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Bài thuyết giảng của chủ tịch

Từ ngữ mang lại sự lắng dịu

Nichiko Niwano
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai
Một cách trung thực, một cách thành thật
Có “chính ngữ” ở một trong bát chính đạo, là lời dạy căn bản của Đức Thích
Tôn. Đây là việc gọi là nói ra từ ngữ hòa hợp với chân lý nhưng không phải là
chúng ta lúc thường ngày hầu hết không ý thức việc “nói ra một cách đúng đắn”
giống như thế hay sao ạ? Nên là dù có được nói là “chính ngữ” nhưng có thể là
không có nhiều người mang vào áp dụng trong thực tiễn cuộc sống. Cho dù như thế,
thường ngày khi tiếp xúc với người khác, chúng ta chắc chắn là làm cho cuộc hội
thoại trở nên tự nhiên sao cho bầu không khí ở đó trở nên hiền hòa. Bởi vì như thế
sẽ vui hơn và tâm hồn sẽ thanh thản.
“Chính ngữ” cũng có thể nhìn nhận là “nói ra từ ngữ hữu ích” và sự hài hòa và
sự hòa hợp là việc cực kỳ hệ trọng trong quá trình chúng ta sinh sống, nghĩa là việc
hữu ích nên từ ngữ để nơi đó lắng dịu có thể nói được là chính là “chính ngữ”. Theo
ý nghĩa đó thì có vẻ là cũng có thể nói được rằng ai cũng vô tình đang thực hành
“chính ngữ”.
Chỉ có điều, chúng ta có lúc này lúc kia lỡ dùng từ ngữ kiểu như làm hỗn loạn
sự hài hòa hay sự hòa hợp. Điều thứ nhất trong đó là nói dối sao cho tiện cho bản
thân hay truyền tải gian dối sự chân thực.
Đức Thích Tôn trong lời khuyên nhủ dành cho đệ tử tại gia đã nói rõ ràng rằng
“Không được hướng về người khác để nói lời gian dối”. Ngoài ra, Ngài cũng nói
rằng “Các con hãy nói ra chỉ những lời không làm khổ bản thân và không hề làm
tổn thương người khác”. Lời nói dối sẽ làm người khác bị rối, phá vỡ sự hòa hợp và
kết cục thì sẽ làm khổ bản thân. Nếu suy nghĩ theo cách đó thì có thể là thứ quan
trọng trong quá trình thực hành “chính ngữ” không hẳn là việc nói chuyện gì như
thế nào mà là việc không quên sự thành thật để sinh sống một cách trung thực.
Người mà tôi nhớ tới không phải bằng nội dung ngôn từ mà bằng việc gọi là thái
độ để đối mặt với người đối diện mà mình đang đối thoại là mục sư Gunnar Stålsett
(người nhận giải thưởng hòa bình Niwano lần thứ ba mươi), giám mục danh dự
Oslo Giáo hội Na-uy, người cũng đảm nhận công việc ủy viên xét tuyển giải thưởng
Nobel hòa bình.
Mục sư Stålsett cho dù là lúc các ý kiến chia rẽ tại nơi thực hiện hội nghị quốc
tế nhưng vẫn thật sự tổng kết tình hình ở đó một cách tài tình. Dù nói thế, mục sư
không phải là người hoạt ngôn. Nói đúng ra là một người trầm lặng. Mục sư sẽ chú
tâm lắng nghe nhiều tiếng nói khác nhau và nếu được hỏi ý kiến thì nói ra kiến giải
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một cách hiền hòa và cuối cùng thăm dò ý kiến mọi người “Vậy thì, làm như thế
này thì sao ạ”.
Tại nơi mà những người có lập trường khác nhau tập hợp thì cũng có khi việc
tranh luận rối như canh hẹ. Thứ mang lại sự hài hòa cho nơi đó có lẽ là những việc
gọi là thái độ lắng nghe kỹ ý kiến để đoán ra suy nghĩ của người khác và từ ngữ
được phát ra từ thái độ công bằng có kiềm chế cái tôi của bản thân. Tôi cho rằng
trong thái độ này mà mục sư thể hiện ra ngoài thì có điều cốt yếu của ý nghĩa rộng
hơn của “chính ngữ” đang được chỉ ra.

