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Chúng ta hay gọi những việc như mang nỗi khổ sở to lớn hay trải qua bao nhiêu khổ 
lao là “tứ khổ bát khổ (khốn khổ trăm bề)” và mọi người biết rõ rằng “tứ khổ bát khổ” này 
là từ ngữ của phật giáo.

Sinh ra trên đời này, già đi, bệnh tật rồi chẳng mấy chốc đón nhận cái chết. “Sinh - lão 
- bệnh - tử” này là “tứ khổ”, bên cạnh đó là “bát khổ” với “nỗi khổ chia li người mình yêu 
thương (ái biệt li khổ)”, “nỗi khổ phải gặp người mình căm ghét hay không ưa (oán tăng 
hội khổ)”, “nỗi khổ không có được thứ mình mưu cầu (cầu bất đắc khổ)”, “nỗi khổ sinh 
ra do sự hoạt động của thân thể và tâm hồn (ngũ uẩn thịnh khổ)” được thêm vào, được dạy 
là “khổ” mà con người phải gánh chịu.

Tuy nhiên, có vẻ là không phải là Đức Thích Tôn chỉ ra nỗi “khổ” này theo nghĩa mà 
chúng ta thường dùng là “việc khổ sở, khó nhọc”. Nguồn gốc của từ “khổ” là từ ngữ gọi 
là “dukkha” có ý nghĩa chỉ “việc không theo đúng ý muốn của bản thân” nên bát khổ nói 
lúc trước thứ nào cũng chỉ “việc mà bản thân không thể làm gì được”. Nhưng mà, khi 
mong muốn “Tôi muốn làm cách nào đó” đối với chúng và bị bó buộc vào việc đó nên 
không từ bỏ được hết thì những cảm xúc chẳng hạn như là “Tôi không thích” hay “Khổ 
quá” sẽ nảy sinh trong tâm hồn. Khi đó, “khổ” sẽ chuyển thành “nỗi khổ sở” làm khổ thân 
thể và tâm hồn.

Tình cảnh của con người không hết được nỗi khổ sở như thế này được kinh Pháp Hoa 
nói là “Đi vào hiểm đạo sinh tử, Liên tiếp không hết khổ, Việc bó sâu vào ngũ dục, Giống 
như yêu cái đuôi bò” (phẩm phương tiện). Đây là câu thuyết giảng rằng “Vì bị bó buộc 
vào dục vọng nên nỗi khổ sở không hết đi”, và hơn nữa là răn bảo về cách thức tồn tại của 
tâm hồn chúng ta, những người bực dọc, cáu kỉnh rồi khắc sâu thêm nỗi khổ sở vì không 
thể chấp nhận sự thật không theo đúng ý muốn của bản thân, giống như trong câu “Đi sâu 
vào các tà kiến, Muốn dùng khổ vứt bỏ khổ”.

Sự khác nhau giữa "khổ" và "nỗi khổ sở"

Tại sao nỗi khổ sở không hết đi

Bài thuyết giảng của chủ tịch

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai
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Ngay ở xung quanh thì chúng ta nghe được câu chuyện về những người chẳng hạn 
như định chạy thoát khỏi nỗi khổ sở của việc trả nợ rồi lại vay thêm bao nhiêu nợ từ chỗ 
khác. Đó chính là “Muốn dùng khổ vứt bỏ khổ” và bằng cách đó thì mãi mãi nỗi khổ sở 
sẽ không mất đi.

Pháp sư Saigyo đã than rằng “Điếc không sợ súng nên lạc lối trong thế giới phù hoa, 
Không nghĩ tới bản thân thành tâm tính mất rồi” và ném về phía chúng ta, những người 
bị bó buộc vào dục vọng và bị xô đẩy nên khổ sở, câu hỏi rằng “Vì sao mãi không nhận 
ra điều quan trọng và không thay tâm đổi tính”.

