
Hành Trang 

Của Người Học Phật 

 

 
HT Trí Quảng 

---o0o--- 

Nguồn 

http://www.chuahuenghiem.net/ 

Chuyển sang ebook 12-05-2016 

Người thực hiện :  

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn 

Tuyết Nhung - tuyetnhungbc1617@yahoo.com.vn 

Dũng Trần - dungxtr2004@gmail.com 

Nam Thiên - namthien@gmail.com 

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org 

 

Mục Lục 

Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo 
Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia 
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh 
Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối 
Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư 
Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà 

 

---o0o--- 

http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Buoc%20Dau%20Hoc%20Phat/So%20Do%20Hoc%20Phat/
http://www.phatphaponline.org/kinh/Audio/Buoc%20Dau%20Hoc%20Phat/So%20Do%20Hoc%20Phat/


Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo 

Tam Bảo là điểm nương tựa khởi đầu, là nền tảng căn bản rất quan 

trọng mà tất cả Phật tử tại gia cần ý thức và thể hiện tốt đẹp trong cuộc sống. 

Hàng Phật tử tại gia nương tựa Tam Bảo không chỉ giới hạn ở bước 

khởi điểm. Pháp này cần được phát huy sâu rộng trong suốt quá trình tu tập 

cho đến ngày thành đạt quả vị Vô thượng Đẳng giác. Vì nếu lệch ra ngoài 

hướng đi của Tam Bảo, chắc chắn sẽ lạc vào đường tà. 

Trước nhất, đối với người Phật tử tại gia, Đức Phật là bậc Đạo sư sáng 

suốt, giác ngộ, là Phật Bảo. Thật vậy, với bản chất thông minh, Ngài không 

bằng lòng cúi đầu an phận, phú thác vận mạng cho thần linh như tất cả mọi 

người đương thời. Ngài hạ quyết tâm tự tìm chân lý. 

Sau 49 ngày tư duy dưới cây Bồ đề, Ngài đã thành tựu quả vị Phật. 

Nghĩa là Ngài nắm bắt được thật tướng của vũ trụ và vạn vật, thấy được 

nguyên nhân sinh tử của mình và của tất cả mọi người, mọi loài. Không có 

gì nằm ngoài  sự hiểu biết và lực tác động của Phật. 

Phát khởi tâm từ bi vô hạn, Đức Phật muốn san sẻ hiểu biết siêu tuyệt 

và nếp sống an lạc, giải thoát cho mọi người. Cùng với trí tuệ trong sáng vô 

cùng của bậc Toàn giác, Đức Phật biết rõ những người có nhân duyên với 

Ngài. Vì thế, mở đầu con đường giáo hóa độ sinh, Đức Phật đã rời Bồ đề 

đạo tràng, đến Lộc Uyển để giúp năm anh em Kiều Trần Như giải tỏa những 

dằn vặt khổ đau. Đồng thời Ngài còn khai thông trí tuệ cho họ, dạy họ pháp 

Tứ Thánh đế chấm dứt sự khổ đau và mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc, 

an lạc thường còn. 

Những lời chỉ dạy quý báu của Đức Phật đã thể hiện một giá trị thiết 

thực cao tột, đó là Pháp Bảo. Năm anh em Kiều Trần Như nương nhau tu 

hành, tạo thành một tập thể đoàn kết, hài hòa, an vui, giải thoát, chính là 

Tăng Bảo. 

Từ mô hình Tam Bảo đầu tiên như vậy, ngày nay, Phật tử Bắc tông hay 

Nam tông khởi đầu đến với đạo Phật đều phải quy y Tam Bảo. 

Quy y Phật là nhận Đức Phật làm Thầy, tin Phật hoàn toàn sáng suốt 

bậc nhất. Người buồn phiền, hay có nhiều điều nan giải đến với Phật đều 

được Ngài hóa giải. 



Quy y Pháp là tin và chấp nhận những quy luật đúng đắn, không bao 

giờ sai lầm, do Đức Phật truyền dạy. Vì trên bước đường thuyết pháp giáo 

hóa chúng sinh, lời nói và việc làm của Đức Phật luôn tương ưng với nhau. 

Ngài đáp ứng được yêu cầu của quần chúng, mới cảm hóa được mọi người 

cùng thăng hoa thánh thiện. 

Quy y Tăng là chấp nhận tập thể tu sĩ đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, an 

vui, cùng tu hành, cùng lý tưởng tìm chân lý và đang từng bước thực hiện 

mục tiêu hướng đến quả vị Phật. 

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa quy y Tam Bảo để hàng Phật tử tại gia 

nuôi lớn đức tánh Tam Bảo trong chính cuộc sống của mình. 

Thật vậy, người Phật tử quy y Phật để phát triển tánh sáng suốt tiềm 

tàng trong tâm mình và trong cả muôn loài. Trên mặt hiện tượng có muôn 

ngàn sai biệt đủ loài đủ dạng, nhưng hiểu ở mặt thể tánh thì muôn loài muôn 

vật đều có tánh sáng suốt. Đức Phật dạy rằng tánh sáng suốt này có sẵn trong 

chúng ta từ vô thủy, nó không thiếu, không dư, không được, không mất. Vì 

ngũ ấm che đậy, chạy theo vọng tưởng, nên mọi người không nhận biết và 

không sử dụng được tánh sáng suốt của mình. Trong khi Đức Phật diệt trừ 

hoàn toàn tham sân phiền não, trở về bản tánh sáng suốt tuyệt đối, thành tựu 

quả vị Phật. 

Quy y Phật, việc chính yếu là làm cho tánh sáng suốt của ta bừng sáng, 

không còn bị phiền não chi phối. Kính thờ Phật, quý trọng Phật, lễ lạy Phật, 

thì cần mãi dũa cho tâm ta được sáng suốt. Trở về với bản tánh vốn sáng 

suốt của mình, trí tuệ tự nhiên bừng sáng, thấy biết mọi việc một cách đúng 

đắn. Sống được với thể tánh sáng suốt, ta mong cho mọi người cũng được 

như vậy. 

Ngoài ra, người Phật tử quy y Pháp nhằm cố gắng phát huy thấy biết 

đúng như thật gọi là chân lý hay Pháp Bảo, bằng cách nương theo kinh điển, 

suy tư, tìm hiểu nghĩa lý sâu xa mà Đức Phật muốn dạy. Và sử dụng hiểu 

biết của Phật trang nghiêm cho cuộc sống, mọi việc diễn tiến thế nào thì tùy 

theo đó hành động, không chấp chặt vướng mắc trong ngữ ngôn, văn tự. Đạt 

được tự tánh Pháp Bảo lưu xuất từ chơn tâm thanh tịnh, quý vị ước nguyện 

cho mọi người cũng sử dụng được Pháp Bảo của chính họ. 

Quy y Tăng, nương theo sự hòa hợp, thanh tịnh, an vui của đoàn thể 

Tăng bên ngoài, để nuôi lớn tâm thanh tịnh của ta. Bản tánh thanh tịnh này 

vẫn hằng hữu, nhưng bị phiền não nhiễm ô che lấp, nên trí giác không phát 



sinh được. Nay thấy được chân lý, nhận rõ muôn vật dù thuận hay nghịch 

đều từ một thể sinh ra, đều thanh tịnh hòa hợp. Và khi sống đúng với chân 

lý, những chống trái, mâu thuẫn không còn, ta sẽ được an vui, giải thoát, 

nuôi lớn được tự tánh Tăng Bảo. 

Từ thanh tịnh của chính mình làm hạt nhân cho mọi người, mọi vật 

xung quanh hòa hợp thanh tịnh theo, quý Phật tử nguyện cho mọi người 

cũng được như vậy. 

Tóm lại, hàng Phật tử tại gia quy y Tam Bảo, làm sáng danh Tam Bảo, 

cố gắng phát huy trí tuệ và đạo đức, đóng góp tích cực vào những hoạt động 

hoằng dương Phật pháp và làm lợi ích cho xã hội. 

---o0o--- 

Năm Giới Của Người Phật Tử Tại Gia 

Đức Phật dạy muốn được an lạc, giải thoát trên thế gian đầy cạm bẫy 

hiểm nguy, phải tu giới. Ngài nói rõ rằng mọi người đau khổ, không được 

giải thoát, vì không có trí tuệ, không biết, nên phạm nhiều sai lầm. 

Để giúp chúng ta ngăn ngừa việc sai lầm, Đức Phật đưa ra một số quy 

tắc gọi là giới. Ngài khuyên chúng ta tu tập, phải tôn trọng giới luật như giữ 

gìn tròng con mắt. 

Năm giới là năm điều ngăn cấm giúp người Phật tử tại gia sống an vui, 

hạnh phúc; phiền não, tội lỗi không tác hại được thân tâm. 

Giới cấm thứ nhất mà Đức Phật dạy là không được sát sinh; phải tôn 

trọng sự sống của muôn loài. Phạm tội sát sinh nặng hay nhẹ, tùy theo đối 

tượng bị sát hại là loài người hay loài vật. Nếu là loài người, còn phải xét 

đến tư cách, địa vị của người bị sát hại. 

Nếu tính từ trên xuống, việc giết hại Phật bị xếp vào tội phạm giới sát 

nặng nhất. Thật vậy, Đức Phật tiêu biểu cho người trí tuệ bậc nhất, đóng góp 

nhiều lợi ích cho cuộc đời. Vì vậy, việc sát hại một người cao quý nhất, cần 

thiết nhất đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm  mất mát, làm thiệt hại lớn 

lao cho nhân loại. 

Kế đến, nếu sát hại những bậc Thánh nhân là những người tài giỏi, đạo 

đức chỉ đạo thế gian, hoặc giết hại Thầy dạy, cha mẹ nuôi dưỡng. Người đó 



đã phạm tội ngũ nghịch, một loại tội phạm nặng nhất bị ngăn cấm trong giới 

sát sinh. 

Tiếp theo tội ngũ nghịch là tội giết người bình thường, những người 

không thuộc hàng Phật, Thánh nhân, Thầy dạy, cha mẹ. Đối với tội giết 

người này được coi là nặng hơn tội giết loài vật; vì mạng sống con người cao 

hơn thú vật. 

Nhờ giữ gìn giới cấm sát sinh, tôn trọng sự sống của mọi người, mầm 

mống chiến tranh được triệt tiêu. Sự bất an, sợ hãi và hận thù không còn 

trong tâm trí của mọi người, tạo nên thế giới hòa bình, an vui. 

Dưới một nấc nữa, người Phật tử tại gia không giết hại các loài thú vật. 

Hành động tôn trọng sự sống của những loài thấp kém hơn phát xuất từ tâm 

từ bi của người đệ tử Phật. Tu tập tâm từ bi không cho phép người Phật tử 

tại gia hủy hoại mạng sống của bất cứ loài nào, huống chi là giết hại chúng 

để thỏa mãn thú vui ích kỷ. 

Ngoài ra, trong kiếp luân hồi sinh tử vô tận, mọi người liên tục mang 

đủ các loại thân hình trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, 

trời, người. Với tầm nhìn hạn hẹp không quá đường chân trời, làm sao thấy 

được những chúng sinh đã từng có quan hệ bạn bè, quyến thuộc thân thích 

với mình như thế nào. 

Đối với việc cấm sát hại thú vật, ngày nay các nhà khoa học trên thế 

giới cũng quan tâm kêu gọi mọi người hãy tôn trọng sự sống của muông thú. 

Vì sự hiện hữu hỗ tương cộng tồn của muông thú trong môi trường sống của 

loài người là điều quan trọng cần thiết, cho nên việc săn bắn giết hại nhiều 

thú vật ở một số vùng, đã gây tác hại không ít đến vấn đề mùa màng và môi 

sinh của con người. 

Đó là một số quy định theo đạo Phật về vấn đề sát sinh, nếu giết hại 

loài người cho đến loài vật đều phạm tội. Tuy nhiên, ở thời đại chúng ta 

ngày nay, thiết nghĩ cần hiểu ý nghĩa sát sinh một cách rộng hơn. Nó có liên 

quan đến vấn đề môi sinh. Sát sinh là tiêu hủy sự sống. Từ định nghĩa này, 

có thể nói rằng những người hủy hoại môi trường sống đã phạm tội sát sinh. 