Ôm ấp lòng yêu thương
Trong tiếng Nhật, chữ Hán “ái” đọc là “thương (kanashi)”. Việc yêu, thương là
việc thương cảm. Nếu nói tới tấm lòng mà người mẹ yêu thương con mình thì có thể
là dễ hiểu hơn. Trong số những việc gọi là “chính ngữ”, tức là “nói ra một cách đúng
đắn” thì không phải là tình cảm mong mỏi hạnh phúc của đối phương và lòng yêu
thương, tấm lòng thương cảm như thế đang được chứa đựng trong nó hay sao ạ?
“Từ ngữ yêu thương khởi phát từ tấm lòng yêu thương, Tấm lòng yêu thương lấy
lòng thương người làm hạt mầm” là lời của thiền sư Dogen (Đạo Nguyên) và trong
lời của mục sư Stålsett thì có lòng thương yêu có chung ở các nhà tôn giáo được chứa
đựng trong đó và tôi nghĩ chính vì thế mà được tiếp nhận bởi bất kỳ người nào. Nếu
nói thế thì, thứ mà ông Ryokan làm thay tâm đổi tính cháu trai ăn chơi trác táng
không phải là lời khuyên nhủ cũng không phải là lời la mắng mà là những giọt nước
mắt một lòng nghĩ cho cháu trai mà tuôn rơi. Việc đó nói lên rằng cũng có “chính
ngữ” được truyền tải đi nhờ vào sự trầm mặc tràn
đầy lòng thương yêu.
Không phải là chúng ta lại một lần nữa rất nên nghiền ngẫm tấm lòng yêu thương
của tổ tiên hay cha mẹ, những người mong mỏi hạnh phúc cho chúng ta hơn bất kỳ
ai khác, vào thời kỳ lễ Vu Lan báo hiếu này trong lúc vừa cảm nhận vẻ đẹp của hoa
sen tinh khiết chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu khai hoa hay sao ạ?

Trích từ “Kosei” số tháng 7, 2018.
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Tầm quan trọng tiếp xúc với người khác bằng tấm chân tình
mà tôi đã học được tại trường tăng lữ Gakurin
Giáo hội Sri Lanka
Dingathanthirige Sahan Chamara
Kinh nghiệm tôn giáo này được giao trong buổi lễ Uposatha Day tại đại thánh đường vào ngày 1 tháng 3 năm 2018.

Tôi được sinh ra là trưởng nam trong gia đình năm
người có cha mẹ và ba anh em tại làng Wellmilla ở
ngoại thành Colombo thủ đô của Sri Lanka năm
1994.
Tôi đã chuyển trường hai lần cho tới khi nhập học
trường cấp ba. Ở trường học mà tôi chuyển trường lần
thứ hai, tôi gặp phải sự bắt nạt của những người khóa
trên, rất nhiều lần bị cướp tiền và việc đi tới trường
học là việc đau khổ. Nỗi tức giận đối với những người
khóa trên xấu tính không dịu xuống mà trở nên mạnh
mẽ hơn và tôi muốn trả thù chúng nên đã vào câu lạc
bộ giáo dục huấn luyện quân sự của trường học để rèn
luyện thân thể. Cuộc sống trường cấp ba kể từ đó mỗi
ngày đều tối ngày chìm trong việc đánh nhau với đối
thủ là những người khóa trên, những người làm tôi có
cảm xúc tiêu cực. Sau khi tốt nghiệp trường cấp ba,
tôi đã xin việc làm nhưng do lương thấp nên trong
thời gian ba năm tôi đã chuyển việc sáu lần. Tuy
nhiên, công việc nào cũng không suôn sẻ, và khi đang
cảm thấy bất an về tương lai, tôi đã gia nhập hội
Rissho Kosei-kai nhờ sự dẫn dắt của em họ.