Điều quan trọng đó là chỉ việc nhận ra rằng gặp gỡ với “khổ” cũng là cơ hội để thức 
tỉnh về “trí tuệ” chứ không phải là việc càng lúc càng làm cho “khổ” đã đối mặt biến 
thành “nỗi khổ sở”. “Khổ”, thứ nối tới cả nỗi khổ sở hay nỗi đau buồn, sự giận dữ hay 
sự khổ ải, cũng là “vô ký” nếu không trộn lẫn cảm xúc vào đó, nghĩa là không phải thiện 
cũng chẳng phải ác nên tùy theo cách nhìn nhận và chế ngự điều đó như thế nào mà 
cuộc đời sau đó sẽ có sự khác biệt lớn lao được sinh ra.

Đây là câu chuyện mà tôi đã giới thiệu trước đây, có một vị nọ trong khi đang gánh 
chịu số tiền nợ vài chục triệu yen đã chấp nhận rằng “Nỗi khổ sở này là sự thử thách 
được mang tới vì cần thiết cho tôi” và nói một cách hào sảng rằng “Khi nghĩ như thế thì 
tình hình này không phải là nỗi khổ sở mà cũng là niềm vui”. 

Khi có thể giác ngộ để không chạy trốn khỏi “khổ” mà chấp nhận nó y như nó vốn 
có thì nỗi “khổ” đó cũng sẽ trở thành dòng suối tuôn trào ra “trí tuệ”. Nếu chúng ta nhìn 
nhận rằng để “trí tuệ” mà chúng ta vốn có từ ban đầu bắt đầu hoạt động thì “khổ” là cần 
thiết, thì “khổ” sẽ trở thành cột chỉ đường quan trọng để hướng tới niềm vui và nỗi 
“khổ” đó cũng sẽ được thoát hẳn ra.

Điều này có lẽ nói được là lối sống mà cho dù có “khổ” nhưng vẫn không khổ sở. Và 
điều đó trong phật giáo thì được truyền tải bằng rất nhiều lời dạy như pháp môn của tứ 
diệu đế. Chỉ có điều, cho dù có học những điều đó nhưng chúng ta một khi lỡ gặp khổ 
thì sẽ phiền muộn khổ sở nhưng tôi nghĩ rằng cho dù như thế cũng được. Bởi lẽ nếu 
không có những suy nghĩ khổ sở thì có thể là đang không bước đi trên “con đường nối 
tới niềm hạnh phúc” gọi là những lời dạy của Đức Phật.

“Kosei” số tháng 5 năm 2019

"Khổ" là dòng suối tuôn trào "trí tuệ"



Xin chào tất cả mọi người, mong được mọi người 
giúp đỡ ạ.

Tôi là Laura Meya ạ. Tôi được sinh ra tại Nhật 
Bản làm trưởng nữ của cha là người Philippines và 
mẹ là người Nhật. Mẹ tôi khi đang mang tôi trong 
bụng đã gia nhập hội Kosei-kai. Cha tôi là một thuyền 
viên trên tàu quân đội và đi khắp thế giới, những lần 
ở nhà chỉ là 1 ~ 2 lần một năm.

Nói tới ký ức thời thơ ấu thì năm tôi 2 tuổi, tôi 
cõng em gái 1 tuổi rồi nhảy xuống ra bên ngoài từ cửa 
sổ lớn tầng 1. Thứ tôi nhìn thấy khi quay đầu nhìn 
phía cửa sổ là hình bóng cha đang chĩa súng về mẹ. 
Cha tôi lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và thường 
hay cãi nhau với mẹ. Những lúc như thế, tôi luôn 
chạy thoát khỏi cửa sổ bằng chân trần và tìm kiếm sự 
trợ giúp của nhà hàng xóm.