Thí dụ những người phá rừng, phóng thải chất hóa học, hay những chất cặn 

bã độc hại vào sông hồ, biển, hoặc trong không khí, v.v...… Những việc làm 

như vậy gây ra sự ô nhiễm không khí, làm ô nhiễm môi trường sống của mọi 

người. Nó làm mất cân bằng sinh thái, đưa đến bệnh tật, tử vong, hay rút 



ngắn tuổi thọ của con người. Họ đã gián tiếp giết người và giết một số lượng 

lớn. 

Giới cấm thứ hai mà Đức Phật dạy là không được trộm cắp; phải tôn 

trọng tài sản của công và của người khác. Người đệ tử Phật hiểu sâu sắc rằng 

tài sản, của cải hưởng được, đều là kết quả của phước báo đã tu tạo trong 

quá khứ, hoặc việc làm trong hiện tại một cách chính đáng. 

Ngoài ra, những vật sở hữu của mọi người ở trên cuộc đời này cũng 

không có gì là vững chắc; vì nó có thể bị năm thứ tai họa làm tiêu tan. Đức 

Phật gọi đó là giặc năm nhà: nước cuốn trôi, lửa đốt cháy, giặc đánh cướp, bị 

tịch thu và con cái hư hỏng phá hủy. 

Như vậy, của cải tạo được một cách hợp pháp còn không giữ được, 

huống gì là của phi pháp. Trong dân gian thường nói rằng của phi nghĩa vào 

cửa trước ra cửa sau. Người trộm cắp tất nhiên chẳng ai dám tin dùng, gần 

gũi. Làm thế nào họ có được đời sống yên ổn, an vui. 

Giới cấm thứ ba mà Đức Phật dạy người Phật tử tại gia là không được 

tà dâm; phải tôn trọng hạnh phúc gia đình của mọi người. Giữ được giới 

hạnh này, cuộc sống gia đình của chính họ sẽ được hòa thuận, an vui, hạnh 

phúc, tâm được sáng suốt. 

Giới cấm thứ tư là không được nói dối. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Người 

Phật tử cần trang bị hiểu biết sáng suốt, đúng đắn. Tất nhiên khi chưa thấy 

đúng, thì cũng đừng dùng lời nói bóp méo sự thật; phải biết tôn trọng sự 

thật. Thực tế cho thấy người có mưu mô xảo trá đến đâu, với thời gian cũng 

không thể nào che giấu được sự thật. Người nói dối, lời nói không đi đôi với 

việc làm, chẳng còn giá trị. Không ai dám tin tưởng họ, vì thế mọi sinh hoạt 

và phát triển của chính họ cũng đã bị bít lối. 

Ngoài ra, tu theo tâm từ của Phật, người Phật tử tại gia tập cho khẩu 

nghiệp của chính mình được trong sạch, bằng cách không mắng nhiếc; 

không nói lời độc ác; không nói lời làm tổn thương danh dự người khác. Tu 

tập tâm trí sáng suốt, tôn trọng sự thật, người Phật tử tại gia không thể nói 

thêm bớt, bịa đặt; không nói lời gây chia rẽ làm mất đoàn kết trong tổ chức, 

trong bạn bè. 

Giới cấm thứ năm mà Đức Phật dạy là không được uống rượu. Thật ra, 

tự bản chất rượu không có tội; nhưng nó là nguyên nhân tạo ra bốn tội trên 



và nhiều tội khác. Nhất là rượu làm mất hạt giống trí tuệ, nên Đức Phật 

không cho uống rượu. 

Tác hại của rượu ngày nay đã quá hiển nhiên. Rượu gây ra bệnh sơ gan, 

ung thư gan, làm mất trí nhớ, rối loạn thần kinh và dẫn đến nhiều bệnh tật, 

biến chứng khác. Như vậy, người uống rượu thì cơ thể bệnh hoạn, tinh thần 

bị suy sụp, tổn giảm, không còn sáng suốt và sinh con dễ bị dị tật. 

Rượu độc hại hơn thuốc độc, vì thuốc độc chỉ giết một mạng người. 

Trong khi rượu tiêu hủy hạt giống trí tuệ, tiêu diệt giới thân huệ mạng của 

con người trong nhiều đời; họ trở nên si mê, ngu muội. Trong sinh hoạt hằng 

ngày, chúng ta thấy có những kẻ phạm pháp giết người phải uống rượu để 

không còn bình tĩnh, không sáng suốt, mới dám liều lĩnh làm chuyện ác. Tuy 

nhiên, có một số bệnh cần phải chữa bằng rượu thì Phật tử phải xin chư 

Tăng cho phép dùng rượu. 

Trong năm giới cấm kể trên, có thể phát nguyện giữ từng giới một; 

không nhất định phải giữ đủ năm giới một lần. Quý Phật tử có thể chọn một 

giới để giữ trước; giữ gìn từ tâm cho đến hành động bên ngoài, cố gắng đánh 

cho gục một tên giặc trong chính bản thân mình. 

Từ thuở nhỏ, tôi nghĩ giới sát sinh quan trọng, nên cố gắng giữ giới 

này. Trong ba tháng an cư, tôi không đi ra ngoài, sợ đạp chết các loài côn 

trùng. Giữ cho đến giới thể thanh tịnh từ trong lòng; ý sát hại chẳng những 

không còn, mà đổi thành ý nghĩ hộ mạng cho chúng sinh và hành động bảo 

vệ chúng sinh. 

Trên thực tế, chúng ta thấy những người làm nghề sát hại sinh vật cũng 

muốn bỏ nghề; nhưng nghề với nghiệp dính liền nhau. Có nghiệp mới sinh 

ra nghề, nên cũng không dễ bỏ nó. Vì thế, người Phật tử tại gia muốn đổi 

nghề, phải sám hối cho tiêu hết nghiệp. 

Giữ trọn một giới, quý Phật tử đã có năm vị thần hộ mạng. Người giữ 

đủ năm giới một lượt chứng tỏ họ đã tu nhiều đời. Hiện đời họ mới được sáu 

căn thông lợi, ba nghiệp thuần hòa; đời sau họ được sinh về cõi nhơn thiên. 

Hàng Phật tử tại gia giữ đúng giới luật mới thật sự là đệ tử Phật. Trái 

lại, quy y và phát nguyện giữ năm giới, mà sinh hoạt hằng ngày chẳng giữ 

gìn một giới pháp nào cả, chỉ là Phật tử giả danh, hình thức. 



Tôi mong rằng hàng Phật tử tại gia đã phát tâm thọ Tam quy, nguyện 

giữ năm giới, hãy tinh tấn dũng mãnh sống theo khuôn mẫu của Đức Phật 

chỉ dạy. Được như vậy, mới xứng đáng là người con Phật hộ trì chánh pháp 

Như Lai còn mãi trên thế gian, để lợi lạc cho chúng hữu tình. 

---o0o--- 

Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Pháp Hoa Và Tụng Bổn Môn Pháp Hoa 

Kinh 

Tất cả pháp môn tu của Phật dạy đều là phương tiện nhằm diệt khổ và 

làm cho chúng ta an lạc. Trước tiên, bản thân chúng ta phải được an lành, 

mới giúp cho người khác an. Mình chưa an mà nghĩ đến mang an vui cho 

người là sai lầm lớn. 

Mỗi pháp môn tu có nét đặc sắc riêng. Tùy theo căn cơ, trình độ của 

mỗi người mà chọn pháp môn thích hợp với mình, chọn Thầy hướng dẫn và 

chọn bạn cùng tu. Vì vậy, pháp thích hợp với người này, nhưng không thích 

hợp với người khác. Hoặc vị Đạo sư hướng dẫn được người này, nhưng 

không dạy được người khác. Hiểu như vậy, thì không có pháp này đúng, 

pháp kia sai; không có Thầy này đúng, vị khác sai. Tất cả pháp Phật nếu sử 

dụng đúng, ta được an lành; sử dụng sai thì phiền não. 

Có thể nói tất cả pháp môn ở bước ban đầu đều tạo điều kiện cho chúng 

ta sống an lạc. Vì vậy, không đạt được lợi ích này, dù tu suốt đời chỉ lãng 

phí thì giờ và sức khỏe của ta mà thôi. 

Riêng pháp tu theo Pháp Hoa thuộc Viên giáo, nghĩa là thời pháp cuối 

cùng của Đức Phật, tổng kết một đời giáo hóa của Ngài. Theo Nhật Liên 

Thánh nhân, những người có căn tánh Đại thừa, phát tâm Bồ đề rồi, thì đi 

thẳng vào pháp tu Nhất Phật thừa là Pháp Hoa. 

Thật vậy, chúng ta có nhân duyên với Đức Phật, đã từng trồng căn lành 

với Phật từ nhiều đời. Vì thế, trong hiện đời, chúng ta thấy hình ảnh Phật, 

nghe pháp, thấy Tăng là phát tâm ngay. Với nhân duyên căn lành đã có sẵn, 

chỉ cần làm cho căn lành này phát lên. Nhờ Phật làm căn lành ta phát khởi 

bằng cách lạy Phật, niệm Phật, trì tụng yếu nghĩa của Pháp Hoa. Đó là việc 

chính của người tu Pháp Hoa. 

Khi có Phật xuất hiện trong tâm linh, thì cuộc sống ta thay đổi. Tâm trí 

chúng ta tự sáng ra, ý nghĩ đen tối không còn; người ác không sai khiến, 



lung lạc ta được. Không có căn lành, không thể tu pháp này. Vì vậy, tu thấy 

giống nhau, nhưng kết quả khác nhau ở chỗ có căn lành hay không. 

Có căn lành mới nhận được Phật huệ rọi vào, biết rõ việc tốt xấu; 

không ai lường gạt ta được. Người không có căn lành, nhưng có ác nghiệp, 

tà tâm vọng niệm của họ lớn, chắc chắn quỷ sẽ theo hướng vọng tâm đó mà 

đến. Và trên thực tế là người ác sẽ đến với họ; vì niệm ác thì đồng với ác 

niệm. Cứ như vậy, niệm ác tăng trưởng mạnh, phải bị đọa. Thử nghĩ mình 

ghét người, làm sao người thương mình được. Cái gì mình ném ra thì cái đó 

dội ngược về mình. Từ ý ác, đến lời nói ác, việc làm ác, là đầy đủ ba nghiệp 

tội lỗi. Người biết tu, hễ niệm ác khởi lên, phải lo diệt nó liền. Nếu không, ta 

sẽ nhận lãnh ác xấu đó. 

Người tu Pháp Hoa lạy Phật, niệm Phật, để tâm chúng ta luôn nối liền 

với Phật, để niệm ác sinh ra thì nhờ Phật lực xóa ngay nghiệp cho mình. 

Trên bước đường tu, lạy Hồng danh Pháp Hoa, cảm được hạnh của vị Phật 

nào cũng được. 

Hạnh của Phật đến với chúng ta, làm cho ý nghĩ chúng ta khác, xóa liền 

ý niệm xấu. Thí dụ nghĩ đến hạnh kính trọng mọi người của Đức Phật, 

chúng ta vội vàng dập tắt ngay ý niệm xem thường người. Vì Phật là đấng 

trọn lành, mà Ngài còn có hạnh khiêm cung như vậy; còn ta là gì mà dám 

khi dể người khác. 

Người tu Pháp Hoa chỉ được khởi hai tâm. Thứ nhất là tâm kính trọng. 

Ta kính trọng Phật, Hiền Thánh và kính trọng cả đại chúng thì quá tốt. Kính 

trọng học trò của ta thì họ càng kính ta hơn; đâu mất gì. Không bằng ai, 

nhưng xem thường người, mắc quả báo lớn. 

Nuôi tâm kính trọng người bằng cách lạy Phật, niệm Phật. Vì đối với 

các bậc thánh thiện hoàn toàn, chúng ta dễ dàng tôn kính. Nhìn về ba đời các 

Đức Phật mà ta nuôi lớn tâm lành này. Đối với các Đức Phật vị lai là những 

người đang tiến bước trên lộ trình giác ngộ, ta kính trọng Bồ đề tâm của họ; 

không phải kính trọng thân xác. 

