay hindi kumikilos ng naaayon sa pampublikong lugar, ang kaniyang 
magulang ay pagsasabihan siya at maaaring ipaliwanag sa kaniya ang dahilan kung bakit hindi dapat siya kumilos 
sa ganoong paraan. Dahil dito ang bata ay hihinto sa kaniyang ginagawa bilang pakikinig sa kaniyang mga 
magulang at matututunan ang kaniyang leksyon. 
 Isa pang halimbawa ay sa iyong trabaho. Kapag ikaw ay nakatanggap ng isang mungkahi mula sa 
iyong katrabaho tungkol sa kung paanong ang buong grupo ay kinakailangang magtrabaho sa isang proyekto na 
inyong ginagawa, ikaw ay nakikinig sa kanila o maaaring tanggapin ang ideya ng katrabaho. O kapag ang iyong 
amo ay nagbigay sa iyo ng patnubay upang, halimbawa, ay magawa mong maitama ang iyong mga gawi, 
nakikinig ka sa kaniya at mararamdaman mo na unti-unti mong nauunawaan at nararamdaman ito ng walang 
pagtatanim ng sama ng loob ngunit matapat sa iyong kalooban. Sa ganitong paraan, ang mundong ito ay isang 
kalagayan kung saan ang mga tao ay pinagyayaman at pinapaunlad ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng 
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pagkatuto sa mga patnubay ng ibang mga tao, karanasan sa buhay, at iba pa. 
 
 Ang Pangwalo ay ang realisasyon. 
 Mayroong kasabihan sa Budismo na naglalarawan sa kalagayan ng realisasyon. Sa Japanese, ito ay 
tinatawag na “hike rakuyo.” Ang Hi ay nangangahulugan ng paglipad, ang ke ay nangangahulugan ng bulaklak, 
ang raku ay nangangahulugan ng pagbagsak, at ang yo nangangahulugan ng dahon. Kaya, ang salitang “hike 
rakuyo” ay sumisimbolo sa “ang pag-unawa sa konsepto ng pagbabago sa pamamagitan ng talulot ng bulaklak na 
lumilipad sa banayad na hangin o sa dahon na likas na bumabagsak mula sa puno.” Ang isang mahusay na  
paglalarawan nito ay ang kuwento ng law of gravity ni Newton, kung saan sinasabi na siya ay biglaang nagkaroon 
ng realisasyon ng masaksihan ang isang mansanas na nalaglag mula sa isang puno. Ang mundo ng realisasyon, 
samakatwid, ay inilalarawan din bilang “likas na kaalaman.” 
 Ang iba pang mga halimbawa na nagpapakita sa isang bahagi ng pag-iral ng kalagayan na ito ng buhay    
ay ang: 
       ・Ang mga siyentipiko na nakadiskubre ng mga bagong solusyon o nakagawa ng bagong  
         gamot para sa mga karamdaman. 
	 	  	 ・Mga mahuhusay sa sining at mga musikero na ginagamit ang kanilang pagiging  
         malikhain, na nakakalikha ng bagong uri ng sining at mga musika. 
	 	 	  ・O sinuman sa kanilang mga buhay na sa wakas ay nalaman ang pinakamahusay na solusyon  
         sa kanilang mga suliranin. 
 
 Ngayon, mayroong isang bagay na dapat nating malaman tungkol sa katotohanan sa mga mundo ng 
karunungan at realisasyon. Ito ang katotohanan na ang mga tao sa mundo na karunungan at nakatuon lamang sa 
kanilang sariling mga karanasan at pagpapaunlad ng sarili, at ang mga tao sa mundo ng realisasyon at umaasa 
lamang sa kanilang mga sarili. Habang sila ay nagkakaroon ng maraming mga karanasan at kaalaman, 
pinaniniwalaan nila na sila ang pinakamagagaling, at nabubuo sa kanila ang pagiging arogante, makasariling 
pag-uugali upang maging walang konsiderasyon at habag sa iba. Ito ang pagkakamali sa mga kalagayang-buhay 
na ito. 
 
         Ang Pangsiyam ay ang kalagayan ng Bodhisattva. 
Sa madaling salita, ito ang mundo ng pagkahabag kung saan ang mga tao ay inaalala ang kapakanan ng iba na 
walang pag-iimbot na tumulong sa iba sa anumang paraan na kaya nila. 
Ngunit ang pinakamahalagang katangian ng Bodhisattva sa Budismo ay ay pagiging masigasig sa pagkamit ng 
pinakamataaas na landas. 
 
