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NGUYỆN HƯƠNG 

 

Đức Phật đã Niết-bàn nhƣng Pháp-thân thƣờng trụ. Sự nghiệp ngài để 

lại là kết tinh của giới đức, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Để nhớ 

http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Giang%20Kinh/Kinh%20Phap%20Hoa/
http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Giang%20Kinh/Kinh%20Phap%20Hoa/


đến bổn phận phải sống tƣơng ƣng với 5 phần pháp thân, chúng ta dâng 

hƣơng : 

 

1- Giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh. 

 

2- Thật tâm bình ổn, không phiền muộn bực tức những khó khăn trái ý. 

 

3- Trầm mình trong giáo lý, thâm nhập những gì Phật muốn truyền trao và 

tùy theo đó khai thị cho ngƣời. 

 

4- Hiện tại không để vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh quấy rầy. 

 

5- Một bề sống với chân tánh Bồ-đề vô lƣợng quang thọ. 

 

Hôm nay dâng cúng, mai dâng cúng, cứ nhƣ thế trên con đƣờng Bồ-đề, lòng 

tin vững mạnh. Kinh Hoa Nghiêm nói : “Nhất thân phục hiện sát trần thân, 

nhất nhất biến lễ sát trần Phật”. Tùy lòng thành, tâm chúng ta đi khắp cầu 

xin Tam-bảo thƣờng gia hộ. Kiến lập đàn tràng chuyên tu dễ kết quả. 

 

---o0o---  

LỄ KÍNH 

 

Đỉnh lễ mƣời phƣơng Phật bảo. Tổng lễ rồi biệt lễ từng danh hiệu, 

cảm đức mà lập nhân địa tu hành. 

 

– Phật Oai Âm Vƣơng, đức Phật đầu tiên của trái đất này, ra đời lúc đức 

Thích Ca còn là Thƣờng Bất Khinh Bồ-tát. 

 

– Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật : Pháp-thân bình đẳng ; Nguyệt : Báo-

thân đại bi ; Đăng : Hóa-thân hằng thuận. Càng lạy càng nuôi lớn 3 tâm. 

 

– Phật Nhiên Đăng là đức Phật sau cùng. Làm nhiệm vụ mồi đèn, mồi ánh 

sáng cho chúng sanh bừng tỉnh. Ngài đã châm đèn cho đức Thích Ca thành 

Phật. 

 

– Đại Thông Trí Thắng Nhƣ Lai đƣợc mƣời phƣơng Phạm Thiên Vƣơng và 

16 vƣơng tử, đại diện khắp trời ngƣời thỉnh pháp, đã trao Pháp Hoa cho Sadi 

Thích Ca. 

 



– Không Vƣơng Nhƣ Lai, thầy khai tâm Bồ-đề cho Thích Ca và Anan. 

 

– Vân Tự Tại Đăng Vƣơng Nhƣ Lai : Lòng thanh thản vƣợt hết cạm bẫy nhƣ 

mây bay không một gì làm chƣớng ngại. 

 

– Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Tịnh Minh là tịch mà thƣờng chiếu, tác động 

cho Dƣợc Vƣơng đƣợc hiện-nhất-thiết-sắc-thân-tam-muội. Đƣợc tam muội 

này, hễ chúng sanh cần loại thân nào, Bồ-tát liền hiện thân ấy giáo hóa. 

Ngôn ngữ, tâm tƣ, nguyện vọng của loài nào Bồ-tát cũng thấu đáo. 

 

– Vân Lôi Âm Vƣơng Phật giáo dƣỡng Diệu Âm Bồ-tát. Đức Phật đã để cả 

một phẩm trong Pháp Hoa để tán thán công hạnh đặc biệt Bồ-tát trang 

nghiêm Tịnh-độ. Việc làm lớn nhỏ đều tác động khiến chúng sanh phát tâm 

Bồ-đề. 

 

– Vân Âm Tú Vƣơng Hoa Trí Nhƣ Lai tỏa sáng soi đƣờng cho hậu lai, phát 

huy nhân hạnh. 

 

Tƣơng giao với Phật, Phật lực hỗ trợ, chúng ta dũng mãnh tinh tấn trên lộ 

trình hành Bồ-tát đạo, đời đời không lui sụt.  

 

Phật vị lai là những Bồ-tát đã đƣợc thọ ký. Riêng hội Pháp Hoa, Phật thọ ký 

cho hàng Thanh-văn. Phẩm Pháp Sƣ, Phật thọ ký cho tất cả thiên long tám 

bộ, những ai đã dự hội Pháp Hoa, sau này sẽ dự hội Pháp Hoa, dù một câu 

một kệ một niệm tùy hỷ, đều sẽ thành Phật. Hiện tại chúng ta đang thọ trì 

kinh Pháp Hoa tức là đi chung đƣờng với các ngài. Cảm đức và kính lễ để 

kết duyên tu hành, mong đƣợc làm pháp lữ trong những hội Pháp Hoa kiếp 

sau, đƣợc dìu dắt cho tới Vô-thƣợng Bồ-đề. 

 

– Đỉnh lễ Hoa Quang Nhƣ Lai, hậu thân ngài Xá Lợi Phất. 

 

– Đỉnh lễ Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vƣơng Nhƣ Lai, hậu thân Tổ Anan. 