Tâm thứ hai mà người tu Pháp Hoa cần nuôi dưỡng là đại bi tâm. Thấy 

người nào mà ta giúp đỡ được thì đều sẵn lòng. Kể cả những người hại ta, 

cũng phải khởi tâm thương họ; vì biết chắc rằng họ sẽ bị quả báo do hành 

động xấu ác với ta. Thiết nghĩ người chỉ sống với tâm đại bi, chắc chắn họ 

dễ thương vô cùng. Tùy tâm đại bi rộng lớn đến mức độ nào thì sẽ được 

người khác thương quý đến đó. 



Lạy Phật, tạo sự gắn liền giữa ta và Phật hơn là gắn với chúng sinh, để 

tiêu trừ nghiệp. Còn dại khờ, ít nghĩ đến Phật, nhưng nói chuyện chúng sinh 

thì nghiệp ác tăng trưởng. Đối với oan gia nghiệp chướng, tôi thường tránh 

mặt; vì gặp thì dễ khởi niệm ác. Trong suốt 20 năm, tôi tập tránh tiếp xúc, để 

bớt buồn phiền. Chỉ lo tu phần mình, thấm thía với câu Phật dạy "An phận 

nghèo quy củ tu hành”. 

Kế đến là tôi tránh nghe. Nơi nào có thị phi, phải trái, hơn thua, tôi bỏ 

đi; vì nghe thì nghiệp mình theo đó nổi lên. Gặp điều gì không bằng lòng, ta 

niệm Phật liền để giữ lòng yên ổn. 

Ngoài tụng kinh, niệm Phật, suy tư lời Phật dạy là tham Thiền. Ngày 

nay, tôi đạt được hiểu biết, nhờ hạ thủ công phu như vậy. 

Thứ ba là tránh nói, vì sợ nhất là nói lỡ lời. Kinh Pháp Hoa dạy rằng 

chuyện phải, có thật, còn không nói; huống chi là nghe. Lỡ nghe rồi thì rửa 

sạch tai, đừng để chuyện không tốt len vào tâm làm bẩn tâm; vì chúng ta 

chưa đủ sức hóa giải nghiệp của người. 

Tu theo Hồng danh Pháp Hoa, chủ yếu lạy Phật, tạo mối quan hệ của ta 

với Phật càng nhiều càng tốt. Người lạy Phật nhiều, niệm Phật nhiều, phải 

hiện hảo tướng, phước đức tăng trưởng. 

Kế đến, lễ lạy Bồ tát. Đối với Bồ tát mới phát tâm, ta hướng đến tâm 

Bồ đề của họ mà kính lễ. Đối với Bồ tát thương nhân gian mà sinh lại cuộc 

đời này, thì ta lạy hạnh đức của các Ngài. Lạy Bồ tát, tạo liên hệ gắn bó với 

các Ngài, để các Ngài trợ lực cho việc làm tốt của ta thành tựu; vì thật sự ta 

đã làm thay các Ngài. Và sau cùng, chúng ta kính lễ Hiền Thánh Tăng là 

những người thánh thiện trên thế gian này. 

Tạo mối tương quan mật thiết với chư Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền 

trong kinh điển và trở lại thực tế cuộc sống, chúng ta quan hệ với người tài 

giỏi, người trong sạch, người làm lợi ích cho đời; chắc chắn việc của chúng 

ta thành công. 

Ngoài lạy Phật, người tu Pháp Hoa còn gia trì thần chú là đọc thần chú 

thủ hộ của Bồ tát, Thánh Hiền, chư thiên, thần linh. Các Ngài đã phát 

nguyện ủng hộ người tu Pháp Hoa, nên chúng ta gia trì thần chú để cầu 

nguyện các Ngài giúp đỡ. Tùy lực gia trì của các Ngài đến đâu, chúng ta làm 

đến đó; không khởi vọng niệm tham cầu. 



Sau cùng, tụng Bổn môn Pháp Hoa là phần yếu nghĩa của kinh, để trấn 

áp nghiệp, không cho nghiệp ác sinh khởi và cũng để mở rộng hiểu biết tinh 

ba của Phật dạy và thực hiện hạnh Phật trong cuộc sống tu hành. 

Chuyên tu Pháp Hoa đúng pháp như vậy, trải qua một thời gian, sẽ 

được nhiều người thương quý, việc làm dễ dàng thành công, tâm chúng ta 

sáng lần và xa rời trần cấu. Khi bỏ huyễn thân này, sẽ trở về thế giới Phật. 

---o0o--- 

Ý Nghĩa Lạy Hồng Danh Sám Hối 

Trong mùa tu gia hạnh năm nay, Thầy chia ra ba tuần tu như sau: Tuần 

thứ nhất, chúng ta lạy Hồng danh sám hối tội căn để nghiệp tiêu trừ thì tuần 

thứ hai, mới thọ trì Bổn môn Pháp Hoa và tuần thứ ba, chúng ta tụng kinh 

Bát Đại Nhân Giác, suy nghĩ về sự thành đạo của Đức Phật để chúng ta nỗ 

lực thực hiện trong cuộc sống. 

Nương theo lời dạy của Ngài Trí Giả mà phân chia thời khóa tu trong 

ba tuần như vậy; vì muốn đem pháp Phật vào tâm, phải sám hối cho tiêu 

nghiệp. Còn trần lao nghiệp chướng nhiều, không thể tiếp thu pháp Phật 

được. Người có trần lao nghiệp chướng nhiều thì thân bệnh hoạn, tâm buồn 

phiền, đời sống khó khăn; họ không thể tập trung thân tâm vào Phật pháp, 

khó thấy Phật. Vì vậy, trên bước đường tu, làm sao cố dẹp mây mờ phiền 

não ngăn che tâm chúng ta, để tâm được yên tĩnh mới tiếp cận được thiên 

nhiên, gần gũi được Phật và Bồ tát. 

Tu Pháp Hoa, sám hối tội căn là pháp rất  quan trọng, thuộc phần Tích 

môn theo Trí Giả đại sư. Ngài dạy chúng ta pháp Ngũ hối, nghĩa là nương 

vào năm pháp tu mà Ngài trích ra từ mười đại nguyện của Phổ Hiền Bồ tát. 

Trong Ngũ hối, phần thứ nhất, Trí Giả đại sư dạy rằng phải tán thán các 

Đức Phật. Muốn tán thán, phải thấy được phước tướng của chư Phật. Vì khi 

tiếp xúc với trần lao nghiệp chướng, mà còn đầy đủ nghiệp thì nghiệp của 

chúng ta sẽ sinh ra. Giống như lúc chúng ta buồn phiền lại gặp người cũng 

buồn thì cái buồn sẽ được nhân đôi, là chúng ta nhận được hai phần phiền 

não. 

Trái lại, dùng tâm ta chiêm ngưỡng Phật, là đem tâm phiền não trần lao 

đến với Phật, mà gặp được tâm thanh tịnh của Phật, thì sự thanh tịnh của 

Ngài sẽ truyền cho  ta. Thực tế các Phật tử gặp việc buồn phiền, nếu nhìn 



tượng Phật kỹ, lâu lần đức tướng của Phật ảnh hưởng tâm, khiến hết buồn. 

Riêng Thầy, lúc còn trẻ, gặp nhiều việc khó khăn không thể tự giải quyết 

được, thường lạy Phật, thì mọi việc tự hóa giải, tự tốt. 

Phiền não của chúng ta đem đổ trút cho Phật, cho Bồ tát, phiền não này 

liền biến thành công đức. Vì thế, kinh Hoa Nghiêm nói rằng quả Bồ đề thuộc 

chúng sinh, vì không có chúng sinh, Bồ tát không thể hành Bồ tát đạo, 

không đạt được quả vị Vô thượng Chánh đẳng giác. Chúng sinh, chúng sinh 

nghiệp, chúng sinh phiền não là chất liệu un đúc nên Bồ tát cứu nhân độ thế. 

Phật ví đất là chúng sinh, ví phân và nước là nghiệp và phiền não. Có con 

người, nghiệp và phiền não, Bồ tát mới gieo hạt Bồ đề lên được, không thể 

gieo hạt Bồ đề trong hư không. Phát Bồ đề tâm từ ngay chúng sinh, nhưng 

chúng sinh không có nghiệp và phiền não thì cũng không phát tâm tu được. 

Thật vậy, hành Bồ tát đạo, độ đời, quan sát kỹ thấy đa số người đến với 

ta, hay những người tu hành đều có vấn đề, là có nghiệp và phiền não. Lúc 

ấy, họ mới đến chùa, đến với Phật để cầu cứu. Bồ tát hóa giải được việc khó 

cho họ, đương nhiên công đức sinh ra. Thí dụ Ni sư Tịnh Nghiêm muốn tu 

Pháp Hoa, hành Bồ tát đạo phải mở rộng lòng, dung được tất cả người kỳ 

khôi, ngang bướng. Và nếu họ phát tâm tu hành, chứng quả thì sẽ mang ơn 

lớn đối với Ni sư. Xá Lợi Phất cảm đức từ bi của Phật, đã nói rằng dù cho 

ông dùng đầu đội, vai mang Phật trải qua vô số kiếp, cũng không thể nào 

đền đáp được công ơn sâu nặng của Đức Thế Tôn. 

Ngài Trí Giả dạy rằng trước khi lạy Phật sám hối, phải tán thán Phật. 

Nhìn thấy Phật hoàn toàn tốt lành, không ai tốt hơn Phật, mỗi vị Tổ sư 

thường sáng tác một bài kệ để ca ngợi Phật. Bài kệ tiêu biểu mà chúng ta 

thường tụng là: 

Pháp vương vô thượng tôn 

Tam giới vô luân thất 

Thiên nhơn chi đạo sư 

Tứ sanh chi Từ phụ 

Ư nhứt niệm quy y 

Năng diệt tam kỳ nghiệp 



Xưng dương nhược tán thán 

Ức kiếp mạc năng tận. 

Chỉ một niệm tâm nghĩ đến Phật mà tất cả nghiệp chúng ta đã tạo trong 

ba a tăng kỳ kiếp liền tiêu mất. Nghĩ đến Phật, không nhớ gì cả, nhứt thời 

nghiệp mất. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta không còn buồn, giận, lo, sợ; 

tâm được thanh tịnh, nhận được Phật lực gia bị, cảm thấy như ở Niết bàn, an 

vui giải thoát. 

Chỉ một niệm tâm nghĩ về Phật mà nghiệp tiêu tan nhanh chóng như 

vậy thì sao không nghĩ nhớ Phật; nghĩ đến người xấu ác hại chúng ta chi cho 

khổ. Phật tử tu hành, nhớ lời Thầy dạy, Ni sư Tịnh Nghiêm có làm điều gì 

mà mình không bằng lòng thì đừng nghĩ đến. Chỉ nghĩ đến Phật thôi là tốt 

nhất. Nghĩ đến việc xấu, người xấu để nghiệp mình sinh khởi thì dù ở trong 

nhà Phật cũng bị đọa. Ở chùa là nơi giải thoát mà sao chị em lại không bằng 

lòng nhau, giận nhau, là sai lầm lớn. 

Phật nói rằng Bồ tát đi vào trần lao, nhưng thể hiện được tâm giải thoát. 

Còn chúng ta ở trong cảnh giải thoát mà phiền não. Bồ tát vào đời cứu độ, 

làm cho phiền não của chúng sinh lắng dịu, trần lao hết, là ý nghĩa Bồ tát 

đến đâu, sen nở đến đó. Đời là chốn bùn nhơ tội lỗi, nhưng Bồ tát vào đó 

làm cho sen ngát hương. Tại sao chúng ta ở chùa tu với những người xuất 

thế lại làm cho phiền não mình phát sinh. 

Phải dẹp tâm phiền não. Ở chỗ giải thoát, chúng ta tự gom tâm mình lại 

một chỗ. Thầy thường tập trung tâm, mắt chỉ mở một phần ba, nhìn trước 

mắt thôi, không nhìn qua nhìn lại. Nhìn xung quanh là có chuyện. Tu hành, 

tập trung tâm vào tượng Phật đẹp tiêu biểu cho đức tướng của Như Lai mà 

chúng ta ưa thích, sẽ dễ dàng thanh tịnh. 