Mayroong Japanese phrase na: “jogu bodai geke shujo.” Ang bawat salita ng pariralang ito ay nangangahulugan 
ng, “taas, hanapin, kaliwanagan, baba, gabayan, mga may-buhay. Ito ay nangangahulugan ng pagsubok na abutin 
ang pinakamataas na kalagayang-buhay upang hanapin ang kaliwanagan, habang ginagabayan ang lahat ng 
may-buhay sa mabababang mundo patungo sa Buddhahood.” Dito, sa kalagayang-buhay na ito, ang adhikain ay 
ang gabayan ang iba patungo sa landas ng pagkamit ng kanilang sariling kaliwanagan, at ipamahagi ang 
pinakamataas na Budismo sa iba. Samakatwid, iniaalay nila ang kanilang mga sarili sa dalawang uri ng 
pagsasagawa ng Budismo; ang pagsasagawa para sa sarili, at ang pagsasagawa para sa iba. Ito ang malaking 
kaibahan ng mundo ng karunungan at realisasyon, na nagsasagawa lamang para sa kanilang sariling kapakanan. 

 
 

 Maaari nating sabihin na ang mga taong nasa larangan ng medisina, pagkakawang-gawa, at 
pangangalaga sa ibang tao o mga taong walang-kapalit na inuuna ang kapakanan ng iba ay mga mabubuting 
halimbawa ng kalagayang-buhay na ito, bilang bahagyang naihahayag sa kanilang pang-araw-araw na mga 
pamumuhay. 
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 Ang huling mundo ay ang Buddahood. 
 Ito ang kalagayan ng perpektong kaliwanagan. Ito rin ay tinatawag na "mundo ng matatag na 
kaligayahan," dahil ito ang kalagayan kung saan ang ating kaligayahan ay hindi nagbabago gaano man 
nakakaapekto ang ating kapaligiran. 
 
 Ngunit, ito ang katanungan. Nabanggit ko sa simula ng aking pangaral na ang bawat mundo sa 
Sampung Mundo ay tinataglay din ang lahat ng Sampung Mundo. Nangangahulugan ito na ang Buddhahood ay 
nagtataglay ng mundo ng paghihirap. Paano, sa gayon, na ang kalagayan ng Buddhahood ay matatag na 
kaligayahan kung mayroong paghihirap na nakapaloob rito? 
 Sa Lotus Sutra, sinabi ni Shakyamuni Buddha na kahit ang Buddha ay mayroong “shobyo shono,” na 
literal na nangangahulugan ng "munti, karamdaman, munti, malasakit." Ang tunay na mundo, kung saan tayo 
nabubuhay, ay isang lugar kung saan ang lahat ay pantay-pantay na makakatagpo ang pangunahing paghihirap, 
tulad ng kapanganakan, pagtanda, karamdaman at kamatayan, tulad ng sa Buddha. At ang salitang ito, "munti, 
karamdaman, munti, malasakit" ay malinaw na nagpapatunay na ang Buddha ay hindi naiiba--siya rin ay 
naghihirap. Ngunit ang paghihirap ng Buddha ay naiiba--mas positibo ang kaniyang paghihirap. Ano ang ibig 
sabihin nito? Halimbawa, matapos nating basahin ang Lotus Sutra, at sa huling pagbabasa, sinasabi na, “mai ji sa 
ze nen i ga ryo shu jo toku nyu mu jo do soku jo ju busshin,” na nangangahulugan na 
 
  Sa lahat ng oras aking iniisip: Paano ko magagawang ang lahat ng may-buhay ay makamit 
ang pagpasok sa hindi-mahihigitang landas at agarang makamtan ang pagiging Buddha? 
 
                                   (Hokekyo, p.; cf. The Lotus Sutra, Watson, p.) 
 
      
 Kaya, ang Buddha ay laging iniisip ang kapakanan ng lahat ng may-buhay at matapat na ninanais na 
magawa nilang makamit ang kaliwanagan at ang tunay na kaligayahan. Sa madaling salita, ang paghihirap ng 
Buddha ay nagmumula sa atin na naghihirap at hindi pa rin nalalaman kung paano mahihigitan ang ating 
paghihirap. Ito, samakatwid, ay lubusang pagkahabag at walang-hanggan sa isang positibong paraan. At ang 
pagsasagawa ng pagsasambit ng Nam-Myoho-Renge-Kyo ay nagbibigay-daan sa atin upang malalim na 
mabuksan ang kahanga-hangang kalagayan ng buhay na ito. Sa pamamagitan ng kalagayan ng Buddhahood, ang 
tila isang pagnanais ng tao ay magiging isang hangarin na mababalutan ng kabutihan ng Buddha, at magagawa 
nitong magbago upang maging isang kahanga-hangang puwersang-lakas na magbubunga ng higit pang 
kapaki-pakinabang at nakatutulong na bunga para sa kapakanan ng personal at panglipunan na pag-unlad. 
 
 
      

 