Từ đức Không Vƣơng lâu xa, ngài phát nguyện thắp đèn chánh pháp suốt 

đời vị lai ở khắp mƣời phƣơng. 

 

– Đỉnh lễ Quang Minh Nhƣ Lai, Danh Tƣớng Nhƣ Lai v.v…. 

 

Khởi đầu tu, ta chỉ thấy chúng sanh phiền não, chúng sanh nghiệp chƣớng. 

Sau một thời gian lễ lạy, chỗ thấy sẽ đổi khác. Phật quá khứ hiện tại vị lai từ 

từ sẽ đến với chúng ta. Cũng ngƣời ấy, trƣớc ta thấy xấu nay hóa tốt. Tốt xấu 



tùy thuộc thiện nghiệp hay ác nghiệp của chính ta. Hễ tâm tốt thì hoàn cảnh 

tốt xuất hiện theo. Nên ngƣời tu chỉ lo tự điều chỉnh, không quan tâm đến 

ngƣời tốt xấu. Một lòng lạy Phật vị lai, lâu ngày quanh ta toàn là Phật. Mở 

mắt nhìn đời, tập thấy Phật tánh của mỗi ngƣời. Lạy Phật nhiều chừng nào, 

tầm mắt Thƣờng Bất Khinh mở to ra chừng ấy. 

 

Bây giờ đây, đang cùng nhau trong một pháp hội tức là quá khứ đã từng kết 

duyên. Nay nhìn về tƣơng lai, hƣớng đến sự cùng nhau thành Phật, sanh tâm 

kính trọng. 

 

Kinh Pháp Hoa dạy : Đối với chƣ Phật đã thành, chúng ta không thể nào tác 

hại nên dù đỏ mặt chửi mắng suốt một đại kiếp, tội vẫn còn nhẹ. Nếu mở lời 

chê bai hoặc cách nào khiến một ngƣời thoái tâm tu hành tức là giết chết một 

ông Phật, tội này thật nặng. Nên phải siêng năng kính lễ, nhằm tạo niềm tin, 

cùng nhau bồi dƣỡng căn lành, cùng nhau phát huy tâm Bồ-đề, xây dựng sự 

bình ổn trong nhà Phật pháp để cùng nhau sớm đạt quả vị Vô-thƣợng Bồ-đề. 

 

Sau cùng tổng lễ mƣời phƣơng, tận hƣ không biến pháp giới, vị lai nhất thiết 

chƣ Phật. Nghĩa là tất cả chúng sanh, ngƣời vật, trâu bò chó mèo, cho đến 

con sâu cái kiến, đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật đạo. 

 

Xƣa kia các Tổ đi trên chông gai. Ngày nay chúng ta đi trên hoa sen. Vậy 

phải làm sao cố gắng có đèn thánh pháp trao lại cho ngƣời sau. 

 

---o0o--- 

LỄ BỒ-TÁT 

 

Kinh Pháp Hoa quy định có 3 cấp bậc : 

 

1/. Tòng địa dũng xuất là những pháp thân Bồ-tát, thị tòng pháp thân Phật, 

trụ ở cảnh thƣờng tịch quang, ngoài tầm mắt phàm phu. 

 

2/. Mƣời phƣơng Bồ-tát đến nghe kinh. Những vị này thị tòng báo thân Phật. 

Con số là 80 vạn ức na do tha nhƣng nêu danh chỉ có 37 vị để tiêu biểu 37 

phẩm trợ đạo. Hành giả cần có nếp sống tƣơng ƣng với 37 pháp thánh thiện 

này sẽ đƣợc sự hộ niệm, dễ dàng tu tạo công đức. 

 

3/. Mới phát tâm tức là các bạn đồng tu, đang tôn trọng dìu dắt nhau trên 

đƣờng đạo hạnh, nƣơng trợ lực của hai hàng Bồ-tát nói trên. 



 

– Trƣớc hết đỉnh lễ Văn Thù Sƣ Lợi Bồ-tát, thầy của ba đời chƣ Phật. Từ 

ngƣời thấp nhất đến bậc cao nhất, ngài đều phát nguyện cƣu mang cho tới 

khi thành Phật. Trên đƣờng tu, chúng ta phải nƣơng những bậc cao đức am 

hiểu đứng đắn lời Phật và thực hiện đời sống theo tam tạng thánh điển. 

Nƣơng trí lực quý ngài soi sáng, chúng ta mới đƣợc chánh kiến là thứ vô 

cùng cần yếu, không thể không có, cho ngƣời cầu Vô-thƣợng Bồ-đề. 

 

– Kế đỉnh lễ Quán Thế Âm Bồ-tát. Có trí tuệ thì lòng từ bi mới là hạnh cứu 

đời. Không trí tuệ chỉ đạo, có khi giúp ngƣời hóa ra hại ngƣời. 

