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Bài thuyết giảng của chủ tịch

Tâm hồn mong muốn hạnh phúc
cho bản thân và người khác

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai

Chính vì là "con của phật"
Chúng ta ai chẳng mong muốn hạnh phúc cho bản thân hay gia đình. Và đồng thời
chúng ta mang cả tấm lòng mong muốn hạnh phúc cho người khác.
Trong vô lượng nghĩa kinh có nói rằng “Các ngươi nay đích thực là phật tử. Là người
tháo bỏ nỗi khổ một cách hoàn toàn sâu sắc và cứu rỗi tai ách bằng lòng đại từ đại bi
quảng đại” (phẩm mười công đức). Đây là câu nói lên rằng chúng ta “có thể loại bỏ nỗi
khổ sở của mọi người và cứu họ khỏi tai nạn bằng tấm lòng từ bi quảng đại”. Trong các
bạn thì có sự tự nhận thức đó không ạ?
Khi nhìn câu kinh lúc nãy lại một lần nữa thì thấy trước câu này có câu “Các bạn đúng
là con của phật”.
Nghĩa là, điều này nói rằng “Vì là con của phật nên có thể loại bỏ nỗi khổ sở của mọi
người và cứu rỗi họ khỏi tai nạn để mang tới cho họ cảm xúc an lạc”.
Như thế thì việc chúng ta có hay không sự tự nhận thức gọi là “con của phật” trở nên
rất quan trọng và trong thực tế có thể là người tiếp xúc với người khác với sự tự nhận thức
giống như thế rất ít.
Chỉ có điều, ví dụ nếu hiểu được một điều gọi là “Sinh mệnh của chúng ta vốn từ đầu
là vô thường và vô ngã” thì tôi nghĩ người đó là “con của phật”. Tự mình học về tam pháp
ấn (chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh), hay là nghe từ người khác
rồi cảm thấy bị thuyết phục rằng “Thật sự là thế nhỉ” là bởi vì chúng ta là “con của phật”.
Giống như câu “Sơ phát tâm thời tiện thành chánh giác (lúc lần đầu tiên phát tâm thì
tức thì thành chánh giác)” (kinh Hoa Nghiêm) chỉ ra, người ta nói rằng “Khi đứng ở lối đi
vào những lời dạy của phật thì người đó đã nắm bắt được một phần sự giác ngộ của phật
rồi”. Vì thế, nếu nhận ra dù chỉ chút ít rằng “Sự vật sự việc biến đổi không ngừng” hay
“Tất cả đều là biểu hiện của phật tính và tất thảy mọi thứ trên đời đang hài hòa lớn” thì đó
là sự tự nhận thức về “con của phật” không có gì bàn cãi và người đó có thể nói là một bồ
tát mong muốn hạnh phúc cho bản thân và người khác và mang tới hạnh phúc cho những
người xung quanh.
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Như là một kinh điển sống
Tại hội Koseikai chúng ta nói rằng “Người nhập hội tức thì thành người phổ biến tôn
giáo”. Trong suy nghĩ thông thường thì suy nghĩ gọi là người mới tu vừa mới chỉ tiếp
xúc với những lời dạy của phật không thể làm những việc như là truyền tải phật pháp
tới người khác là rất bình thường. Nhưng mà trong kinh điển có chỉ rõ ràng rằng “Cho
dù bản thân còn chưa thoát ra khỏi sự lạc lối nhưng người lắng nghe những lời dạy của
phật có thể cứu rỗi những người khổ sở”.
Ví dụ, chúng ta hãy giả sử rằng có một người - đang rất giận một người bạn, đã lắng
nghe lời dạy của phật rồi tự xem xét nội tâm rằng “Sự giận dữ đó có nguyên nhân là
lòng ích kỷ gọi là muốn bắt người bạn làm theo đúng ý mình”. Và khi nói chuyện chia
sẻ kinh nghiệm đã lấy lại mối quan hệ hiền hòa nhờ việc đó cho một người khác đang
không ngừng hận người khác mà khổ sở thì tại đó sẽ có sức mạnh khiến người đó nghĩa
rằng “Tôi cũng muốn học được cách nhìn, cách đón nhận giống như thế. Tôi muốn làm
cảm xúc thoải mái hơn để trở nên hạnh phúc”.