Chúng ta khuôn tâm mình lại, chỉ có ta và Phật và thu hẹp lại, ta và 

Phật là một, vì Phật đã đem vào tâm ta. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Phật, 

tâm và chúng sinh là một. Được như vậy thì Tịnh độ tâm xuất hiện. Tu pháp 

này, theo kinh Pháp Hoa, ở đâu cũng được, tâm gom lại thì ở gốc cây, ở gò 

mả, hay ở cung điện cũng đều là đạo tràng, ngay chỗ đó có Phật ra đời, 

thuyết pháp và Niết bàn. Chỗ đó là chỗ tâm ta và Phật là một; nói cách khác 

là nhập Pháp giới. Tâm và Phật thống nhất thành một, chúng ta nhìn ra Pháp 

giới, nhìn ra xã hội và thiên nhiên, thấy được một màu thanh tịnh. Kinh Hoa 

Nghiêm diễn tả ý này qua hình ảnh Thiện Tài vào Pháp giới, tiếp xúc với tất 

cả mọi người bằng tâm thanh tịnh như vậy, nên Bồ tát ở nơi nào, gặp bất cứ 



ai cũng thấy đó là Phật. Ở trong Pháp giới, thể tánh vô sai biệt, tâm ta tốt thì 

đối tác của chúng ta cũng trở thành tốt. 

Thầy nhận ra ý này khi đến thăm đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn ở thành 

phố Hồ Chí Minh vào mùa Noel năm nay. Nói chuyện với ông, Thầy có cảm 

giác như nói với các vị Hòa thượng khác. Ông cho biết sang năm sẽ tổ chức 

lễ cầu nguyện cho những nạn nhân bị chất độc da cam, bị bệnh Aids, bị thiên 

tai. Và ông mời Thầy hợp tác cầu nguyện, chung sức cứu đời. 

Đi vào Pháp giới theo Thiện Tài, thấy mọi người trên cuộc đời này đều 

tốt, không có ai xấu cả. Nếu chúng ta không có ác nghiệp, tất cả đều thanh 

tịnh. Không có ác nghiệp nghĩa là sao? Thực tế Thầy muốn nhắc các cô rằng 

đa số người tu hành nhưng cứ tạo vọng nghiệp, thì nghiệp này tự ràng buộc 

mình, toàn là khổ. Vì chúng ta có nghiệp, mới có yêu cầu đối với người, thì 

họ gây khó khăn cho ta. Không có yêu cầu, hoặc không gây tổn hại cho họ, 

thì ai cũng tốt với ta. Theo kinh nghiệm tu, Thầy thấy rõ những người đem 

sổ đi xin, gặp khó khăn vô cùng và tất nhiên là bị phiền não. Các cô đem 

cho, chắc chắn không ai phiền não cả, khôn hơn nữa là cho đúng cái mà 

người cần. Có người đến xin mà hoan hỷ là biết mình có thể vào Pháp giới. 

Còn người đến xin, mình cảm thấy như bị dao cắt, tự biết mình cách Phật xa. 

Đức Phật dạy rằng người tu hành với tâm lượng bố thí, cho đến bố thí cả 

thân mạng không tiếc, mới thành Phật. 

Điều khó làm này chưa đạt được, thì ta làm việc nhỏ theo khả năng 

mình. Ai muốn hợp tác, muốn cúng thì tự đem tới, ta không đi xin. Thầy 

thường có nguyện rằng ai có nhân duyên với Thầy, với kinh Pháp Hoa, xin 

Phật khiến họ tới, Thầy sẵn lòng tiếp đón. Có người hỏi tại sao Thầy dung 

được người hung dữ. Đối với Thầy, Phật khiến họ tới thì sao lại không dung. 

Thầy tin rằng người hiền hay dữ, người đến xin cũng như người đến cúng 

dường đều do Phật khiến đến; tùy theo đó chúng ta đối xử cho tốt đẹp. Có 

một hôm, khoảng bảy, tám giờ tối, một ông say rượu đập cửa xin tiền Thầy 

để uống rượu! Thầy mỉm cười, mình đang ngồi Thiền, Phật khiến sứ giả này 

đến phá rối đây, mình nên đáp ứng yêu cầu. Thầy chỉ cho vài đồng là ông ta 

cúi đầu cám ơn, đi liền. Giải quyết như vậy nhẹ nhàng quá, không tốt sao. 

Còn bực mình chửi mắng họ, thì ta mang tội khẩu nghiệp. Còn giận tức họ, 

tâm phiền não, không Thiền được; cứ nghĩ đến ông say rượu khuấy phá giờ 

tu của mình là giận, sẽ kết thành quả báo trong tâm mình, để rồi ngày nào 

đó, mình cũng say rượu đi xin như vậy. Người đời cũng thường nói ghét cái 

nào trời trao cái đó. 



Trở lại pháp tu sám hối, trước nhất phải xưng tán Phật, kế tiếp mới 

thành khẩn lạy Phật. Thứ ba là sám hối tội căn; tất cả những việc sai lầm của 

mình, xin Phật từ bi chỉ dạy và nguyện chừa bỏ. Thứ tư đến phần phát 

nguyện làm theo Phật, nghĩ theo Phật, nói theo Phật. Và sau cùng là hồi 

hướng; bao nhiêu công đức mà ta tu được trong đời này xin hồi hướng cho 

tất cả chúng sinh. Tuy nói rằng tu một pháp sám hối, nhưng thật ra đã tu cả 

năm pháp: Tán thán, lễ Phật, sám hối, phát nguyện và hồi hướng. 

Trong mùa tu Gia hạnh năm nay, Thầy chọn pháp lạy sám hối hồng 

danh. Trước kia, đạo tràng chúng ta lạy sám hối Hồng danh Pháp Hoa, 

nhưng Thầy nhận thấy ở Việt Nam, nhiều người lạy sám hối Hồng danh, nên 

Thầy soạn dịch để Tăng Ni, Phật tử kết duyên tu được. 

Trong phần mở đầu, tán thán Phật, Thầy soạn bài kệ ca ngợi Phật theo 

tinh thần Pháp Hoa: 

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn 

Thân của Ngài vô tận phước lành 

Từ bi cứu khổ độ sanh 

Chúng con đảnh lễ chí thành quy y. 

Trước khi đảnh lễ Phật, mắt nhìn phước tướng trang nghiêm của Ngài, 

tâm nghĩ đến hạnh đức của Ngài, cảm nhận sâu sắc rằng Đức Phật của chúng 

ta sao mà siêu tuyệt như thế, công đức vô lượng vô biên của Phật tỏa sáng 

muôn đời. Vì thế, chúng ta chỉ nương Phật tu, được Ngài chia sẻ, cứu giúp 

chúng ta, tạo điều kiện cho ta tu hành; nhưng Phật không đòi hỏi gì ở ta cả. 

Chúng ta mới thốt lên tự đáy lòng lời kính phục Đức Phật rằng tâm của Ngài 

hoàn toàn trong sạch, không bợn một mảy trần. Nhìn thấy phước tướng Phật, 

nghĩ về Phật trọn lành như thế, trên bước đường tu, chúng ta điều chỉnh lời 

nói việc làm, suy nghĩ của mình theo Phật, không đòi hỏi gì ở người, mà chỉ 

làm an vui cho người. 

Trong sám hối Hồng danh, từ Phật Phổ Quang đến cuối, tổng cộng có 

88 vị Phật tiêu biểu cho tất cả hạnh nguyện của các vị Bồ tát. Phật Thích Ca 

dạy rằng chỉ cần đảnh lễ 88 vị Phật trong Hồng danh sám hối, thì tất cả 

nghiệp a tăng kỳ là nghiệp ác mà chúng ta tạo từ vô số kiếp đều tiêu tan, để 

đi vào Phật thừa. 



Tất cả nghiệp ác được tiêu trừ vì ta đã gởi tất cả nghiệp này cho Phật. 

Phật nhận nghiệp của ta và trao trả cho ta công đức. Và có công đức, ta mới 

giáo hóa chúng sinh được. Còn mang nghiệp mà đến giáo hóa thì nghiệp ta 

và nghiệp chúng sinh gặp nhau, chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi. 

Lạy Phật sám hối, ta gởi nghiệp cho Phật giữ và Ngài chuyển đổi 

nghiệp thành công đức. Ví như nước và phân hôi dơ không thể chịu nổi, 

nhưng gởi cho Phật để Ngài tưới cây Bồ đề thì nó sẽ rất hữu dụng, làm cho 

cây xanh tươi. Cũng vậy, khi sám hối, chúng ta hết lòng cầu thỉnh chư Phật 

tập trung về để chúng ta đảnh lễ các Ngài. Lạy chư Phật bằng tất cả tâm 

thành rồi, chúng ta trình thưa rằng con có bao nhiêu phiền não, nghiệp ác xin 

gởi hết cho các Ngài, các Ngài đem những thứ nhơ bẩn này bón cây Bồ đề, 

đổi thành công đức cho con. Nhờ vậy, tâm chúng ta sáng suốt, không phiền 

não, thân không bệnh hoạn. Cuộc đời chúng ta đã được Phật thay đổi tốt 

đẹp, có được công đức, người nhìn thấy nghĩ ta là sứ giả Như Lai, nên họ 

tiếp đãi tử tế, nghe lời ta chỉ dạy. Người còn ghét bỏ thì phải lo sám hối cho 

tiêu nghiệp. 

Phát xuất từ đáy lòng sự cảm nhận sâu sắc về Phật như vậy, chúng ta 

phát nguyện: 

Con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo nhơn thiên, Thanh văn, 

Duyên giác, cho đến quyền thừa Bồ tát, quyết lòng cầu Tối thượng thừa. 

Nguyện cùng pháp giới chúng sinh đồng chứng Vô thượng Chánh đẳng 

Chánh giác. 

Câu mở đầu này của Hồng danh sám hối, Thầy dịch ra từ chữ Hán. Mới 

đọc câu này, Thầy cũng thấy hơi nặng lòng. Tại sao chúng ta không cầu 

phước báo nhơn thiên, không cầu quả vị Thanh văn, Duyên giác, cho đến 

quả vị của quyền thừa Bồ tát; nghĩa là không cầu tam thừa giáo, mà cầu nhứt 

Phật thừa là cầu kinh Pháp Hoa? 

Mặc dù nói không cần những phước báo này, nhưng quả thật để tạo 

được nó trên cuộc đời này là việc không đơn giản. Thật vậy, chỉ nói riêng về 

phước báo nhơn thiên, có thể kể năm thứ tiêu biểu, một là tâm an lành, hai là 

thân khỏe mạnh, ba là bạn bè đối xử tốt, bốn là tiền của nhiều, năm là có trí 

thông minh. Giả sử như các cô ra đời đi làm thuê, để tạo sự nghiệp trên cuộc 

đời, có được ba điều của người thế gian là thông minh, tiền của nhiều và địa 

vị cao trong xã hội. Thiết nghĩ hết kiếp này cho đến kiếp sau, cũng không có 

nổi ba việc đó. 



Phước báo nhơn thiên, Thanh văn, Duyên giác, quyền thừa Bồ tát  cần 

thiết cho việc tu; nhưng chúng ta không dừng lại ở đây. Đối với phước báo 

nhơn thiên, không phải không cần; nhưng có cũng được mà không thì cũng 

chẳng sao, không nhọc công bôn ba tìm nó, vì đó không phải là mục tiêu của 

người xuất gia. Đối với người tu, thật lòng mà nói thì trôi lăn trong sinh tử 

luân hồi, không biết bao giờ thoát ra được là điều đáng sợ; vì thế chúng ta 

không lo toan tìm cầu phước báo nhơn thiên. 

Phật tử đi chùa đều cầu được giàu có, khỏe mạnh, thông minh, nói 

chung là cầu đủ thứ phước. Được như vậy cũng tốt. Tuy nhiên, tu Pháp Hoa, 

chúng ta đi tắt, không cầu phước báo nhơn thiên, mà cầu Tối thượng thừa. 

Vì ta biết tự mình làm không được, nhưng dựa vào uy thế của Phật để phát 

huy khả năng mình thì nhất định tiến lên được. Thầy làm nhiều việc, thăng 

hoa nhanh, vì biết dựa vào uy đức của các Hòa thượng lớn để phát triển năng 

lực của Thầy. Nếu không nương các Ngài, mới tốt nghiệp, về nước thì ai biết 

Thầy. Kinh nghiệm của Thầy lúc còn trẻ, làm việc mà Hòa thượng Thiện 

Hoa dạy bảo thì người quen biết Hòa thượng liền giúp đỡ. Làm việc mà Hòa 

thượng Trí Thủ bảo làm, thì người quen của Ngài liền hợp tác với Thầy. Gần 

đây, Thầy làm dưới sự chỉ đạo của Hòa thượng Thiện Hào thì những người 

làm việc chung với Hòa thượng trong Mặt trận cũng hỗ trợ Thầy. 