 

– Đỉnh lễ vô biên quang trí thân đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát. Sống trong thời 

đại đấu tranh kiên cố (kiến trƣợc), hành giả xứng tánh thanh tịnh hằng khoan 

dung thanh thản. Vì tà kiến (kiến trƣợc) nên cần ánh sáng gia bị của ngài để 

đƣợc thông minh an định. Trong cuộc đời tràn đầy 6 thứ tham sân si mạn 

nghi tà kiến (phiền não trƣợc), hành giả tuệ giác vạn pháp nhân duyên sanh 

nên gỡ hết những nút mắc khó khăn, sinh hoạt mát mẻ. Tƣ lƣơng Tịnh-độ 

phong phú mới thoát chúng sanh trƣợc và mạng trƣợc. 

 

– Đỉnh lễ Thƣờng Tinh Tấn Bồ-tát, chuyên tu bốn chánh cần, thanh lọc bản 

thân cho hết ác, đem thánh thiện vào lòng. Nguyện tận vị lai kiếp hành Bồ-

tát đạo, trên đền ơn Phật dƣới khai ngộ hậu lai. Bên cạnh thực tế phũ phàng 

đắng cay, ta trú ngụ vào ngôi Tam-bảo an lành ấm áp. Từ bi trí tuệ là những 

vỗ về an ủi đẩy mạnh bƣớc tiến đạo hạnh trên 500 do tuần đƣờng hiểm. 

 

– Đỉnh lễ Diệu Âm Bồ-tát. Ngài chƣa đến Linh Sơn mà hoa sen 84.000 cánh 

đã hiện, nêu biểu đức thanh tịnh, 84.000 phiền não không thể ô nhiễm. Tâm 

vô tƣớng vô tác nên mỗi âm thanh sắc tƣớng đều khiến ngƣời đƣợc vô sanh 

pháp nhẫn. 

 

– Con đƣờng Bồ-tát dài xa, không ai một mình một mạch tới đích. Đã gọi là 

chúng sanh thì vừa tạo công đức đã gây ác nghiệp sa đọa. Phật dạy đệ bát địa 

Bồ-tát mới không thoái lui. Tu Pháp Hoa, lấy xây dựng quyến thuộc làm 

chính. Trên căn bản tạo quan hệ với các Bồ-tát, trồng căn lành theo gƣơng 

mẫu các ngài, chúng ta lễ Bồ-tát, nhận thần lực thầm gia hộ, đạt những điều 

ngoài sức suy nghĩ của con ngƣời. Đời này sang kiếp khác, mỗi khi gặp tai 

nạn khó khăn, liền đƣợc tháo gỡ mà chính mình cũng không biết nguyên do 

từ đâu. Phẩm Diệu Trang Nghiêm, vua nhờ phu nhân và 2 con chuyển hóa, 

bỏ tà đạo về Phật giáo, khiến cho cả triều đình và nhân dân thoát tà kiến. 

Tịnh Đức phu nhân là Quang Chiếu Bồ-tát. Hai con là Dƣợc Vƣơng và 



Dƣợc Thƣợng Bồ-tát. Vua Diệu Trang Nghiêm nay là Hoa Đức Bồ-tát, hiện 

đang có mặt trong hội Pháp Hoa. 

 

Ngƣời Nhật Bản chịu ảnh hƣởng kinh Pháp Hoa. Thánh Đức thái tử, một 

nhà chánh trị lỗi lạc, một nhà truyền giáo đắc lực, đƣợc cả nƣớc coi là Văn 

Thù Sƣ Lợi Bồ-tát giáng thế. 

 

---o0o--- 

TỰA 

 

Đọc tụng, biên chép, giảng nói, thọ trì, là 4 trợ hạnh để đƣợc Pháp 

Hoa. Hình thành Bổn Môn có 7 phẩm : Tựa, Pháp Sƣ, Tòng Địa Dõng Xuất, 

Nhƣ Lai Thọ Lƣợng, Phân Biệt Công Đức, Phổ Môn, Phổ Hiền. Chỉ rút 

điểm chính yếu, không dùng toàn văn. Đến khi đạt đƣợc thật ý thì bỏ hết văn 

tự mà đời sống là Pháp Hoa. Ban sơ thƣờng suy tƣ ứng dụng thế nào để 

tƣơng ƣng với Pháp Hoa mà thâm nhập pháp giới. Chân tâm của ta và Phật 

đồng thể. Nếu chuyển đƣợc vọng thức thành 4 trí thì sẽ sống đƣợc với chân 

tâm bản tánh tức là thành Phật. 

 

Ở các kinh khác thính chúng Thanh-văn, thƣợng thủ là ngài Xá Lợi Phất. 

Duy kinh này để ngài Kiều Trần Nhƣ đứng đầu. Sắp xếp thứ tự này có ẩn ý. 

Ngài Kiều Trần Nhƣ là vị Tăng đầu tiên hình thành ngôi Tam-bảo ở thế 

gian. Vì ít nói ít giao tiếp nên bị quần chúng lãng quên. Các kinh chỉ nêu tên 

những vị nổi bật nhƣ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Anan v.v… Nay hội 

Pháp Hoa đặc biệt nói đến cái bên trong của con ngƣời, cái không diễn tả 

đƣợc nhƣng lại quan trọng thiết yếu nên các nhà kết tập đƣa ra mẫu ngƣời 

sống với tánh vô sanh vẳng lặng, không nói mà biết tất cả. Lƣợng ánh sáng 

trí tuệ rộng lớn, phát xuất từ bản tâm thanh tịnh, hàng phục tất cả tà ma 

ngoại đạo. Y đây tu hành sẽ gặp pháp thân Phật. 