Bởi vì, cho dù bản thân vẫn còn non nớt đi chăng nữa nhưng những lời dạy của phật
hoàn toàn trùng khớp với chân lý. Và bởi vì ai cũng mong muốn hài hòa với người khác.
Chính vì thế, có lẽ là chỉ bằng cách nói chuyện một cách chân thật sự nhận ra hay sự
cảm động có được khi lắng nghe lời dạy của phật mà phát đi được mong muốn gọi là
“Tôi cũng muốn sống ngày ngày với tâm hồn chân thật và tươi sáng giống như người
này” và cả tấm lòng vị tha rằng “Tôi muốn kề vai sát cánh với những người khổ não để
cùng nhau nếm trải niềm vui được trở nên hạnh phúc”.
Trong kinh điển lại nói rằng “Những lời dạy này nằm ở chỗ mọi người thực hành bồ
tát hành”. Tôi mong muốn từ nay mỗi người chúng ta trở thành người thông qua thái độ
sống của bản thân sống một cách tươi sáng sống động mà gửi đi ánh sáng của chân lý
tới tâm hồn những người đang chìm đắm trong khổ não và tạo ra “ruộng phước điền tốt
lành của tất thảy chúng sinh” dẫn đường tới cuộc đời thanh thản, tức là niềm hạnh phúc.
Theo ý nghĩa đó, chúng ta không được quên thái độ “tươi sáng, tử tế, ấm áp” dù với
ai bất kể lúc nào. Cho dù không giải thích được câu kinh một cách khéo léo nhưng
người triệt để thực hiện thái độ đồng cảm với đối phương sẽ có thể trở thành “kinh điển
sống” mang tới niềm hạnh phúc cho bản thân và người khác.
“Kosei” số tháng 3 năm 2019
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Cuộc gặp gỡ tuyệt vời đã dẫn đường cho tôi tới những lời dạy
Sunanda Tilakarathne
Hội Rissho Kosei-kai ở Sri Lanka
Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ kỷ niệm 20 năm khánh thành giáo hội Sri Lanka
tại giáo hội Sri Lanka vào ngày 9 tháng 9 năm 2018.

Tôi là Sunanda Tilakarathne. Năm nay tôi 58 tuổi.
Kể từ khi gia nhập hội Rissho Kosei-kai 20 năm trước
cho tới lúc này, tôi luôn biết ơn việc có thể nhận được
tín ngưỡng của hội Kosei-kai để sinh sống. Bây giờ
tôi xin được nói về 3 người quan trọng trong số những
vị mà tôi đã nhận được nhân duyên tuyệt vời trong
cuộc đời tôi cho tới lúc này.
Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến trong lòng là hình
bóng mẹ tôi. Không phải người mà mọi người nhớ tới
đầu tiên là mẹ hay sao ạ? Tôi là đứa trẻ hay làm nũng
kiểu như nếu hàng ngày không thấy bóng mẹ là
không yên tâm được tới tận năm 13 tuổi.
Người tiếp theo mà tôi nghĩ đến trong lòng là hình
bóng cha tôi. Năm tôi 3 tuổi, cha tôi mua cho tôi xe
đạp và con ngựa gỗ đồ chơi. Mặc dù những bài hát ru
mà mẹ tôi hát cho tôi mỗi ngày thì tôi đã quên mất
nhưng bài hát tiếng Hindi mà cha đặt tôi lên ngựa gỗ
rồi hát cho tôi nghe thì vì sao đó tôi lại nhớ rõ.
Ngoài cha mẹ ra, tôi xin được nói về một vị nữa
mà tôi đã nhận được nhân duyên tuyệt vời. Buổi sáng
lễ Vesak Poya (lễ Phật Đản, ngày trăng tròn tháng 5
hàng năm), tôi, lúc đó 3 tuổi, chợt tỉnh giấc thì thấy
khắp trong nhà được trang hoàng rất đẹp. Thời đó

Ông Sunanda, người phát biểu thuyết pháp tại giáo hội Sri
Lanka
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chúng tôi sống trong một căn phòng nhỏ nằm phía sau
một tòa nhà mà cha tôi chọn làm nơi làm việc. Cả
trong nhà lẫn phòng làm việc đều được trang hoàng
cho lễ Phật Đản. Cha bế tôi lên và cho tôi xem đồ
trang trí (cổng Torana) mà cha tự mình làm. Trên
cổng Torana thì có vẽ hình bóng một người và tôi thấy
rất thích bức tranh đó. Cha tôi nói cho tôi biết rằng
mình luôn tôn kính người đó và mọi người đều làm
nhiều đồ trang trí khác nhau vì người đó. Nghe được
điều đó, tôi lần đầu tiên trong đời mới biết trên đời
này có người tôn quý hơn cha mẹ.