Ở nhà trẻ thì vì tên tôi là Laura nên ban đầu thì tôi 
bị bắt nạt nhưng ngay lập tức đã có nhiều bạn bè. Là 
quốc tịch Mỹ nên tiểu học thì tôi đi học ở trường Mỹ 
nhưng chỉ nói được tiếng Nhật nên vì cả việc này mà 
tôi cũng hay bị bắt nạt. Tuy nhiên, ngay lập tức có bạn 
bè bắt đầu giúp đỡ tôi học tiếng Anh.
　Thời học tiểu học thì tôi cứ mang những nỗi 

phiền muộn trong trái tim con trẻ rằng “Mình là 
người Mỹ hay người Nhật”, “Nếu cha mẹ li hôn thì 
sao”, “Tại sao tôi lại sinh ra với cha mẹ thế này” mà 
không sao tìm được câu trả lời.

Lúc 17 tuổi, vào dịp cha tôi thôi việc, chúng tôi 
phải chuyển nhà tới Hawaii. Những ngày lần đầu tiên 
sống cùng cha tôi thì thường kỳ lạ, cảm thấy không 
thoải mái và lo lắng.

Lúc 18 tuổi, tôi bắt đầu sống một mình. Sang năm 
20 tuổi, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc việc muốn 
quay trở lại Nhật Bản và tìm kiếm lời khuyên để quay 
lại Nhật Bản nên tôi đã một mình ghé thăm giáo hội 
Hawai hội Rissho Kosei-kai.

Trưởng giáo hội Mobukazu Masuda đã chào đón 
tôi một cách ấm áp. Tôi chuyển sang cảm xúc rất 
thanh thản và được hỏi ngay những nỗi phiền muộn 
của bản thân. Trưởng giáo hội chỉ im lặng lắng nghe 
câu chuyện của tôi và tôi cảm thấy cảm xúc lắng dịu 
một cách kỳ lạ chỉ với việc đó. Trưởng giáo hội đưa 
cho tôi một cuốn sách và bảo tôi tới giáo hội mỗi khi 
đọc xong một chương. Cuốn sách đó là 'Diễn giải mới 
về kinh pháp hoa' của Đức Khai Tổ. Tôi cứ đọc mỗi 
ngày một cách đầy phấn khích là lại đi tới giáo hội và 
trò chuyện với trưởng giáo hội về nội dung của sách. 
Đối với tôi, “tiết học” này là thời gian rất vui. Trưởng 
giáo hội đã chỉ dạy cho tôi rằng “Cuộc đời là khổ, 
chính vì có nỗi khổ mà có thể hoàn thiện bản thân”. 
Ngay cả sau tiết học cuối cùng, tôi, người lúc đó 
muốn học thêm các lời dạy, đã tiếp tục đi tới giáo hội.

Khoảng thời gian đó, lòng tôi rạo rực với niềm vui 
học tập những lời dạy. Việc tu hành tại giáo hội 
Hawaii thì lúc nào tôi cũng làm cùng với trưởng khu 
phố Kyoko Kaku. Trong quá trình tham dự nói 
chuyện phật pháp mỗi ngày và được cho lắng nghe 
trải nghiệm của các bạn tín hữu, tôi đã được chỉ dạy 
rằng việc có những vấn đề không phải chỉ là riêng bản 