Lạy Hồng danh sám hối, phát nguyện không cầu quả nhỏ, nhưng cầu 

Nhứt Phật thừa, Tối thượng thừa, chỉ làm việc cho Phật, công đức sinh ra 

cho chúng ta nhiều hơn. Vì nhận thức sâu sắc rằng nếu không được Phật hộ 

niệm, từng bước tự đi lên, phải đầu tắt mặt tối cả đời, nhưng chỉ một quyết 

định sai lầm là mất hết và những của cải tạo được bo bo giữ cũng mất trắng. 

Làm cho Phật thì không cần lo, mà được công đức vô cùng. Chùa 

chiền, của cải, mọi thứ đã có Hộ pháp Long thiên hay thần Kim Cang giữ 

dùm. Vì các Ngài đã phát nguyện giữ gìn những gì của Phật. Của riêng ta, 

thì các Ngài chẳng quan tâm đến đâu. Thầy nghiệm thấy điều này rất rõ, tu 

Nhứt thừa, hay tu Pháp Hoa, là tu với Phật, làm tôi cho Phật, truyền bá pháp 

của Phật, làm đúng hướng Phật dạy, Ngài sẽ khiến Hộ pháp thiện thần bảo 

vệ, kể cả Bồ tát Tùng địa dũng xuất cũng hộ trì chúng ta, mang đến những 

thứ cần thiết cho ta trên bước đường hành Bồ tát đạo. 

Nương vào sức gia trì của các Ngài, chúng ta tạo được công đức bất 

khả tư nghì, tưởng không làm được mà lại thành tựu dễ dàng. Kinh Pháp 

Hoa nói rằng không cầu, nhưng tự nhiên được, đó là phước báo của chư Phật 

cho ta, khác với phước báo nhơn thiên mà chúng ta tự làm. Phước báo nhơn 



thiên phải làm cực khổ mới có được, nhưng hưởng không được bao nhiêu, 

nay còn mai mất. 

Đức Phật có vô lượng công đức, có uy đức vô cùng. Chúng ta chỉ hết 

lòng làm cho Phật là được hưởng công đức của Ngài. Thầy nhắc lại phẩm 

Tín Giải trong kinh Pháp Hoa nói về thí dụ gả cùng tử được Phật thọ ký, vì 

ông là người tốt, không giống những người làm công hèn hạ. Tu Pháp Hoa 

phải nhớ ý này, phải là người tốt, không hèn hạ. Người hèn hạ thì vào chùa 

tu, lười biếng, nhưng muốn hưởng thụ. Họ làm ít, muốn hưởng nhiều; việc 

có quyền lợi thì xen vô, việc khó thì lánh mặt. 

Chúng ta không phải loại người như thế, vì tu theo Phật, thấy rõ cuộc 

sống không cần nhu cầu lớn lao gì. Ăn mặc không bao nhiêu, ở không cần 

rộng, dành thì giờ phục vụ Phật pháp để tạo công đức. Cuộc đời Thầy thích 

làm công đức cho Phật, không thích làm cho mình; nhờ vậy, Phật thương 

mới hộ niệm. Trong khi người khác mưu cầu đủ thứ, nhưng không được gì. 

Người ăn bám, lợi dụng Phật, cuộc đời sẽ tệ hại. Người hết lòng lo cho Tam 

Bảo, thay Phật cứu giúp chúng sinh, được Phật hộ niệm, thành tựu những 

việc lớn vượt ngoài khả năng bình thường. Thực tế cho thấy các Thầy cô 

làm từ thiện, cứu nhân độ thế, thật sự không có tiền, nhưng làm bao nhiêu 

việc giúp người cũng có đủ. 

Tu hồi hướng cho chúng sinh, để họ hết nghiệp, sinh được phước và trở 

thành quyến thuộc Bồ đề của chúng ta, cùng nhau tu hành; đó là xây dựng 

thế giới Pháp Hoa. Vì chúng sinh nghiệp nặng quá, không thấy Phật thì sao 

tu. Nói cho dễ hiểu, họ không biết cách tạo ra của cải, nên họ đầu tư bao 

nhiêu tiền cũng mất hết. Chúng ta biết làm ra của cải, nói cách khác, là ta tu 

đúng và có kết quả. Người khổ đến lạy Phật, Bồ tát và nhờ Thầy cứu giúp. 

Thầy hồi hướng công đức cho họ, nhờ đó, họ an lành, đời sống vật chất khá 

lên, mới phát tâm tu theo. Đó là cách tu hồi hướng theo Tích môn của Ngài 

Trí Giả dạy. 

Thực tế Thầy đã thể nghiệm pháp tu này. Gặp một số Thầy cô sân 

si  quá, Thầy chỉ yên lặng, sám hối thay cho họ, phát nguyện tu thay cho họ, 

hồi hướng công đức cho họ. Một thời gian sau, trong số họ có người đến 

thưa với Thầy rằng "Con được bình yên, đã cất chùa rồi, xin cho con thọ 

pháp với Thầy”. 



Trong mùa tu Gia hạnh, Thầy cầu mong tất cả đại chúng trong đạo 

tràng Pháp Hoa từ Namđến Bắc đều gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Mọi 

người đều gởi nghiệp cho Phật và nhận được công đức của Phật trao cho. 

---o0o--- 

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư 

Đức Phật Thích Ca cho biết trong thế giới mười phương đều có vô số 

các Đức Phật. Và Ngài giới thiệu cho chúng ta hai vị Phật đặc biệt có duyên 

với chúng sinh ở Ta bà. Đó là Đức Phật Di Đà ở thế giới phương Tây và 

Đức Phật Dược Sư ở thế giới phương Đông. 

Hai vị Phật Di Đà và Dược Sư cũng phát xuất từ con người như chúng 

ta, cũng bị vô minh ngăn che, phiền não quấy rầy. Nhưng các Ngài khác 

chúng ta ở điểm đã chuyển hóa những hiểu biết sai lầm của con người thành 

hiểu biết đúng đắn hoàn toàn và chuyển đổi những việc làm xấu trở thành 

công đức, cũng như đã phát huy được ba nghiệp thân khẩu ý  đến mức thanh 

tịnh hoàn toàn, sáng suốt trọn vẹn và thành tựu nhiều việc làm lợi ích cho 

cuộc đời. Những thành quả tuyệt vời như thế trên bước đường hành Bồ tát 

đạo mới tạo thành quả vị Phật của Đức Di Đà và Đức Dược Sư. 

Phật Thích Ca đến thành Quảng Nghiêm, nói kinh Dược Sư dưới cây 

Tiếng Nhạc là cây Thông. Phật thuyết pháp trong rừng thông, gió lay động 

làm tiếng thông reo, người có tâm thanh tịnh cảm nhận như là tiếng nhạc 

Trời. 

Thành Quảng Nghiêm là tên khác của thành Tỳ Da Ly, nơi Phật đã 

thuyết kinh Duy Ma.  Đây là thành phố tương đối văn minh, sạch đẹp, con 

người và thiên nhiên sống hài hòa với nhau. Đức Phật đưa đại chúng đến 

thành phố an vui, để nói việc vui; Phật thuyết pháp tùy duyên là như thế. 

Đến thành Quảng Nghiêm, một cảnh vui tươi, an lạc, khác với cảnh 

chết người của thành Vương Xá, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hỏi Phật về Tịnh độ 

của các Đức Phật; nói cách khác, ngoài thành này còn có thành nào tốt đẹp 

hơn nữa hay không. 

Đức Phật trả lời rằng từ đây hướng đến phương Đông cách mười muôn 

ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này 

là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Khi còn tu hạnh Bồ tát, 



Ngài có mười hai lời nguyện, để cứu giúp mọi người  có được cuộc sống vật 

chất và tinh thần tốt đẹp nhất. 

Đức Phật đã giới thiệu thế giới Tịnh Lưu Ly cách chúng ta rất xa, xa 

đến mười muôn ức thế giới và cũng đẹp như thế giới Cực Lạc của Đức Phật 

Di Đà. Tuy nhiên, hai thế giới này có hai mô hình khác nhau, có cách trang 

nghiêm khác nhau; vì môi vị Phật có tâm nguyện, hạnh nguyện khác nhau, 

tức nhân địa tu hành Bồ tát đạo của hai vị này khác nhau. Tuy nhiên, dù 

khác thế nào chăng nữa, thế giới của các Đức Phật cũng đều hoàn toàn tốt 

đẹp. 

Đức Phật Dược Sư xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly trên căn bản của 12 

lời nguyện, trong đó cũng có những nguyện giống với 48 nguyện của Đức 

Phật Di Đà. 12 lời nguyện này để ứng vào hoàn cảnh xã hội và yêu cầu của 

mọi người ở Ta bà. Chúng ta còn nhớ Đức Phật Thích Ca xưa kia phát Bồ đề 

tâm hành Bồ tát đạo, tình thương của Bồ tát rất lớn và đối tượng của tình 

thương đó là chúng sinh đau khổ vô cùng. Thấy chúng sinh khổ thì thương, 

nhưng khả năng còn giới hạn, làm sao cứu được. Đức Phật Thích Ca cũng 

nguyện thành Vô thượng Đẳng giác, nghĩa là có đầy đủ khả năng cứu giúp, 

mới trở lại độ chúng sinh. Phật Dược Sư cũng phát nguyện như vậy và 12 lời 

nguyện của Ngài rất thực trong cuộc sống. 

Nguyện thứ nhất, Đức Dược Sư phát nguyện chứng được Vô thượng 

Bồ đề là đạt được trí tuệ tột đỉnh để giúp cho mọi người hết khổ, được an vui 

và họ biết phục vụ lại người khác. Vì Ngài biết rõ tất cả chúng ta đều có khả 

năng mang an vui, hạnh phúc cho mình, cho người; nhưng vì thiếu trí tuệ, bị 

vô minh ngăn che, nên không thể giải thoát, không làm được việc lợi ích cho 

đời. 

Thời Phật Dược Sư xa xưa vậy mà Ngài đã biết được lợi ích vô cùng 

của trí tuệ. Ngày nay chúng ta dễ dàng nhận thấy sức mạnh của con người 

không bằng con hổ, con voi, nhưng khống chế được chúng nhờ trí tuệ. 

Và thời hiện đại là thời văn minh khoa học, cũng do trí tuệ loài người 

được phát huy cao, nên tạo ra được những tiện nghi tốt đẹp cho cuộc sống 

của con người. Nhưng loài người phát huy trí tuệ mà không có tình thương 

chỉ đạo, không hướng đến việc phục vụ con người một cách tốt đẹp, mà lại 

gây ra đau khổ rất nhiều cho chính con người và cho muôn loài. Thí dụ con 

người tìm ra nguyên tử năng là sức mạnh lớn nhất, nhưng không sử dụng để 

phục vụ hoàn toàn cho con người; trái lại, dùng nó để giết người. Điển hình 



là hàng triệu người chết vì bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki 

ở Nhật Bản. Hoặc trong chiến tranh Việt Nam, người Mỹ cũng sử dụng vũ 

khí hiện đại là chất độc da cam, khiến cho chiến tranh chấm dứt đã 30 năm 

mà vẫn còn để lại hậu quả thật là thảm khốc cho nhiều người. 

Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích 

cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát 

nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được 

hưởng cuộc sống sung sướng nhất. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà 

cũng vậy. Đó là hai mô hình thế giới văn minh của Phật chỉ có tình thương 

và xây dựng hạnh phúc tối đa cho người dân; ở Tịnh độ đó không có ác độc, 

nguy hiểm, giết người, đói khát, bệnh tật, đau khổ, v.v…  như thế giới văn 

minh của loài người ngày nay thường hủy diệt mạng sống của con người và 

các loài hữu tình khác, cũng như gây ra vô số bệnh tật quái ác, tạo ra những 

rủi ro vô cùng, hiểm nguy vô tận. 