 

Theo kinh Pháp Hoa, hiện tại trên địa cầu này có 80 vạn ức na do tha Bồ-tát 

đang hành đạo. Con số 80.000 nhắc ta nhớ đến 8.000 tế hạnh. Các Bồ-tát 

đầy đủ tƣ cách, trang bị oai nghi, để thay Phật nói kinh Pháp Hoa. 

 

Trƣớc khi vào Pháp Hoa, Phật nói kinh Vô Lƣợng Nghĩa, dạy các Bồ-tát 3 

điểm : 

 

1- Rèn luyện đức hạnh. 

 



2- Sống bằng trí tuệ, buông xả vọng thức. 

 

3- a) Khẩu giáo, dùng ngôn ngữ, ngƣời nghe hiện đạt kết quả. 

 

b) Thân giáo, ngƣời thấy vừa đƣợc ảnh hƣởng lành vừa bắt chƣớc tu hành. 

 

c) Cao nhất là giáo hóa bằng chân tâm. Tâm này ở khắp mƣời phƣơng. Chỉ 

cần nghĩ tới ai, ngƣời ấy hết khổ. Không nghe không thấy Bồ-tát mà vẫn 

đƣợc cứu độ. 

 

Con ngƣời bình thƣờng có 2 tâm : tánh Bồ-đề (Pháp Hoa lấy đức Văn Thù 

làm nêu biểu) và vọng thức (đức Di Lặc làm nêu biểu). Tánh Bồ-đề là then 

chốt nên Diệu Quang (tiền thân của Văn Thù) đã thay Phật giáo hóa đồ 

chúng dễ dàng, khiến tất cả nay đều đã thành Phật. Ngƣời thành Phật sau 

cùng là Nhiên Đăng, thầy của Thích Ca. Đến ngày nay Thích Ca mới thọ ký 

cho Di Lặc thành Phật. 

 

---o0o--- 

Ý NGHĨA BỔN MÔN 

 

Các pháp môn khác nhau đều quy về diệu pháp. Bổn môn chủ trƣơng 

bổn Phật thƣờng trụ bất sanh bất diệt. Bên nƣớc Nhật Bản, Nhật Liên Bổn 

Môn đại sƣ đƣa ra cuốn Lập Chánh An Quốc Luận. Ngài vạch ra nguyên 

nhân sâu xa của những thảm họa thiên tai nội loạn trong nƣớc hồi ấy. Vì 

lòng ngƣời không hiểu chánh pháp, tu theo hình thức vỏ ngoài nên dễ lạc về 

tà. Ngài đề nghị cải cách luật pháp, đem công bằng trị an quốc gia. Yêu cầu 

toàn dân quay về nhất thừa giáo của Bổn Môn Pháp Hoa. 

 

Một tháng sau, các sƣ còn đầy tham sân, bị đụng chạm quyền lợi, liền khởi 

tâm ám hại. Chiều hôm ấy, một đoàn khỉ trắng vào am ngài, kéo vạt áo lôi 

đi. Ngài thấy lạ, cũng tò mò theo đƣờng mòn, cùng đàn khỉ đi mãi. Đến khi 

đàn khỉ buông áo, ngài quay về thì thảo am đã thành lửa đỏ. Không có đàn 

khỉ, ngài đã bị thiêu sống. 

 

Năm 1268, vì âm mƣu của phái Iodo, ngài bị bắt và xử tử hình. Khi hành 

quyết, gƣơm của đao phủ bỗng xẹt lửa và gãy làm ba đoạn. Họ kinh hoảng 

bỏ chạy. Ngài đƣợc tha. 

 



Lần thứ ba, ngài bị đày ra đảo Sado, một vùng quanh năm toàn băng tuyết, 

khí hậu khắc nghiệt. Ngài đƣợc bình an một cách nhiệm mầu. Ngài đặt trọn 

niềm tin vào đức Phật thƣờng trụ, chuyên niệm Nam mô Diệu Pháp Liên 

Hoa kinh. Theo ngài đây là bí yếu để thấy rõ thật tƣớng các pháp, phát sanh 

trí tuệ đạo đức, trở về bổn tánh vô sanh bất diệt. Tính đến nay Nhật Liên 

thánh nhân đã viên tịch trên 700 năm. Số tín đồ hiện nay ở Nhật Bản là 40 

triệu. 

 

Lòng bình an vì thọ trì hồng danh, tin chắc có Phật Bồ-tát thánh chúng làm 

pháp lữ, hộ pháp thiện thần giữ gìn. Tu theo Bổn Môn, chỉ hƣớng về đồng 

thể bất biến thƣờng trụ chân tâm. Để cho những hiện tƣợng sai biệt tự tan đi, 

hoặc cải biến theo chiều hƣớng thƣợng. Lo vun gốc, bón phân tƣới nƣớc thì 

cành ngọn tự nở hoa kết quả. 