Ông Sahan, người thực hiện thuyết pháp tại đại thánh đường.
4

Hoạt động của câu lạc bộ thanh niên rất vui và tôi
đã bắt đầu tham dự cả buổi nói chuyện phật pháp. Lúc
ban đầu thì tôi chỉ lắng nghe câu chuyện của người
khác nhưng nhìn thấy cái cách những người bạn đang
thể hiện hết ra bên ngoài về bản thân như bản chất
vốn có nên tại buổi nói chuyện phật pháp tôi đã có thể
yên tâm mà nói ra không giấu giếm về con người thật
sự của bản thân, con người đã trở nên cộc cằn vào
quãng học sinh cấp ba mà tôi đã luôn giấu kín để
không làm cha mẹ lo lắng cho tới lúc đó. Những
người bạn trong giáo hội toàn là những người để sự
tiện lợi cho bản thân sang một bên để nghĩ làm sao có
ích cho người khác. Tôi đã nhận thấy là nhờ có những
người bạn như thế mà bản thân tôi tự lúc nào cũng suy
nghĩ vì người khác và được biến bản thân thành người
có thể lo lắng cho người khác.
Mỗi dịp đi tới giáo hội, tôi đã được nhận nhiều vai
trò khác nhau từ trưởng giáo hội hay chị Ruklanthi ví
dụ như dọn vệ sinh nơi tu hành hay dâng đồ cúng lên
bàn thờ thần phật, làm phó cho sư thầy chủ trì việc
cúng dường, quản lý kinh phí hoạt động định kỳ của
câu lạc bộ thanh niên, lập phương án cho kế hoạch
thực hiện của câu lạc bộ thanh niên vv. Tôi rất vui
trong lòng vì được mọi người tin cậy và tôi đã được
cố gắng hết sức mình trong vai trò được giao phó để
không phụ sự tin cậy đó.
Sau hai năm kể từ khi gia nhập hội, tôi đã nhận
nhiệm vụ giữ vai trò trưởng câu lạc bộ thanh niên. Tôi
đã lo lắng không biết bản thân có làm tốt vai trò hay
không nhưng những người bạn trong câu lạc bộ thanh
niên đã khích lệ tôi rằng “Chúng tôi sẽ sát cánh bên
bạn nên không cần lo đâu”. Nhờ được mọi người hỗ
trợ mà tôi đã có thể làm tốt vai trò cho tới ngày tới
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Nhật Bản để vào học trường tăng lữ Gakurin.
Ở Gakurin thì cho tới lúc này tôi đã học được rất
nhiều điều. Tôi xin phép được kể câu chuyện về lúc
được giáo hội Fuji ở tỉnh Shizuoka giúp đỡ trong
việc thực tập phổ biến tôn giáo như là một trong
những việc đó.
Một hôm, tôi được cử đi cùng với hai tín hữu của
giáo hội để tới gặp mặt tại nhà một người hội viên
gọi là chị A. Theo câu chuyện của tín hữu đi cùng thì
mặc dù chị A trước đây đã làm chủ nhiệm một thời
gian nhưng bây giờ thì không còn xuất hiện tại giáo
hội nữa. Cho dù có tới thăm hỏi nhưng chúng tôi
không biết có được cho vào nhà để thực hiện cúng
dường hay không.
Khi gặp chị A ra tới trước cửa nhà, các bạn tín hữu
đi cùng tôi đã giới thiệu giùm rằng “Vị này tới từ Sri
Lanka để thực tập phổ biến tôn giáo đấy”. Tôi nghe
nói là cho tới lúc đó thì chị A không cho các tín hữu
tới gặp mặt vào nhà mà luôn luôn chỉ nói chuyện ở
trước cửa nhà nhưng anh đã vui mừng việc có hội
viên từ nước ngoài tới Nhật Bản học tập mà cho vào
nhà.
Chúng tôi vào nhà và khi hỏi thăm là vì chúng tôi
đã bỏ công tới đây nên xin phép cúng dường được
không ạ thì chị A đã chỉnh trang lại bàn thờ thần phật
một cách dễ chịu. Các tín hữu đi cùng đã nói giúp để
tôi làm sư thầy chủ trì việc cúng dường và tôi đã có
thể thực hiện công việc làm sư thầy chủ trì việc cúng
dường bằng tiếng Nhật lần đầu tiên tại nhà của một
hội viên người Nhật. Tôi rất vui vì chị A đã cho
chúng tôi vào nhà một cách dễ chịu rồi mở bàn thờ
thần phật cho nên đã cử hành việc cúng dường bằng
tấm lòng biết ơn. Cho tới lúc đó tôi là người không
thể ngồi chính tọa được nhưng mà hôm đó thì tôi đã
không nhận thấy chân bị tê cho tới tận khi việc tụng
niệm “kinh điển” kết thúc.
Khi việc cúng dường kết thúc thì chị A rót trà cho
chúng tôi và nói cho chúng tôi biết lý do mà anh
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không còn xuất hiện ở giáo hội. Khi lắng nghe câu
chuyện thì chúng tôi đã hiểu được cảm xúc trong
lòng của chị A, một người rất thích hội Koseikai.
Cho dù không xuất hiện ở giáo hội nhưng chị A vẫn
tiếp tục hành động tín ngưỡng căn bản ngày ngày với
tư cách là hội viên hội Koseikai mà không để thiếu
việc cúng dường hay dâng đồ cúng lên bàn thờ thần
phật mỗi ngày.
Trên đường trở về giáo hội, các tín hữu đi cùng đã
vui mừng nói rằng “Chúng tôi biết lý do chị A không
tới giáo hội nữa nhưng lần đầu tiên được lắng nghe
một cách cụ thể cảm xúc trong lòng của chị A”. Lúc
đó tôi không biết được tại sao chị A cho chúng tôi
vào nhà rồi cho cử hành việc cúng dường, tại sao lại
mở lòng với chúng tôi.
Khi trở về giáo hội và xin trưởng giáo hội chỉ giáo
về lý do của việc đó thì được trưởng giáo hội hỏi
thăm rằng “Cậu Sahan được thực hiện việc cúng
dường với cảm xúc như thế nào?” Tôi đã trả lời rằng
“Tôi rất vui vì có thể cúng dường nên đã một lòng cử
hành”. Lúc đó thì trưởng giáo hội chỉ dạy rằng “Gần
đây cậu Sahan hay hỏi tôi là ‘tấm chân tình’ nghĩa là
gì nhỉ. Tấm lòng của cậu Sahan khi cúng dường tại
nhà chị A hôm nay chính là ‘tấm chân tình’ đấy”.
Thông qua kinh nghiệm này, tôi đã học được rằng
gặp mặt bằng tấm chân tình một cách chân thật mà
không suy nghĩ nhiều về tài xoay sở quan trọng như
thế nào. Tôi đã nhìn lại và rút kinh nghiệm việc khi
còn ở Sri Lanka thì khi có thành viên câu lạc bộ
thanh niên không tham gia vào hoạt động định kỳ
cho dù gọi điện bao nhiêu lần thì tôi gán cho là
“người không có lòng nhiệt huyết” và bỏ việc bắt
chuyện. Tôi đã được làm cho nhận ra rằng quan
trọng là tạo lập bản thân thành người tràn đầy tấm
chân tình tự mình bước chân tới nhà của thành viên
câu lạc bộ chứ không phải là từ bỏ hẳn việc mời gọi
khi có thành viên câu lạc bộ không tới hoạt động
định kỳ nữa.
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Tháng ba năm nay tôi sẽ tốt nghiệp Gakurin và
trở về Sri Lanka. Hiện tại, ở Sri Lanka những lời dạy
của hội Rissho Kosei-kai đang được phổ biến rộng
rãi lấy trung tâm là khóa học đào tạo tại gia đình.
Trong khóa học này, rất nhiều người mẹ mang theo
con cái tham dự. Tôi mong muốn khi trở về Sri
Lanka sẽ thực hiện các hoạt động sao cho các trẻ em
có thể áp dụng những lời dạy vào trong cuộc sống để
biết con đường sống vui vẻ. Vì cả lý do đó, tôi sẽ suy
nghĩ kỹ hoạt động phật pháp lôi cuốn tâm hồn những
người trẻ tuổi là gì và mong muốn bản thân được trở
thành người có thể đào tạo được lãnh đạo câu lạc bộ
thanh niên có tấm lòng ấm áp để tâm hồn của các bạn
thành viên câu lạc bộ sẽ được cứu rỗi thông qua việc
hoạt động.