Trưởng giáo hội Meya người thuyết pháp tại Đại Thánh Đường

4

Laura Meya
Trưởng giáo hội Hawaii

“Việc tu hành của tâm hồn” đã thay đổi cuộc đời tôi

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ ngày giỗ Đức Khai Tổ 
được tổ chức tại Đại Thánh Đường vào ngày 4 tháng 3 năm 2019.
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thân hay trong cuộc đời thì có nhiều nỗi khổ khác 
nhau, và để nhận ra nguyên nhân của vấn đề thì bắt 
buộc phải thay đổi bản thân mình và thay đổi cách 
nhìn sự vật. Tôi muốn biết làm thế có thể thay đổi 
được cách nhìn sự vật nên đã đón nhận sự hướng dẫn 
mà tôi nhận được từ các bạn tín hữu như là việc của 
bản thân. Điều tôi nhận ra thông qua nói chuyện phật 
pháp là việc “Nếu thay đổi cách nhìn sự vật thì tình 
hình tiêu cực đang bủa vây bản thân sẽ chuyển thành 
tích cực”. Đó là suy nghĩ mà nút thắt đã được tháo ra 
tại nói chuyện phật pháp. Điều tôi học được là việc 
“Thay đổi người khác là rất khó. Tuy nhiên, thay đổi 
bản thân mình thì nếu muốn thế thì có thể làm được 
một cách dễ dàng”. Từ khoảng thời gian mà gần nửa 
năm đã trôi qua, việc tu hành cầm tay dìu dắt bắt đầu 
và tôi đã được cho ghé thăm rất nhiều ngôi nhà cùng 
với trưởng khu phố Kaku. Một mặt có vị vui mừng 
với việc viếng thăm nhưng mặt khác cũng có vị cảm 
thấy bị làm phiền. Ở một ngôi nhà thì chúng tôi được 
mời trà ngon, còn ở ngôi nhà khác thì chúng tôi được 
mời trà trong chén đựng bị dơ. Ngay cả thế, trưởng 
khu phố luôn bảo tôi “Hãy cảm ơn và đón nhận với nụ 
cười”. Thông qua tu hành cầm tay dìu dắt, tôi học 
được tầm quan trọng của việc đón nhận tình hình 
được ban cho với lòng biết ơn. Tôi đã có thể nhận ra 
thái độ sống của bản thân đã luôn đánh giá sự vật sự 
việc bằng tốt xấu và đối với tôi việc đó đã trở thành 
việc tu hành tuyệt vời.

Trưởng khu phố đã luôn nói với tôi rằng “Việc xảy 
ra hôm qua thì đã xảy ra rồi. Việc làm gì hôm nay mới 
là quan trọng đấy”. Tôi rất thích lời nói này và đã luôn 
muốn làm cho ngày gọi là hôm nay trở thành một 
ngày mà tôi có thể tin tưởng chắc chắn là “Đã làm 
được việc tốt”. Ngoài ra, trưởng khu phố cũng bắt 
chuyện với tôi rằng “Không có gì mà bạn không làm 
được đâu. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu việc tu hành 
của tâm hồn cùng nhau”. Việc tu hành của tâm hồn 
không phải là gì khác hơn là việc tu hành hàng ngày. 
Việc tu hành tại giáo hội là sự lặp đi lặp lại việc thực 

hành hầu hết giống nhau mỗi ngày nhưng tâm hồn tôi 
thì từ đó đã thay đổi mỗi ngày. Việc có thể nhận ra sự 
thay đổi trong tâm hồn đó thì bản thân tôi thấy ngạc 
nhiên. Cho tới lúc đó thì khi có việc rắc rối, tôi chỉ 
toàn đổ lỗi cho người khác còn việc của bản thân thì 
giấu kỹ nhưng từ lúc này tôi đã bắt đầu có thể nhìn 
nhận rằng người có thể làm cho bản thân hạnh phúc là 
chính bản thân mình. 

Sau đó, tôi bắt đầu việc tu hành dẫn đường chỉ lối 
và thề nguyện với Đức Phật rằng “Hàng tuần tôi sẽ 
dẫn người mới tới giáo hội”. Cuộc đời tôi đã thay đổi 
nhờ việc thực hiện dẫn đường chỉ lối trong thực tế. 
Bởi vì tôi đã hiểu được rằng tôi cũng có thể trở thành 
sự giúp đỡ cho người đang gặp rắc rối. Tôi niệm phật 
mỗi ngày. Rồi thì Đức Phật đã đáp ứng mong muốn 
của tôi và tôi đã có thể dẫn đường chỉ lối cho nhiều vị. 
Khi nghĩ là “Tôi muốn cứu rỗi người khác” thì lòng từ 
bi sẽ nảy mầm trong tâm hồn và hiểu được nỗi khổ sở 
của người khác, bằng cách đó mà có thể nhận ra được 
việc trong bản thân cũng đã có sẵn một tâm hồn tốt 
đẹp.