 

Hành giả Bổn Môn quay về sống với chân tâm bản tánh, chỉ lo giải thoát vô 

minh. Vì thấy rõ nhân duyên từ quá khứ dẫn đến tƣơng lai nên giúp nhau 

thành Phật. Nhận chân đƣợc sự thật là “ai cũng có thể thành Phật. Tất cả 

những đối xử không tốt đều do ác nghiệp của chính mình cảm ra”. Trƣớc mở 

rộng lòng với các bạn đồng tu, sau hoan hỷ đƣợc với ngƣời khác đạo. Sau 

cùng từ bi thƣơng yêu cả những kẻ chống đối mình. 

 

Thâm nhập thế giới Bổn Môn đòi hỏi một quá trình không đơn giản. Kinh ví 

nhƣ đào giếng ở cao nguyên. Phải miên mật công phu đào sâu cho tới nguồn 

nƣớc. Đƣợc tƣới nhuần giới thân tuệ mạng rồi, tha hồ có nƣớc giải thoát đãi 

mƣời phƣơng khách hãy còn trầm luân. 

 

---o0o--- 

PHƯƠNG TIỆN 

 

Vào chùa học đạo có 2 cửa : chân thật môn và phƣơng tiện môn. Chân 

thật môn là con đƣờng thẳng nhận lấy Phật tánh và xứng tánh tu thành Phật. 

Còn Niết-bàn tiểu thừa là hóa thành, đức Phật phƣơng tiện đặt ra để chúng 

sanh thoát khỏi đƣờng hiểm luân hồi sanh tử. Phƣơng tiện cũng gọi là quyền 

giáo. Nếu chỉ sử dụng một phƣơng pháp cố định thì hợp với ngƣời này, 

chẳng hợp với ngƣời kia, đúng vào lúc này lại sai với lúc khác. Xứ này chấp 

nhận, xứ kia không dùng. Cần uyển chuyển tùy cần dùng mà thay đổi 

phƣơng tiện. Mục đích chính yếu là chứng đƣợc pháp chân thật. 

 



Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phƣơng Tiện, đức Phật khẳng định mục tiêu 

xuất thế của ngài là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Điều 

quan trọng là phải tin chắc tánh thể của tri kiến vẫn thƣờng trụ bất động. 

Nay chỉ chuyển cái tầm nhìn, khiến thấy biết phàm phu trở thành thấy biết 

của Phật. Đã thấy biết nhƣ Phật thì sẽ từ bi hỷ xả nhƣ Phật, nếp sống sẽ toàn 

giới định tuệ nhƣ Phật. Nhƣ vậy lo gì thế giới chẳng chuyển thành hoàng    

kim ? 

 

Kinh Hoa Nghiêm cũng diễn tả nghĩa này khi dạy về nhất chân pháp giới : 

Tâm chúng sanh mê thì biến hóa thành sáu cõi phàm. Nếu tỉnh ngộ thì đạt 

cảnh thánh cho tới quả vị toàn giác. 

 

---o0o--- 

THÍ DỤ NHÀ LỬA BA XE 

 

Thân ngũ ấm là bệnh. Bệnh khác nhau nên thuốc phải khác nhau. 

Thuốc đúng bệnh mới lợi ích. Mỗi Tổ chuyên tu một bộ kinh. Riêng Pháp 

Hoa, Trí Giả đại sƣ trì phẩm Phƣơng Tiện. Nhật Liên đại sƣ chuyên phẩm 

Nhƣ Lai Thọ Lƣợng. Ngài Khƣơng Tăng Hội dùng phẩm Thí Dụ làm chất 

liệu sinh sống, đƣợc toàn dân kính trọng nhƣ một thánh Tăng. Đức Phật 

dùng thí dụ nhà lửa để diễn tả những nguy hiểm trong tam giới. Thí dụ 3 xe 

hiển rõ tam thừa thánh giáo đều là tạm quyền phƣơng tiện. 

 

Mục đích ngƣời tu cầu thanh tịnh giải thoát. Trong khi tâm chƣa hoàn toàn 

trong sạch, trí chƣa thật sự sáng tỏ, vẫn phải dùng thuyền để qua sông. Hiện 

tại thoát nạn chết chìm. Mai đây lên bờ giác. Nhà lửa tam giới là ngũ uẩn. Vì 

đâu bốc lửa ? Kinh kể chuyện : “Trƣởng giả chủ nhân đi vắng. Kèo cột hƣ 

mục, lửa bốc bốn bề. Các con ông trƣởng giả ở trong đó, chẳng biết sợ. 

Cũng không biết gì là lửa. Gì là cháy. Cứ ngũ dục rong chơi, tranh giành hơn 

thua…”. 

 

Chủ nhân là chân tâm. Chân tâm không đi đâu nhƣng bị hoàn toàn lãng 

quên. Tội lỗi ác nghiệp trùng trùng điệp điệp phát khởi, hình thành năm uẩn. 

Tham sân lửa cháy bốn bề. Đức Phật phải hiện thân năm uẩn vào chung sống 

trong nhà lửa để chỉ giáo cho đàn trẻ biết sợ lửa, phát tâm cầu ra khỏi luân 

hồi sanh tử. 

 

Hàng đệ tử Phật tu theo giáo lý tam thừa, thoát ly ảo giác của thức uẩn. 