Việc dâng hoa, thắp nến thờ, đốt nhang rồi tụng
kinh vào ngày Phật Đản là vì Đức Phật tôn quý, tôi
lúc đó mới lần đầu tiên biết điều này. Kể từ ngày đó,
tôi bắt đầu tụng kinh cùng với mẹ tôi. Trong con
người tôi, cha mẹ và Đức Phật là tất cả mọi thứ.
Tôi lúc còn trẻ con khi không được cha mẹ mua
cho thứ mà mình muốn có thường mong ước với Đức
Phật. Tôi đã luôn mong chờ ngày Phật Đản tới vào
tháng 5 hàng năm. Bởi vì, ngày lễ Phật Đản thì khắp
cả nước Sri Lanka sẽ sáng bừng với đồ trang hoàng
lấp lánh rực rỡ sắc màu. Từ lúc tôi con nhỏ, cha đã
làm đèn lồng và trang trí trong nhà cho lễ Phật Đản.
Tôi cũng bắt đầu dùng nến để làm đèn lồng từ
khoảng năm 10 tuổi. Kể từ khi kết hôn rồi có con thì
hàng năm tôi đều làm cho các con tôi. Cũng có năm
mà đèn lồng bị mưa ướt nên bị hỏng và lúc đó tôi nghĩ
rằng vì sao Đức Phật lại không bảo vệ cho đèn lồng
của tôi.
Từ trước khi gia nhập hội Rissho Kosei-kai, tôi đã
tín ngưỡng Đức Phật và cũng tham dự nhiều hoạt
động định kỳ khác nhau. Tôi giúp đỡ các hoạt động
định kỳ cho nhà chùa và được cho làm cả đại diện của
tổ chức các gia đình giúp nơi làm lễ của nhà chùa. Và
dù là ở nhà hay nơi làm việc, tôi đã luôn chắp tay thờ
Đức Phật.
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Nhưng mà tháng Phật Đản năm 1996, có một biến
cố tôi không bao giờ quên đã xảy ra. Cửa hàng chụp
ảnh mà tôi đang kinh doanh bị hỏa hoạn và cháy rụi.
Vì thế mà tôi không làm việc được và bắt đầu gặp rắc
rối cả về tiền bạc. Nguyên nhân hỏa hoạn là do một
người nhân viên sau khi thắp lửa vào nến thờ để cúng
Đức Phật đã vứt que diêm đã sử dụng vào thùng rác
trong khi lửa chưa tắt hẳn. Việc đó đối với tôi là một
biến cố quá đỗi đau buồn.
Mỗi khi nghĩ rằng mặc dù dâng lên nến thờ cho
Đức Phật mà Đức Phật lại không bảo vệ tôi là tôi lại
cảm thấy rất đau buồn. Từ đó tôi không còn tin vào
Đức Phật nữa và việc đi lễ chùa lẫn cúng dường Đức
Phật thì tôi đều bỏ không làm. Ở Sri Lanka thì khi
tụng ngũ giới trước Đức Phật thì việc chắp hai tay vào
nhau là bình thường nhưng tôi thì luôn khoanh hai tay
vào nhau.
Thời gian khoảng nửa năm kể từ hỏa hoạn đối với
tôi thật sự là những ngày khổ ải. Lúc như thế, tôi được
anh vợ Mahesh Rodrigo giới thiệu cho ông Edward
Gamini Chandrasekera. Ông Gamini mỗi dịp gặp tôi
là lại nói chuyện về một đoàn thể phật giáo ở Nhật
Bản. Và một hôm không lâu sau, được ông Gamini
mời nên cả gia đình chúng tôi tới tham dự hoạt động
định kỳ của đoàn thể đó.