Bồ tát muốn cứu chúng sinh, phải có trí tuệ cao nhất để khai thác tài 

nguyên trong không gian, trong lòng đất nhằm phục vụ con người mà không 

gây thiệt hại cho các loài, cho sự sống của trái đất. Và Đức Phật Dược Sư đã 

đạt được mục tiêu đó. Ngài chuyển những khó khăn thành tiện nghi tốt nhất 

của thế giới thuần tịnh, cũng đẹp nhất và an vui nhất như Cực Lạc vậy. 

Tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, nghĩ đến lời nguyện thứ nhất 

của Đức Dược Sư, chúng ta nỗ lực nâng hiểu biết của mình lên đến tầm cao. 

Giả sử chúng ta sinh về đó, cũng để học hỏi, thực hành và xây dựng được 

thế giới văn minh như Đức Phật Dược Sư; không phải để hưởng thụ. Thật 

vậy, Tịnh độ của Đức Phật Dược Sư có những vị Bồ tát như Nhựt Quang, 

Nguyệt Quang, Dược Vương, Dược Thượng, Bảo Đàn Hoa … và nhiều vị 

Bồ tát lớn. Các Ngài là những bậc Thầy có trí tuệ tuyệt vời để chúng ta theo 

học, chắc chắn việc kiến tạo những Tịnh độ không phải là việc làm ngoài 

tầm tay của chúng ta. 

Nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư là có được thân như ngọc lưu 

ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang chiếu mười 

phương khiến cho chúng hữu tình trông thấy là được an lành. Người Ta bà 

phát triển trí tuệ, nhưng thân tâm ác độc, ô uế, nên đã tạo ra khổ đau cho 

nhau. Thực tế cho thấy con người càng khôn thì càng làm khổ nhiều người. 

Ngày xưa, con người đánh nhau bằng tay, sau đánh bằng đá, cho đến bằng 

gươm giáo và tiến đến súng đạn, vũ khí tàn phá giết người hàng loạt. Văn 



minh kèm theo tâm tham vọng và sự ác độc đã gây tác hại vô cùng cho chính 

con người và cho mọi loài. 

Nguyện thứ hai của Đức Phật Dược Sư rất hay, nên Thầy cũng phát 

nguyện tu theo. Thân tâm của Đức Phật Dược Sư tinh sạch hoàn toàn, đọc 

đến đây, tự xét thân và tâm chúng ta có tỳ vết hay không, để chúng ta bắt 

đầu điều chỉnh, sửa lần. 

Tâm trong sạch là không phiền não, nghiệp chướng, trần lao. Còn ba 

thứ này là có tỳ vết. Và tất nhiên người thấy tỳ vết của ta, họ sẽ chỉ trích. Tu 

hành, chấp nhận sự phê phán của người, không buồn giận; nhưng cám ơn họ, 

vì ta không thể thấy lỗi của mình. Họ không thích, không kính, vì ta có lời 

nói không êm tai, mát lòng tiêu biểu cho khẩu nghiệp. Từ khẩu nghiệp, mới 

tạo thành ngôn ngữ mà người không chấp nhận. Còn thân nghiệp vì mình đã 

tạo nhiều tội, nên thân hôi dơ, xấu xí, bệnh hoạn. 

Vì thế, tu hành, chúng ta chuyển đổi nghiệp thân thành thân công đức, 

bằng cách dùng thân này phục vụ chúng sinh hay xã hội. Thầy thấy nhiều 

người có ngoại hình không đẹp, nhưng họ biết tu, lo phục vụ người khác; đó 

là dùng công đức trang nghiêm thân, nên họ cũng được nhiều người quý 

mến. Thầy có kinh nghiệm pháp tu này. Lúc còn là học Tăng, Thầy lo quét 

dọn sạch sẽ nhà vệ sinh của đại chúng. Chắc chắn đại chúng không cần mình 

đẹp, chỉ cần nhà vệ sinh sạch đẹp. Thầy đã nhiệt tình và vui vẻ làm công 

việc này, mọi người đều thọ ơn, nên họ thương quý Thầy. Do làm công việc 

tốt mà nhận được cảm tình của người khác là dùng công đức trang nghiêm. 

Người nghĩ đến ta, hay nhìn thấy ta là thấy việc tốt của ta. Chúng ta tu hành 

không có gì trang nghiêm, làm sao người thương. Phải dùng công đức trang 

nghiêm như Đức Phật Dược Sư. Về thân bên ngoài, dễ thấy nhất, nên lo 

phục vụ, không gây phiền hà thì người ta sẽ nghĩ mình tốt, biết lo cho mọi 

người. 

Đọc kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, chúng ta phải sửa đổi thân cho 

trong sạch và nhờ người phát hiện chỉ giùm. Khi có được thân tốt rồi, nghĩa 

là không ai chê trách. Chúng ta không làm gì lợi ích cho người, nhưng cũng 

không làm phiền ai; đó là giai đoạn tu Tiểu thừa. Nhưng sang bước thứ hai, 

tu Đại thừa, phải dùng công đức trang nghiêm, tức làm việc tốt để trang 

nghiêm thân. Tinh thần này của Bồ tát được Tổ sư dạy trong bài sám Quy 

mạng rằng "Kỳ hữu kiến ngã tướng, nãi chí văn ngã danh, giai phát Bồ đề 

tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ …”, nghĩa là ta thành tựu được nhiều việc tốt 



lành đến mức người trông thấy, hoặc chỉ nghe đến tên, họ cũng phát tâm Bồ 

đề, mãi mãi thoát khỏi khổ đau của kiếp sống luân hồi. 

Chúng ta theo Đức Phật Dược Sư phát nguyện tu hành, chuyển hóa 

thân mình cho trong sạch, dùng giới đức trang nghiêm thân, người ngoài 

không chỉ trích được. Ngoài ra, làm nhiều việc lợi ích cho đời, khiến người 

phát tâm là đã thể hiện phần nào ý nghĩa của Đức Dược Sư nguyện "Chúng 

hữu tình ở nơi tăm tối cũng thấy thân ta và được an lành”. 

Song song với thân trong sạch, sâu kín trong tâm chúng ta, cũng nhận 

chân được tâm duyên khởi lên vọng tưởng điên đảo, hay tâm lắng yên. Phải 

giữ cho tâm trí lắng yên. Chúng ta tụng kinh, lễ Phật, kinh hành, ăn uống, 

v.v… , nói chung, mọi sinh hoạt đều phải ở trong trạng thái tĩnh thức, tâm trí 

lắng yên. 

Thí  dụ, ăn thì lo ăn, không nghĩ ngon dở; vì tâm lắng yên, không phân 

biệt thức ăn. Chỉ cần ăn để sống, là ăn trong tĩnh thức, tâm không phân biệt 

là không vọng niệm, nên thức ăn ngon dở cũng vậy. Còn khởi tâm thức ăn 

dở thì nuốt không vô. 

Tụng kinh cũng vậy, tập trung tâm trí, theo dõi lời Phật dạy, suy nghĩ 

về những lời nguyện của Đức Dược Sư như thế nào mà Ngài thành Phật. 

Đức Phật Thích Ca nói về việc làm của Đức Phật Dược Sư để nhắc nhở 

chúng ta làm theo Ngài. Nói cách khác, Đức Phật đưa ra mẫu người tiêu biểu 

là Đức Phật Dược Sư nhằm dạy chúng ta hành Bồ tát đạo, để tự trang 

nghiêm mình, trong tương lai chúng ta cũng đạt được quả vị như Đức Phật 

Dược Sư. 

Nguyện thứ ba của Đức Phật Dược Sư là sử dụng được phương tiện; vì 

thông minh và đạo đức, nhưng không có phương tiện, không làm được. Thí 

dụ, phải có bình lọc nước là phương tiện để lọc nước cho sạch; cũng vậy, 

tâm người dơ bẩn thì phải có pháp để thanh lọc tâm cho trong sạch. 

Vì thế, Đức Phật Thích Ca khẳng định rằng vì chúng sinh nhiều nghiệp 

chướng, nên Ngài đưa ra nhiều pháp môn là những phương tiện tu để hóa 

giải. Điển hình như trước kia Đức Phật không theo pháp tu khổ hạnh nữa, 

khiến năm anh em Kiều Trần Như nghĩ xấu về Ngài. Đến khi Đức Phật 

thành đạo, Ngài trở lại giáo hóa năm vị này. Họ nhận thấy Phật thân tâm 

thanh tịnh, nên tôn kính, mới độ được họ. Đức Phật tìm được phương pháp 

tu để hóa giải những suy nghĩ cố chấp của họ, giúp họ đắc được quả vị La 

hán. 



Ngày nay, hành đạo Bồ tát ở Ta bà, đối tượng của chúng ta là chúng 

sinh, chúng sinh nghiệp, chúng sinh phiền não. Niệm Phật Dược Sư, nhớ 

nghĩ đến lời nguyện thứ ba của Ngài, chúng ta cũng cố gắng tìm cách tốt 

nhất để hóa giải chúng sinh, chúng sinh nghiệp, chúng sinh phiền não. Nếu 

chưa hóa giải được ba thứ này trở nên tốt đẹp, chúng ta cũng không cho 

chúng tác hại tâm mình. 

Nguyện thứ tư, nếu có người theo tà đạo, Đức Dược Sư khiến họ trở về 

chánh đạo. Nếu theo nhị thừa, Ngài khiến họ cầu Vô thượng giác. Phải có 

khả năng, uy tín, đạo lực, mới chuyển đổi được người khác đi theo con 

đường chân chánh. Không đủ uy tín, đạo lực mà nói là bị họ giết, như ở Ấn 

Độ có 93 tôn giáo, trong đó có nhiều người rất ác; nói khác là họ giết liền. 

Xưa kia, Đức Phật Thích Ca cảm hóa được hàng tà đạo, người mê tín, 

vì Ngài có đủ ba nguyện đầu tiên giống như Đức Phật Dược Sư. Ngày nay, 

cũng có tà đạo rất nhiều. Tà đạo làm sai trái và dọa nạt người. Đức Dược Sư 

nhận thấy rõ khi tu Bồ tát đạo, nói họ không nghe, còn bị giết. Vì thế, Ngài 

nguyện rằng sau khi thành Phật, Ngài sẽ giáo hóa những người xấu ác này. 

Với người theo tà đạo, Ngài khiến họ trở về chánh đạo. Người tu nhị thừa, 

hay Thanh văn thì chỉ nhận, không cho, khất thực xong rồi tu cho riêng họ. 

Duyên giác thì lo phát huy hiểu biết của tự thân. Sống trong xã hội, nếu mọi 

người chỉ lo riêng bản thân mình, dễ tạo ra sự tranh chấp. Thấy như vậy, 

Đức Phật Dược Sư nguyện chuyển tâm ích kỷ của người thành tâm vị tha, 

tức cầu Vô thượng giác. Phát Bồ đề tâm, thấy được lợi ích vô cùng của sinh 

hoạt toàn diện hài hòa là vô ngã vị tha và phát huy mọi việc làm theo hướng 

kết hợp tất cả cùng thăng hoa. Tuy nhiên, muốn làm được việc chung như 

thế, bản thân ta phải làm trước, phải có nhận thức đúng đắn nhất, đời sống 

cao thượng nhất và đầy đủ phương tiện nhất, thì người mới theo. Nói cách 

khác, phải thành tựu ba điều đầu tiên như Đức Dược Sư là trí tuệ tuyệt đỉnh, 

thân như ngọc lưu ly và đủ phương tiện trí, mới làm được việc thứ tư là 

chuyển hóa được ngoại đạo và nhị thừa. 

Tụng kinh Dược Sư, nghĩ đến nguyện thứ tư của Ngài, chúng ta từ bỏ 

tâm ích kỷ để cùng sống hài hòa với đại chúng, phát huy tâm vô ngã vị tha 

trên bước đường tiến đến Vô thượng Bồ đề. 

Nguyện thứ năm, với người tu nhị thừa, đức Dược Sư khiến họ phát 

tâm Bồ đề và phát tâm rồi, Ngài khiến họ có được tam tụ tịnh giới. 