Thoát nhà lửa, đến chỗ đất trống ở ngã tƣ đƣờng. Nghĩa là chứng tứ đế, đạt 



Bát Nhã chân không. Nhãn quang đã đắc đạo nhận chân đƣợc tam giới chỉ là 

giấc mộng duy thức biến trong khi chân tâm vẫn vĩnh hằng. Chẳng những 

hơn thua tranh chấp là chuyện trẻ nít mà ngay những công phu tu tập, Phật 

sự gánh vác theo suy tính của vọng tâm, cũng chỉ là đêm qua chiêm bao. Từ 

nay cần hành xử xứng tánh, đúng với bản thể chân nhƣ, hành giả sẽ hoàn 

toàn thanh thản tự tại ra vào tam giới, tùy duyên giáo hóa chúng sanh trong 

nhà lửa. Họ liền đƣợc Phật thọ ký. 

 

Ba cỗ xe đồng tới một đích là Nhất Thừa tiến về Phật quả. 

 

---o0o--- 

PHÁP SƯ 

Phật gọi Dƣợc Vƣơng Bồ-tát để nói phẩm này. Xem bổn sự của Bồ-tát 

thì ngài đã phá ngã chấp và pháp chấp, đƣợc giải-nhất-thiết-chúng-sanh-ngữ-

ngôn-đà-la-ni. Tâm ngài lồng vào tâm tất cả chúng sanh, biết rõ họ muốn gì 

có khả năng gì nên giáo hóa dễ dàng. Ngài đƣợc tên là Dƣợc Vƣơng vì giải 

trừ đƣợc tất cả thân tâm bệnh cho chúng sanh. Ai trông thấy ngài cũng vui 

mừng (Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ-tát). Đức Phật đã chọn một vị đủ tƣ 

cách nhƣ vậy để giao phó trách nhiệm làm pháp sƣ Pháp Hoa. Pháp chân 

thật khó hiểu khó tin nên phải ngƣời đích đáng mới có thể truyền bá lƣu 

thông. Thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói đều là pháp sƣ. Phải hội đủ 3 

điều kiện : ngồi tòa pháp không, mặc giáp nhẫn nhục, ở nhà từ bi. 

 

Trí Bát Nhã thấy rõ vạn tƣớng hƣ vọng nên xử sự đƣợc vô ngại. Đối với 

những thủ đoạn thế gian, tranh giành lấn át, nói xấu nói vu, hành giả bình 

tĩnh an nhẫn. Một lòng từ bi nói pháp cho ngƣời giải thoát luân hồi sanh tử, 

vào Phật đạo. 

 

---o0o--- 

AN LẠC HÀNH 

Tám mƣơi vạn ức na do tha Bồ-tát từ mƣời phƣơng đến dự pháp hội, 

phát nguyện tại cõi Ta Bà tệ ác hiểm nguy, giảng nói kinh Pháp Hoa, dù phải 

hy sinh thân mạng. Đức Văn Thù thỉnh Phật có cách nào để an lành hành 

đạo. 

 

Đức Phật dạy 4 pháp : Hành xứ và thân cận xứ. Ta thƣờng nói có an thân 

mới lập mạng. Muốn an thân trƣớc hết phải an tâm. Tâm chỉ an khi có tuệ 

giác tỉnh. Phật dạy quán thật tƣớng. Tập có kiến giải vạn pháp do nhân 



duyên sanh, căn trần thức đều hƣ vọng. Cuộc đời là giấc mộng. Chỉ có 

nghiệp báo đeo theo sang kiếp khác. Một lòng lo tu học thoát ly sanh tử, trở 

về sống với chân tâm. Đã có căn bản trí vô lậu, dĩ nhiên hành vi đối xử hẳn 

siêu phàm. Cuộc đời tự nhiên tốt đẹp an vui. 

 

Tránh duyên nguy hại, không thân cận thế lực lợi danh, tất cả những gì có 

thể đem ảnh hƣởng xấu. Không ham mê ƣa thích nên không tranh giành hơn 

thua, không bực tức buồn phiền, không phải đối phó cũng không bị chi phối. 

 

Cần nhất là khẩu hành an lạc. Tuyệt đối không khích bác chế giễu, không 

bới móc chuyện xấu của ngƣời dù là ngoại đạo hay sách vở của họ. Chƣa có 

khả năng chuyển đổi hoàn cảnh, sửa trị lòng ngƣời, chúng ta nên dè dặt. Vội 

đem trái xanh biếu ngƣời, hẳn không ai dùng của vừa chua vừa chát. Đợi trái 

chín ngọt, mọi ngƣời sẽ đón mừng. Nhiệt tình xây dựng là rất quý nhƣng 

phải xét lời mình nói có đúng pháp, phải thời, hợp hoàn cảnh, có hiệu quả ? 

Nếu chỉ gây va chạm vô ích thì thà im lặng. Đã gọi là thế gian hẳn tốt ít xấu 

nhiều, chúng ta nên tập chịu đựng. 

 

Cuối cùng là nuôi dƣỡng trong tâm thệ nguyện độ tận chúng sanh, theo 

gƣơng các Bồ-tát, tự trang nghiêm với khuôn mẫu 4 an lạc. Mai đây tận tình 

đem kinh Pháp Hoa giáo hóa chúng sanh, khiến cho muôn loài đồng hƣởng 

an vui giải thoát. 