Đoàn thể đó là hội Rissho Kosei-kai. Trong nghi lễ
rất trang nghiêm, tôi cảm động với nội dung được quý
vị tới từ Nhật Bản nói chuyện và mong muốn trở
thành hội viên hội Kosei-kai và trong hôm đó tôi đã
gia nhập hội. Vị đó là ông Masatoshi Shimamura
người sau đó đã trở thành trưởng trung tâm truyền
đạo quốc tế Nam Á. Tôi giờ đây cũng thật lòng kính
trọng ông Shimamura. Khi trở thành hội viên rồi bắt
đầu tham dự các hoạt động định kỳ, tôi lại lần nữa bắt
đầu có thể tin vào Đức Phật mà tôi đã xa lánh cho tới
lúc đó và bắt đầu cảm nhận được sự gần gũi với bản
thân.
Có khoảng cách giữa Wattala nơi có nhà tôi và
Dehiwala nơi có trung tâm nói chuyện phật pháp của
giáo hội nhưng đối với tôi thì cảm thấy thật gần.
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Trong lúc vừa đi khắp nơi ở Sri Lanka để phổ biến
những lời dạy của hội Kosei-kai, tôi tham dự cả hội
thảo được tổ chức tại Bangkok hay Tokyo và học hết
lần này tới lần khác để lấy được chứng chỉ người
hướng dẫn tôn giáo của hội Kosei-kai. Tôi đã có thể
tiến gần tới Đức Phật hơn bao giờ hết và đã có thể dẫn
dắt hơn 50 người Sri Lanka tới hội Kosei-kai. Một
người trong đó là anh Percy Wijeyaratone hiện đang
làm trưởng chi bộ. Việc anh Percy đang tinh tấn thông
qua vai trò trưởng chi bộ lúc này làm tôi cảm thấy rất
vui.
Trong thời gian 20 năm kể từ khi nhập hội, một
mặt thì tràn đầy những việc vui nhưng ngược lại thì
cũng có cả việc khổ ải hay đau buồn. Cũng có khi tôi
đã muốn chạy trốn khỏi hội Kosei-kai.
Trong giáo hội Sri Lanka thì có một thời kỳ mà các
hội viên, những người không thể hiểu được một cách
đúng đắn những lời dạy của hội Rissho Kosei-kai,
chia thành phe nhóm rồi hầm hè với nhau và nói xấu
sau lưng lẫn nhau. Năm 2010, vào thời kỳ vô cùng tồi
tệ như thế, trưởng giáo hội Yoshiaki Yamamoto đã tới
nhận công tác tại giáo hội Sri Lanka. Việc có thể chào
đón trưởng giáo hội Yamamoto thật sự là rất đáng biết
ơn.
Kể từ khi trưởng giáo hội tới nhận công tác thì việc
cãi vã giữa các phe nhóm trong các tăng già vẫn tiếp
tục diễn ra. Tuy nhiên, trưởng giáo hội Yamamoto đã
tiếp xúc một cách ấm áp và bình đẳng với tất cả mọi
hội viên và chiêm ngưỡng phật tính của từng người
với tấm lòng từ bi tử tế.
Chẳng bao lâu sau, trong những hội viên của giáo
hội Sri Lanka, sự tin cậy đối với trưởng giáo hội
Yamamoto đã được khắc sâu thêm từng chút một. Và
việc chị Kayoko Yamamoto, vợ của trưởng giáo hội,
đã cùng với trưởng giáo hội tới Sri Lanka cũng là một
mối nhân duyên cực kỳ tốt đẹp đối với giáo hội. Việc
xây dựng giáo hội mà chúng tôi đã háo hức mong chờ
trong thời gian 20 năm cũng được thực hiện. Tôi vui
sướng không thể tả được với hình dáng hiện tại của
giáo hội Sri Lanka.
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Đây là chuyện vào lúc mẹ tôi được cho tham dự
nghi lễ ngày giỗ được tổ chức tại địa điểm tu hành của
giáo hội, mẹ tôi, người vốn có huyết áp cao, đã cảm
thấy không khỏe vào giữa chừng của nghi lễ. Vì nhà
gần ngay cạnh nên nếu bình thường thì sẽ chở về nhà
nhưng vì nghĩ tới cảm xúc của mẹ tôi, người đã luôn
mong muốn tham dự nghi lễ, nên các hội viên đã cho
mẹ tôi uống thuốc rồi săn sóc cho mẹ tôi, và giúp mẹ
tôi có thế lắng nghe được thuyết pháp trong trạng thái
nằm nghỉ trên đệm.
Tôi, khi đã tới giáo hội muộn, nhìn thấy hình bóng
mẹ đang lắng nghe thuyết pháp của thầy chùa với vẻ
vui sướng trong lúc vừa đang nằm xuống đệm và
được các hội viên săn sóc chợt cảm thầy mình may
mắn được ban cho những hội viên tử tế biết nhường
nào và trong lòng tràn đầy cảm xúc biết ơn.