Chưa thành Phật, chúng ta có lúc tốt, lúc xấu. Nhưng không tốt là hủy 

phạm thì đọa vào ba đường ác. Thí dụ người cúng dường, bố thí một khoảng 

thời gian lại khởi ác tâm, tức tâm đã thay đổi. Nhẹ nhất là thoái Bồ đề tâm, 

từ bỏ tâm vị tha, theo cách sống vị kỷ; nhưng hậu quả tệ hơn nữa là thân 

bệnh hoạn, tâm buồn phiền, hoàn cảnh sống khó khăn thêm. 

Khi thoái tâm, phạm sai lầm như vậy, đáng lẽ bị đọa ác đạo; nhưng ta 

nhớ đến Đức Phật Dược Sư có trí tuệ tuyệt vời và công đức lực giáo hóa vô 

cùng, thì tiến tu trở lại được và thân tâm ta cũng được thanh tịnh. 

Nguyện thứ sáu, Đức Phật Dược Sư thấy trên cuộc đời này có nhiều 

người thân hình xấu xí, bị người khinh chê, ruồng bỏ, vì tai điếc, mắt mù, 

nói năng ngọng liệu, tay chân tật nguyền, lác hủi, điên cuồng. Những người 

này đau khổ, họ càng ác nữa, thì sẽ bị đọa. Đức Phật Dược Sư nghĩ cứu họ, 

vì Ngài có trí phương tiện, là có cách giải quyết cho họ thoát khổ. 

Nhắc đến nguyện này của Đức Dược Sư, chúng ta nhớ lại Đức Phật 

Thích Ca khen ngợi việc làm lợi ích của các Bồ tát. Lúc ấy các vị Tỳ kheo 

mới nói với Phật rằng họ đã xuất gia, không còn tài sản thì phát tâm Bồ đề 

làm được gì. Phật trả lời chỉ sợ tâm hạ liệt của các ông thôi, nếu có tâm cứu 

giúp vẫn làm được. Tìm đối tượng thấp hơn để dạy dỗ, họ vẫn nghe. Thí dụ 

ở thành phố không bằng ai, nhưng các Thầy cô trẻ về vùng sâu, vùng dân 

tộc, chắc chắn giảng được. Mỗi người đều có ưu điểm riêng và vận dụng ưu 

điểm đó thì ai cũng làm được. Phật dạy các vị Tỳ kheo khất thực có nhiều 

thức ăn, có thể chia sẻ cho người khác, hay cho chim ăn vài hột cơm vẫn 

được. 

Đức Phật Dược Sư có trí phương tiện để giúp đỡ, chuyển đổi cuộc sống 

của người ăn hại trở thành người hướng đến Vô thượng Bồ đề, là người tốt. 

Nếu biết tu, sống theo lời Phật dạy, lần lần cũng được giải thoát. Kinh Pháp 

Hoa nhắc rằng gả cùng tử nghèo khổ vào chùa ở, chỉ quét lá cũng có cơm ăn, 

chỗ ở, áo mặc. Nhưng nếu biết tiết giảm sự tiêu xài, có được thặng dư, vẫn 

giúp người khác được. 

Niệm Phật Dược Sư, chúng ta noi theo gương tốt của Ngài, giúp đỡ 

những người kém may mắn hơn ta. Tùy phước báo, uy tín, khả năng của mỗi 

người chúng ta mà đóng góp cho những mảnh đời bất hạnh có được nụ cười 

hạnh phúc, chắc hẳn Phật Dược Sư cũng đưa tay dẫn chúng ta tiến thêm trên 

con đường tốt lành này. 



Nguyện thứ bảy, với những người bị bệnh hiểm nguy, lại nghèo khổ, 

không nhờ vả ai được, vì mọi người đều xa lánh họ. Phật Dược Sư tìm cách 

cứu giúp họ thoát khỏi bệnh, thân tâm được thanh tịnh, được mọi người 

thương yêu gần gũi. 

Ngày nay, lời nguyện này của Đức Phật Dược Sư được thể hiện qua 

hình ảnh từ bi của các nhà sư Thái Lan dấn thân vào hoạt động cứu giúp 

những người mắc bệnh Aids. Tại những trung tâm do các nhà sư xây dựng 

và điều hành, tình thương vô ngã vị tha của người đệ tử Phật đã ban phát cho 

những người mắc căn bệnh quái ác của thế kỷ, mà ít ai dám gần gũi. Các sư 

đã hướng dẫn bệnh nhân áp dụng pháp Phật, để cắt được cơn đau hành hạ 

thân xác, giải tỏa được tâm khổ đau vì bệnh nghiệp và chuẩn bị tinh thần cho 

họ xả thân được nhẹ nhàng khi rời bỏ kiếp người tạm bợ này đến một thế 

giới an lành. 

Nguyện thứ tám, với người mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ, Phật 

Dược Sư cũng có cách hướng dẫn họ tu hành, chuyển thành thân nam, bằng 

cách chuyển đổi tâm người nữ và chuyển nghiệp của người nữ. 

Tâm người nữ là tâm yếu đuối, cần người chăm sóc. Nay nương theo 

Đức Phật Dược Sư, tự phấn đấu đi lên. Sinh hoạt thực tế cho thấy cũng có 

những phụ nữ làm được nhiều việc quan trọng hơn nam giới. Vì vậy, người 

nữ cần thay đổi tánh yếu hèn và nỗ lực vươn lên để tạo nam tính. Chuyển nữ 

thành nam bằng cách phát huy trí tuệ, thấp nhất cũng có việc làm, cao hơn là 

giữ vị trí lãnh đạo cao cấp trong xã hội như làm Tổng Thống, Bộ trưởng, 

Chủ tịch, v.v… , tức thể hiện được trí tuệ và phước báo hơn người. Tuy 

mang thân phụ nữ, nhưng ý chí như đàn ông, là đã tạo được những yếu tố 

cần có của nam giới. 

Trước khi tu, nghĩ rằng cần lập gia đình để sống, cần có người bạn đời 

để nương tựa, cần có những tình cảm ủy mị. Nhưng tu theo Phật Dược Sư, 

người phụ nữ phát tâm làm việc từ thiện, giúp đỡ người khác, biết tự sống 

độc lập, tự tạo sự nghiệp bằng chính đôi tay và khối óc của mình, biết tự tạo 

cho mình niềm vui trong cuộc sống, biết vui với cái vui của người khác, 

v.v… 

Nguyện thứ chín, nếu có người sa vào lưới ma, bị tà giáo ràng 

buộc,Đức Phật Dược Sư hóa giải cho họ không còn sợ kẻ tà. Làm được như 

vậy, vì Đức Dược Sư có uy lực lớn hơn kẻ tà, thì họ mới sợ và Ngài mới 

khuyên được họ từ bỏ con đường tà. Ngài chuyển tâm họ hướng đến Vô 



thượng Chánh đẳng giác, nhờ sống trong chánh pháp, nên kẻ tà ác không hại 

được, gọi là tà bất cảm chánh. 

Nguyện thứ mười, với những người phạm phải sai lầm, bị giam cầm, 

Đức Phật Dược Sư có nguyện lớn cứu những người vô minh này bằng cách 

đưa họ về thế giới Tịnh Lưu Ly. Nếu họ ở Ta bà, sẽ bị ba loại ma bao vây, 

không thoát được, nhất là ngũ ấm ma, tức nghiệp bên trong và thiên ma bên 

ngoài gây khó khăn, khó thoát khỏi. 

Được về thế giới Tịnh Lưu Ly tu, dù làm công hèn hạ cũng không bị nợ 

đòi. Trước nhất, ở thế giới của Ngài, tâm được yên thì mới tháo gỡ được vô 

minh; còn ở đây, vô minh này lại sinh ra sai lầm khác. Xây dựng thế giới 

Tịnh Lưu Ly và Ngài giáo dưỡng cho người ở đó trở thành người tốt, giỏi, 

đạo đức, sau đó cho họ trở về Ta bà để trả nợ. 

Tụng kinh Dược Sư, chúng ta cũng theo hạnh của Ngài, trong phạm vi 

chuyên môn, hướng dẫn người sống và làm việc theo hướng tốt đẹp để 

không phạm kỷ luật, làm được việc và có cuộc sống bình an. 

Nguyện thứ mười một, những người cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, Đức 

Phật Dược Sư khiến họ có đủ vật thực và dạy pháp Phật, khiến họ được Vô 

thượng Bồ đề. Đây là cách giải quyết riêng của thế giới Tịnh Lưu Ly mà 

chúng ta ở đây khó hiểu được, nên không dám bàn đến. 

Nhưng theo Thầy, ăn chay thì không sát hại sinh mạng của các loài. Và 

tiến lên, giảm việc ăn uống, ăn vừa đủ sống, cho đến ăn nhẹ, ăn ít; vì nhu 

cầu vật chất của ta không nhiều, có thể tự giải quyết được và còn dư thừa để 

bố thí cho người nghèo thiếu. 

Nguyện thứ mười hai, người nghèo khổ không có áo mặc, Đức Dược 

Sư cho họ chẳng những đầy đủ đồ dùng mà còn có dư đồ tốt đẹp. 

Hai nguyện sau cùng liên quan đến việc cơm ăn, áo mặc được Đức Phật 

Thích Ca giải quyết cho người tu ở Ta bà bằng "Tam thường bất túc”, nghĩa 

là ăn mặc ít, sống phạm hạnh, không đòi hỏi vật chất nhiều. Nhưng Đức Phật 

Dược Sư cho biết ở thế giới Tịnh Lưu Ly, người dân được ăn mặc thoải mái. 

Tóm lại, Đức Phật Dược Sư nhận thấy rõ con người gặp nhiều khó 

khăn vì thiếu thốn vật chất, sức khỏe, tiền của, trí tuệ, mà lại có dư những 

bệnh tật, nghèo khổ, ngu dốt, tai nạn; nói chung có đủ những thứ xấu ác, nên 

người ta dễ dàng tạo ra nhiều tội lỗi, hoặc khó tiến tu Bồ tát đạo. 



Với tâm từ bi vô lượng, phước trí vô biên, Đức Phật Dược Sư đã phát 

12 lời nguyện khi hành Bồ tát đạo, dẫn đến thành quả là Ngài xây dựng được 

Tịnh độ tên là Tịnh Lưu Ly, một thế giới hoàn toàn tốt đẹp. Ở Đông phương 

Tịnh độ của Ngài, của báu dư thừa, giáo dục hướng thượng tuyệt vời, được 

sống chung với những bậc Bồ tát đại bi, đại trí, dưới sự hướng dẫn của Đức 

Dược Sư và Thánh chúng, người dân ở thế giới đó hưởng được những 

phương tiện tốt nhất để tiến nhanh đến quả vị Vô thượng Đẳng giác. 

Để chuẩn bị hành trang về thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược 

Sư, thiết nghĩ chúng ta tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, nghĩ đến 

đức hạnh của Ngài, nghĩ đến thế giới thuần tịnh của Ngài, chắc chắn phải nỗ 

lực tu tạo theo những hạnh nguyện của Đức Dược Sư. Đó chính là những 

thềm thang cho chúng ta bước đến thế giới Tịnh Lưu Ly của Ngài. 

---o0o--- 

Ý Nghĩa Niệm Phật Di Đà 

Đức Phật đưa ra nhiều pháp môn tu khác nhau để thích ứng với nhiều 

nghiệp chướng trần lao của chúng sinh ở Ta bà. Tuy nhiên, các pháp môn tu 

không ngoài mục tiêu ngăn chận phiền não, trần lao cho chúng sinh và giúp 

mọi người được giải thoát. 

Đức Phật Thích Ca giới thiệu trong mười phương có nhiều Đức Phật và 

nhiều thế giới Phật là những Tịnh độ khác nhau. Chúng ta xem nhân duyên 

và hoàn cảnh mình thích hợp với Tịnh độ nào, với vị Phật nào, thì nương 

theo thần lực của vị Phật đó mà tu hành để được giải thoát. 

Trong tất cả các Đức Phật mười phương, Đức Phật Thích Ca cho biết 

chúng sinh ở Ta bà có duyên lớn với Đức Phật Di Đà. Vì thế, Ngài khuyên 

chúng ta nên niệm hồng danh Phật Di Đà và vãng sinh về thế giới Cực Lạc 

của Đức Phật Di Đà. Đó chính là con đường tu của pháp môn Tịnh độ được 

truyền bá rộng rãi; nhưng nhiều người tu theo pháp môn này, mà ít người đạt 

được kết quả tốt. Vì đa số người không hiểu lời Phật dạy ẩn chứa ý sâu xa 

bên trong để ứng dụng vào cuộc sống tu hành. Họ tu theo cách bắt chước, 

nghe nói chỉ niệm hồng danh Phật mười tiếng cũng vãng sinh; trong khi thực 

tế niệm Phật cả vạn tiếng, nhưng nghiệp vẫn tràn đầy trong cuộc sống là đã 

hiểu sai lời Phật dạy, tu sai pháp. 