 

---o0o--- 

BỒ-TÁT TÒNG ĐỊA DŨNG XUẤT 

Mƣời phƣơng Bồ-tát phát nguyện hoằng truyền kinh Pháp Hoa ở cõi 

Ta Bà. Đức Thích Ca từ chối : “Nơi nào có ngƣời của địa phƣơng ấy. Chủ 

nhân phải đóng vai chính, khách chỉ trợ lực mà thôi”. Thanh-văn rất ngạc 

nhiên. Từ xƣa, ai cũng quan niệm Ta Bà là cõi tệ ác. Muốn tu phải đi cõi 

khác mới có Phật Bồ-tát. Ai ngờ Phật vừa nói dứt lời, từ đất vọt lên 8 vạn 

hằng hà sa Bồ-tát, da màu hoàng kim, đạo hạnh viên mãn. Bốn vị thƣợng thủ 

là : 

 

1/- Thƣợng-Hạnh, tiêu biểu những ngƣời làm đƣợc những việc khó làm. 

 

2/- Vô-Biên-Hạnh, khả năng làm đƣợc nhiều việc khác nhau. 

 

3/- Tịnh-Hạnh, đức hạnh trong sạch tác động cho ngƣời kính phục, dễ giáo 

hóa. 



 

4/- An-Lập-Hạnh, mẫu ngƣời an ổn vững vàng. 

 

Chúng ta hiện đang sống ở Ta Bà, muốn đƣợc Bổn Môn Pháp Hoa, cần rèn 

luyện tự thân theo 4 hạnh trên. Kết hợp lực gia trì của các Bồ-tát với nỗ lực 

thực chứng của chúng ta, cảnh giới an lạc sẽ mở ra ngay tại ngũ trƣợc ác thế 

này. 

 

---o0o--- 

NHƯ LAI THỌ LƯỢNG 

Mở đầu 3 lần Phật bảo phải tin hiểu lời nói chắc thật của Nhƣ Lai. 

Cũng 3 lần các Bồ-tát đáp xin một lòng tin và thỉnh Phật nói. 

 

– Tất cả thế gian cho rằng thái tử họ Thích ngồi đạo tràng thành Phật hiệu là 

Thích Ca Mâu Ni. Nhƣng sự thật ta thành Phật đã từ lâu xa lắm. Thí dụ : 

 

a) Trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên đem 

nghiền thành bụi nhỏ tí. 

 

b) Đi về phƣơng Đông, cứ 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nƣớc 

mới để rơi một hạt bụi. 

 

c) Nhƣ thế cho đến hết số bụi. 

 

d) Tất cả các thế giới đã đi qua, kể cả có bụi hay không có bụi đều đem 

nghiền ra thành vi trần. 

 

đ) Cứ một trần tính là một kiếp. 

 

e) Từ ta thành Phật đến nay lâu hơn số đó trăm ngàn muôn ức na do tha a 

tăng kỳ kiếp. 

 

Nay chẳng phải diệt độ mà xƣớng nói sẽ diệt độ. 

 

Chúng sanh biết Nhƣ Lai thƣờng trụ không mất, bèn buông lung coi thƣờng. 

Nên phải bảo : “Này Tỳ-kheo, Nhƣ Lai khó gặp khó thấy”. Họ có luyến mộ 

khát ngƣỡng mới chịu tu. 

 

Thí dụ : 



 

a- Lƣơng y cho các con uống thuốc thật tốt. 

 

b- Đứa chịu uống đã khỏi, đứa không tin không uống cứ đeo bệnh khốn khổ. 

 

c- Lƣơng y cho ngƣời báo tin : Cha các ngƣơi đã chết. 

 

d- Nó không còn chỗ cậy trông mới lấy thuốc ra uống liền khỏi bệnh. 

 

đ- Cha nghe con đã lành mạnh liền trở về cho con thấy.  

 

Ta hằng nghĩ thế này. Lấy gì cho chúng sanh đƣợc vào tuệ vô thƣợng. Mau 

thành tựu thân Phật. 

 

---o0o--- 

PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC 

Bồ-tát nghe Phật nói thọ mạng lâu xa, soi lại mình liền chứng vô sanh 

pháp nhẫn. Từ đây tu Bổn Môn, sống với chân thật pháp nên bình thản trƣớc 

những nhục mạ của thế gian, tự tại trƣớc những khắc nghiệt của hoàn cảnh. 

Hành giả không sợ hãi mà đón mừng nghịch duyên để thể nghiệm lời Phật 

dạy, khắc phục những tập khí vô minh. Bồ-tát đƣợc vô sanh nhẫn coi khó 

khăn nguy hiểm là môi trƣờng để tu tạo công đức. Từ đây không sa ngã 

trƣớc cám dỗ, không nao núng trƣớc mua chuộc, không sờn lòng trƣớc đe 

dọa. Thoát ly những ảnh hƣởng thế gian mới có thể tiếp nhận gia trì lực của 

mƣời phƣơng chƣ Phật, Bồ-tát. Từ nay đủ tƣ cách làm sứ giả Nhƣ Lai, thay 

Phật đến với đời, đem an lạc cho muôn loài. 

 

Có ngƣời đƣợc văn trì đà la ni. Có ngƣời đƣợc nhạo thuyết biện tài đà la ni. 