Mẹ tôi sau đó đã qua đời nhưng tôi nghĩ rằng cuối
cùng mẹ đã tiếp xúc với tấm lòng ấm áp của các hội
viên và đã hạnh phúc.
Thông qua những lời dạy của hội Kosei-kai, tôi đã
có thể nhận được những lời dạy của Đức Phật để
không chạy trốn mà đối mặt trực diện với nỗi khổ cho
dù có khổ cực như thế nào trong cuộc đời. Cho dù là
lúc khó khăn như thế nào nhưng Đức Phật luôn hộ
mệnh cho tôi và cho tôi sử dụng những người chìa tay
ra giúp tôi.
Mẹ tôi suốt cả đời luôn luôn coi trọng nhà chùa và
lắng nghe thuyết pháp của rất nhiều thầy chùa. Tuy
nhiên, mẹ tôi oán hận việc 10 năm trước đây, khi cha
tôi qua đời, họ hàng ở làng Bemmulla nơi có nhà cha
mẹ của mẹ tôi đã không một ai tới tang lễ của cha tôi
và mẹ tôi từ đó trở về sau quyết không bao giờ về quê
nữa. Tôi cảm nhận được cảm xúc của mẹ nên cũng đã
làm sao để mẹ tôi không lại gần quê mình.
10 ngày trước khi mẹ tôi mất, tôi muốn làm cách
nào đó chữa lành tâm hồn của mẹ đang oán hận
những người họ hàng và được cho nói chuyện với mẹ
về những lời dạy của “phẩm Đề Bà Đạt Đa” trong
kinh Pháp Hoa. Khi nói về tầm quan trọng của việc
vứt bỏ oán hận để chiêm ngưỡng phật tính của người
6

khác thì mẹ đã hiểu được cảm xúc của tôi. Và một
tuần trước khi mất, mẹ đã được gia đình đi theo chăm
sóc để thăm quê ở Bemmulla và đã có thể trải qua một
ngày vui vẻ, đáng biết ơn cùng với những người họ
hàng. Tôi nghĩ rằng việc có thể hàn gắn mối quan hệ
với những người họ hàng đã trở thành một công đức
lớn lao hướng tới thế giới bên kia của mẹ.
Khi cảm thấy mình sắp ra đi, mẹ tôi đã nói với thầy
chùa việc bố thí máy thở ô xy mà mình đã sử dụng
cho nhà chùa. Và mẹ đã trải qua một tuần cuối cùng
của đời người giống như là một bồ tát đã được chỉ dạy
bằng kinh Pháp Hoa rồi qua đời.
Tôi xin chân thành biết ơn ông Gamini, người đã
giới thiệu những lời dạy của hội Rissho Kosei-kai
tuyệt vời này cho Sri Lanka và anh Mahesh, người đã
dẫn dắt tôi tới với hội Rissho Kosei-kai. Hơn nữa,
việc có thể gặp được anh Mahesh là nhờ có vợ tôi và
người giới thiệu vợ cho tôi là cha mẹ tôi nên tôi cũng
biết ơn cả cha mẹ nữa. Nhờ có cuộc gặp gỡ với hội
Rissho Kosei-kai, tôi đã có thể hiểu được sâu sắc hơn
những lời dạy của Đức Phật và có thể nhận được kho
báu quý giá không gì sánh được trong cuộc đời.

Ông Sunanda (bên phải) tham gia Hội thảo đào tạo lãnh đạo
quốc tế Rissho Kosei-kai, tại Tokyo.
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e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
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Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
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Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488
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Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com
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15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
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Rissho Kosei-kai of South Asia Division
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
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Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India
Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,
West Bengal, India
Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India
Rissho Kosei-kai of Bodhgaya
Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India
Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu,
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Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
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Phnom Penh, Cambodia
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Rissho Kosei-kai of Singapore
Thai Rissho Friendship Foundation
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e-mail: info.thairissho@gmail.com
Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575
Rissho Kosei-kai of Dhaka
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Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel & Fax: 880-2-8413855
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Rissho Kosei-kai of Patiya
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Rissho Kosei-kai of Domdama
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Tel: 94-11-2982406 Fax: 94-11-2982405
Rissho Kosei-kai of Habarana
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