Khi trưởng giáo hội Yamamoto của giáo hội Sri
Lanka trở về Nhật Bản vào dịp tết, tôi đã gặp trưởng
giáo hội để nói toàn bộ tâm cảnh hay mong ước hiện
tại của bản thân. Tôi đã được trưởng giáo hội nói
rằng “Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng với tư cách là
nhà phổ biến tôn giáo” và tôi cảm nhận được việc
đang được trưởng giáo hội trông đợi hướng tới việc
phổ biến tôn giáo ở Sri Lanka. Tôi xin đưa ra lời thề
tại đây rằng sau khi trở lại Sri Lanka tôi sẽ trở thành
người tâm phúc của trưởng giáo hội để thực hiện
hoạt động phổ biến tôn giáo và xin phép kết thúc
thuyết pháp tại đây. Tôi xin cảm ơn quý vị đã dành
thời gian lắng nghe.

Cùng với bạn cùng khóa của khoa tu dưỡng tại nước ngoài ở Gakurin (thứ 2 từ phải sang).
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Living the

LOTUS

Chúng tôi mong sự đóng góp ý kiến và cảm tưởng của các bạn cho Living the Lotus. Để liên hệ với chúng tôi, xin hãy gửi tới
địa chỉ Email dưới đây. Email:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
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Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
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Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625
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Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
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AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India
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Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka
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Rissho Kosei-kai of Habarana
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