Tại đây, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối 
với việc các bạn tăng già trong giáo hội đã chìa tay ra 
giúp và nâng đỡ tôi khi tôi mang nỗi khổ do con trai 
cả. Qua mối quan hệ với con trai cả, tôi đã học về tầm 
quan trọng của việc bản thân tôi phải hoàn thiện với 
tư cách là một người mẹ và với tư cách là một con 
người. Việc đó cũng là cơ hội để tôi được cho nhận ra 
việc bản thân tôi đã khiến cho cha mẹ cảm thấy rất 
khổ sở hay việc tôi định thay đổi con trai cả hay cha 
mẹ theo đúng ý mình. Cha mẹ tôi đã luôn nỗ lực để 
trở thành người bạn đời tốt của nhau, cha tôi đã làm 
việc hết sức mình vì gia đình và mẹ tôi đã cố gắng để 
vun đắp thành một gia đình. Tôi xin bày tỏ lòng biết 
ơn với cha mẹ, những người đã sinh ra và nuôi dạy 
một đứa con gái như tôi mà không hề bỏ mặc và còn 
tạo cho tôi mối nhân duyên với Đức Phật.

Và hơn ai hết tôi muốn truyền tải lòng biết ơn đối 
với Đức Phật và Đức Khai Tổ. Bằng cách chắp tay 
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khấn vái Đức Phật mà tôi đã nhận được dũng khí để 
bước đi bước đầu tiên. Đức Phật đã ban cho tôi con 
mắt để tin vào sức mạnh bên trong. Đó là sức mạnh để 
không chạy trốn khỏi vấn đề ngay trước mắt hayphán 
người khác mà chấp nhận vấn đề và tìm cách vượt 
qua.

Hiện tại, tôi đang được nhận vai trò trưởng giáo 
hội Hawaii từ thầy chủ tịch. Tăng đoàn của giáo 
Hawaii thì tràn đầy tinh thần aloha. Aloha là câu chào 
có ý nghĩa là "tâm hồn chấp nhận mọi thứ và phải tiếp 
xúc với người khác bằng tình yêu thương và lòng 
đồng cảm". Các bạn tín hữu của giáo hội Hawaii chào 
đón tất thảy mọi người gia nhập với tấm lòng ấm áp 
và ở nơi tu hành không dứt tiếng cười thì lũ trẻ chạy 
khắp nơi một cách tươi tắn.

Giáo hội Hawaii được cấu thành từ các hội viên 
mà một nửa có tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh và một nửa là 
tiếng Nhật và được chia ra thành nhiều nhóm để hoạt 
động. Chúng tôi đọc bài nói chuyện về phật pháp 
hàng tháng của thầy chủ tịch và lấy làm mục tiêu thực 
hành mỗi ngày. Tại buổi học nhóm thì chúng tôi làm 
sâu sắc thêm sự hiểu biết về những lời dạy thông qua 
việc nghiền ngẫm bài nói chuyện về phật pháp. Hoạt 
động của giáo hội thì có các hoạt động như tới nhà hỏi 
thăm tình hình, dẫn đường chỉ lối, cúng dường tổ tiên 
vv. Rất nhiều hội viên tiếng Anh đang thực hiện việc 
cúng dường lòng biết ơn đối với sinh mệnh của bản 
thân mình mỗi tháng. Bộ phận tráng niên thì lấy việc 
tụng kinh điển tại nhà mình mỗi ngày làm trung tâm 
và cũng đang bắt đầu việc tu hành tụng kinh ban đêm 
tại giáo hội một lần mỗi tháng.