Một trong những cách tu Tịnh độ là pháp niệm hồng danh Phật Di Đà. 

Nhiều người không hiểu, tưởng niệm Phật là miệng kêu tên Phật và tay lần 



chuỗi. Niệm là nhớ nghĩ; niệm Phật là nhớ nghĩ đến Phật, lấy tâm chúng ta 

gắn liền với Phật. Vì thế, không cần niệm ra tiếng, nhưng niệm Phật trong 

lòng, lúc nào cũng nghĩ đến Phật thì 84.000 phiền não trần lao sẽ bị diệt trừ. 

Trần lao là tất cả những việc phức tạp, gây trở ngại khó khăn cho chúng 

ta trong cuộc sống. Chúng ta niệm Phật thì phiền não trần lao bị tiêu diệt, 

nghĩa là hoàn cảnh xấu ác không tác hại, làm tâm ta khổ. Tu trên căn bản 

này là tu tâm. Hoàn cảnh khổ, nhưng tâm không khổ, vì ta đang nhiếp tâm 

nghĩ tưởng đến Phật và thế giới Phật, làm sao khổ được. 

Loại bỏ khỏi tâm mình tất cả hình ảnh xấu, người xấu, những việc hơn 

thua phải trái trên cuộc đời; vì nhớ nghĩ đến những thứ đó làm tâm chúng ta 

bất an. Người niệm Phật chủ yếu đem hình ảnh cao quý của Phật, Bồ tát, 

Thánh chúng vào tâm, sẽ được an lạc liền. 

Dù hoàn cảnh có khó khổ đến đâu, nhưng tâm không khổ; vì tâm đang 

hướng về Phật và đang làm việc của Phật, tu hạnh Bồ tát. Tu như vậy, được 

Phật lực gia bị, cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi tốt đẹp. Thay đổi trước tiên là 

người niệm Phật phải được tâm an vui. Thật vậy, thế giới của Đức Phật Di 

Đà có tên là Cực Lạc tiêu biểu cho cái vui cùng cực. Niệm Phật Di Đà, nghĩ 

đến Ngài là nghĩ đến cái vui cao tột ấy, đương nhiên chúng ta được an vui. 

Và tâm được an lạc, luôn hướng về Phật, về đức tánh trọn lành và việc 

làm cao quý của Ngài, chắc chắn Phật cũng nghĩ đến ta. Trên bước đường tu, 

hay trong thực tế cuộc sống, chúng ta có thể nghiệm thấy rõ điều này. Người 

nghĩ đến ta, thương ta, ta nhận được tín hiệu an lành. Người nghĩ ghét ta, ta 

nhận được tín hiệu bất an. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, nếu cảm thấy bất 

an là biết đang nhận tín hiệu xấu đưa tới, đó là oan gia nghiệp chướng tội lỗi 

đã tạo đời trước sẽ đến đòi. Biết rõ phút giây đó, nghiệp ác mình sinh ra thì 

phải nhiếp tâm niệm Phật. 

Nếu không ngồi yên, nhiếp tâm niệm Phật được, nên lạy sám hối. Cả ba 

nghiệp thân khẩu ý đều tập trung về Phật, miệng niệm Phật ra tiếng, thân lạy 

Phật, tâm nghĩ đến Phật, tự động trần lao nghiệp chướng, tức ám ảnh tâm lý 

biến mất. Nhưng khi tu hành tốt rồi, nghiệp chúng ta đã thanh tịnh, hễ nghĩ 

đến Phật hay Tịnh độ, thì Phật và Tịnh độ liền hiện ra, tín hiệu xấu tự mất. 

Để hình ảnh Phật in vào tâm, quý Thầy thường để tượng Phật Di Đà 

hay tam Thánh, hoặc hình ảnh thế giới Cực Lạc ở trước mặt để hàng 

ngày  chiêm ngưỡng. Và nhìn tôn tượng Ngài đến độ nhập tâm thì các Thầy 

nhìn đâu cũng thấy Phật, thấy thế giới Cực Lạc, là thấy bằng tâm. Không 



nhiếp tâm niệm Phật, không tạo thành thói quen, trần lao nghiệp chướng dễ 

sinh khởi. Người niệm Phật phải có độ cảm sâu sắc về Phật, về thế giới Phật 

và niệm Phật thuần thục, dù đang sống ở Ta bà, vẫn an vui, tự tại, vì trấn áp 

được phiền não, trần lao nghiệp chướng. 

Niệm Phật, sống với thế giới Phật, tâm chúng ta an lành, thì hiện tướng 

giải thoát, dễ thương; chắc chắn không ai gây khó khăn cho ta. Vì vậy, khi 

đến nơi nào không vui là biết tâm mình chưa tốt, chưa an, nên không được 

người thương mến, quý trọng. Gặp tình huống như vậy, tôi thường ngưng 

ngay công việc, để tâm tiếp cận với thế giới Phật. Vì tiếp cận chúng sinh, 

tâm chúng ta chưa thanh tịnh, gặp việc không vừa ý, phiền não phải phát 

sinh. 

Thí dụ tu hành phát tâm thương người, muốn giúp đỡ, bố thí, cúng 

dường là tâm tốt sinh ra. Tâm muốn cúng dường, sẽ có nhiều Thầy đến 

quyên góp; tâm muốn bố thí, có vô số chúng sinh đến xin. Khi khởi tâm thì 

tốt, nhưng khi ứng dụng thì tâm xấu sẽ sinh ra. Thật vậy, có ý cúng dường, 

hay giúp đỡ, mà nhiều người đến xin, đến quyên góp vượt quá sức, khiến 

chúng ta bực tức, khó chịu; nghĩa là nghiệp và phiền não đã phát sinh trong 

khi làm việc tốt. 

Để tâm xấu không sinh ra, tôi theo lời Phật dạy: "Làm việc tốt, đừng 

cho người biết và đừng nói chúng ta tốt”. Chúng sinh sai lầm vì làm không 

bao nhiêu, sức có giới hạn, lại muốn khoe cho mọi người biết mình là người 

số một, nên phần nhiều bị thất bại. Tu Tịnh độ, khởi tâm bố thí, cúng dường, 

không cho người khác biết; âm thầm đi khắp nơi, thấy nơi nào muốn cúng, 

người nào muốn giúp, chúng ta làm. Nếu khoe rằng đã cho chỗ này một số 

tiền lớn, chỗ khác biết đến xin, không cho cũng phiền. Tỏ ra ta đây có nhiều 

phước, tự chuốc họa vào thân. Sống bình thường, nhưng tu hành làm được 

việc phi thường và từ giã cõi đời, ra đi nhẹ nhàng, là biết người này đã được 

vãng sinh Tịnh độ. Phật dạy Bồ tát tu hành nên dấu kín hạnh Bồ tát, bên 

ngoài hiện tướng phàm phu; nghĩa là Bồ tát cũng sống bình thường như mọi 

người, nhưng thành tựu những việc khó làm. 

Niệm Phật Di Đà, tất yếu phải nghĩ đến công hạnh của Ngài. Một trong 

những công hạnh cao quý trên bước đường khởi tu của Đức Phật Di Đà là 

không màng phú quý lợi danh. Niệm hồng danh Ngài, chúng ta cũng tập từ 

bỏ quyền lợi vật chất thế gian. Trong kinh Bảo Tích có nói về tiền thân của 

Đức Phật Di Đà là vua Vô Tránh Niệm đã bỏ ngai vàng đi tu và được đổi 

danh hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo; nghĩa là Ngài tiêu biểu cho kho pháp của 



Phật. Niệm Phật Di Đà, liên tưởng đến hạnh của Ngài như vậy, tôi đọc kinh 

không biết mệt mỏi, mong thu nhiếp được tạng pháp vào trong tâm trí, mong 

có được trí tuệ bao la như Ngài. Chúng ta niệm Phật Di Đà, từ bỏ vật chất để 

phát huy sự nghiệp tinh thần như Đức Di Đà xưa kia bỏ vương vị được Vô 

thượng Bồ đề; không phải bỏ vật chất để rồi trắng tay. 

Đức Phật Di Đà có vô lượng công đức, chúng ta niệm Ngài thì được vô 

lượng công đức của Ngài gia bị. Chúng ta không lo lắng, tính toan, cuộc 

sống vẫn tốt. Tôi chứng nghiệm điều này rất rõ. Dù hoàn cảnh khó mấy, dù 

Giáo hội giao nhiều việc, tôi cũng không lo; vì lo cũng không tới đâu. Niệm 

Phật có Phật lo, mọi việc tự tốt. Thật vậy, tôi thấy rõ tất cả Phật sự mà được 

Phật lo, Phật sẽ khiến người tốt tự động tìm đến hỗ trợ. Từng bước niệm 

Phật, quán tưởng tu hành, được Phật lực gia bị, thường có quyết định đúng 

hơn người khác. Hòa thượng Trí Tịnh cho biết Ngài chuyên tâm niệm Phật, 

không suy nghĩ, tính toán thì thấy việc trần gian chính xác hơn; còn để tâm 

theo dõi lại không thấy đúng. Vì thế, việc càng khó, càng phải nhiếp tâm 

niệm Phật, sẽ vượt qua được mọi chướng ngại và cuối cùng, bỏ xác thân 

này, cần nhiếp tâm niệm Phật hơn nữa để được vãng sinh về thế giới Phật. 

Điều thứ ba là niệm hồng danh Phật Di Đà, nghĩa là niệm trí tuệ của 

Ngài, vì Di Đà còn có nghĩa là Vô lượng quang. Nhờ ánh quang hay trí tuệ 

của Đức Phật Di Đà rọi vào tâm, làm tâm ta sáng tỏ; từ đó, ta nhìn việc, nhìn 

người chính xác. Người tu Tịnh độ đúng, mỗi ngày tâm sáng suốt thêm, biết 

việc chưa từng biết; nhưng biết theo Phật, khác với cái biết theo chúng sinh. 

Biết theo chúng sinh thì phiền não. Biết theo Phật, không cần suy nghĩ, 

nhưng có ánh quang Phật soi sáng tâm, biết mọi việc từ nguyên nhân đến kết 

quả. Biết người đến với ta là người xấu, hay người oan gia nghiệp chướng 

đến đòi nợ, hoặc là người tốt đến giúp đỡ, thì tùy theo đó mà giải quyết một 

cách đúng đắn nhất; không bị họ lừa dối, không bị họ ám hại, hoặc không bỏ 

lỡ cơ hội gieo trồng căn lành cho người tốt cũng như người xấu, v.v… 

Không được Phật lực gia bị,  không nhận ra người tốt, kẻ xấu, chắc chắn bị 

thất bại. 

Điều thứ tư là niệm Phật đến nhất tâm, được Phật lực gia bị, không còn 

sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, tâm chúng ta được bình ổn, thân mới khỏe mạnh. 

Niệm Phật, có sức khỏe tốt, làm việc nhiều, nhưng không bệnh đau là biết đã 

tiếp nhận được công đức lực của Phật Di Đà. Vì niệm Phật đúng pháp, sẽ 

nương được lực của Phật ở Cực Lạc mà làm việc ở Ta bà thì người thường 

sao có thể sánh kịp. 



Tóm lại, niệm Phật Di Đà, tu Tịnh độ đúng pháp, tâm an vui, thân khỏe 

mạnh, trí sáng suốt, tạo được nhiều công đức, người nhìn thấy phải phát tâm. 

Người niệm Phật như vậy, ở cuộc đời đã làm được nhiều việc lợi ích cho 

người, Tịnh độ đã hiện hữu với họ ngay trong cuộc sống hằng ngày và khi từ 

bỏ thế giới mộng huyễn này, chắc chắn họ sẽ trở về thế giới vĩnh hằng bất tử 

là Tịnh độ của Đức Phật Di Đà. 

---o0o--- 
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