Ngoài ra, chúng tôi đang tổ chức hàng tháng khóa 
học giáo dục gia đình lấy đối tượng là người mẹ bằng 
cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Cho dù từ ngữ hay văn 
hóa có khác biệt nhưng tình yêu thương đối với con 
cái của cha mẹ thì không hề thay đổi. Thông qua khóa 
học, nhiều bạn hội viên đang học cách làm cha mẹ và 
ngoài ra còn làm sâu sắc thêm việc học tập về mối 
quan hệ với cha mẹ của bản thân. Khóa học thì có 

những người cha cũng đang tham dự. Người tham dự 
đã có thể ứng phó với các nhu cầu của con cái một 
cách linh hoạt và tự tin. Cách trưởng thành của con 
cái khác nhau từng người và cũng không cần thiết 
phải giống nhau. Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn hội 
viên đã tham dự từ đây về sau sẽ luôn đảm nhiệm vai 
trò lớn lao hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình tốt 
đẹp hơn cho mọi người ở Mỹ bằng cách học về việc 
nền tảng của mối quan hệ cha mẹ và con cái được xây 
dựng trong gia đình.

Hawaii, nơi mà những người có văn hóa khác biệt 
cùng tồn tại và sinh sống trên những hòn đảo nhỏ, 
được gọi là “nồi lẩu thập cẩm nhân chủng”. Chúng ta 
có văn hóa, bối cảnh, ngôn ngữ khác biệt nhưng bằng 
cách chấp nhận sự khác biệt của nhau mà chúng ta đã 
vượt qua nhiều vấn đề khác nhau. Các vị tín hữu tiền 
bối, những người đã xây dựng nền tảng của giáo hội 
Hawaii, đã truyền bá rộng rãi những lời dạy tới vùng 
đất Hawaii với đức tin sâu sắc đối với phật pháp và 
Đức Khai Tổ trong lòng. Và lúc này, ánh sáng phật 
pháp đang được tiếp quản bởi đời thứ 5.

Khi tôi đã từng khổ sở vì con trai cả trước đây, các 
bạn tăng già trong giáo hội đã động viên tôi suốt và 
không ngừng nâng đỡ tôi. Giống như thế, lần này thì 
tôi muốn cứu rỗi một người bạn đang phiền não về 
con mình và đã bắt đầu tới nhà hỏi thăm tình hình cô 
ấy. Cô ấy đã luôn cảm thấy rất khổ sở và đau buồn với 
tư cách là một người mẹ vì con gái cô ấy có thái độ 
mang tính chống đối. Trong lúc vừa cùng tu hành với 
tôi, cô ấy đã nỗ lực để làm cách nào đó hiểu được và 
nhìn nhận cảm xúc của con gái. Chúng tôi đã cùng 
nhau học hỏi và thực hành để từ nay nắm bắt sự vật sự 
việc từ một cách nhìn khác dựa trên trí tuệ của Đức 
Phật. Rồi thì vào vài tháng sau, cô ấy bắt đầu nắm bắt 
được cảm xúc thật sự của con gái và nhận ra rằng thái 
độ phản kháng của con gái là sự thể hiện của mong 
muốn được mẹ quan tâm tới mình hơn nữa. Lúc đó, 
tất cả mọi thứ thay đổi và mối quan hệ mẹ con mới mẻ 
giữa hai người đã bắt đầu. Lúc này, cô ấy đang nâng 
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đỡ người xung quanh bằng phật pháp và tinh tấn trong 
việc tới nhà hỏi thăm tình hình hay dẫn đường chỉ lối. 
Tôi từ nay trở đi cũng sẽ không quên cảm xúc “Trước 
tiên vì người khác” và tiếp tục thực hành những lời 
dạy một cách thấu đáo.

Tháng này, giáo hội Hawaii chào đón sự chúc 

mừng 60 năm khánh thành. Tôi xin thề rằng toàn thể 
hội viên sẽ hợp sức với nhau mà không quênthử thách 
hay khổ lao mà các tín hữu tiền bối đã trải qua và tôi 
xin được cho phát đi lòng từ bi và tinh tấn với cảm 
xúc mới tinh hướng tới năm thứ 61. 

Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn.
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