Có ngƣời đƣợc chuyển pháp luân bất thoái. Ngoài ra những ai một lòng tin 

Phật, tin mình, tiến tu Bổn Môn Pháp Hoa, công đức còn hơn bá thí trì giới, 

nhẫn nhục trong 80 muôn na do tha kiếp. Ngƣời này không cần xây chùa 

cúng tháp vì trong bản thân họ có đức Phật. Hàng trời ngƣời nên phụng thờ 

họ nhƣ phụng thờ Phật. 

 

Tóm lại : Kinh Pháp Hoa dạy hƣớng nội, tự phấn đấu cải thiện thân tâm, do 

đây đƣợc gia trì lực của hiền thánh, đi cùng lộ trình với các Bồ-tát, hƣớng về 

nhất thiết chủng trí. Đấy là tâm huyết đức Phật gởi cho Tăng Ni Phật tử để 

ngọn đèn chánh pháp mãi ngời sáng. 
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PHẨM PHỔ MÔN 

 

Muốn vẽ hình đức Quán Thế Âm, phẩm Phổ Môn kệ rằng : 

 

Bi thể giới lôi chấn, 

 

Từ ý diệu đại vân, 

 

Chú cam lồ pháp vũ, 

 

Diệt trừ phiền não diệm.  

 

Vô cấu thanh tịnh quang, 

 

Tuệ nhật phá chƣ ám, 

 

Năng phục tai phong hỏa, 

 

Phổ minh chiếu thế gian. 

 

1- Biệt tƣớng. 

 

a) Thân nghiệp. Thể chất là xót thƣơng (Bi) nên thấy chúng sanh làm ác ắt 

phải sa đọa, ngài dạy răn nhƣ thiên lôi sấm sét, chấn động tinh thần. 

 

b) Ý nghiệp. Lòng từ bao quyện tất cả chúng sanh, thƣơng yêu quý mến nhƣ 

mây lành che phủ cả bầu trời. 

 

c) Khẩu nghiệp. Miệng nói pháp nhƣ mƣa tuôn, tắt hết lửa phiền não trong 

tâm chúng sanh, nuôi dƣỡng lòng Bồ-đề. 

 

2- Tổng tƣớng. Mặt trời trí tuệ, toàn một quang minh chiếu phá hết mê muội 

tối tăm. Phiền não nung nấu động loạn cảm tai nạn lửa cháy gió bão. Sức 

định tuệ của Bồ-tát tràn lan ánh sáng tiêu sạch vô minh thế gian. 

 

Hai bài kệ dạy chúng ta phải nhớ : Chính vì có trí tuệ, Bồ-tát mới biết 

thƣơng xót chúng sanh. Chính vì thƣơng xót chúng sanh, Bồ-tát cần tập khai 

trí tuệ. Bi và Trí là 2 đức không thể rời nhau, là thể chất Bồ-tát. 



 

Kinh Bát Đại Nhân Giác (8 điều giác ngộ của bậc vĩ nhân) có câu : duy tuệ 

thị nghiệp (Bồ-tát chỉ có trí tuệ là sự nghiệp). 

 

Trí Bát Nhã và tâm đại bi kết hợp nên thiên xứ hữu cầu, thiên xứ ứng. Ngài 

là cổ Phật Chính Pháp Minh Nhƣ Lai. Trên mũ có hình Phật ngồi để hiển ý : 

dù hiện hữu chung sống với các loại hình mà Phật tuệ không biến đổi. 

Chúng ta phải nhớ đừng đánh mất ông Phật trong chúng ta khi hòa đồng với 

mọi ngƣời. Trên đƣờng tu tạo công đức, dù ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng 

dùng Phật tuệ để hòa giải, không để khó khăn nhận chìm. Đức Quán Thế 

Âm đồng sự. Với ngƣời, ngài hiện thân ngƣời. Với các cô hồn, ngài hiện ông 

Tiêu răng nanh mắt xếch lƣỡi đỏ. Quán Âm Thị Kính dạy nữ nhân nhƣ pháp 

tu hành thì tất cả hàm oan lại chắp cánh cho mình thăng hoa. 

 

Bƣớc theo hạnh nguyện của Bồ-tát, Bi Trí song tu, chúng ta cố gắng đem an 

vui cho quanh mình. Hân hạnh đƣợc ngài làm bạn lữ đồng hành, chúng ta 

yên tâm tu học, từng bƣớc từng bƣớc lên Vô-thƣợng Bồ-đề. 

 

---o0o--- 

PHẨM PHỔ HIỀN 

Phổ Hiền oai đức rầm rộ cùng Bồ-tát thiên long đại chúng đến Kỳ Xà 

Quật ra mắt Thế Tôn. Ngài là quả đức Pháp Hoa nên ở phẩm chung kết. 

Muốn đƣợc Pháp Hoa không thể lý thuyết suông mà phải từ đại hạnh vào. 

 

Ngài bạch Phật : Sau khi Nhƣ Lai diệt độ, chúng sanh làm thế nào để có 

Pháp Hoa nghĩa là có sức sống thật. Đức Phật thể hiện trọn vẹn bộ kinh Pháp 

Hoa. Thể là diệu pháp. Dụng là mẫu ngƣời thánh thiện hoàn toàn nhƣ bông 

hoa sen trong cõi Ta Bà. Đức Phật hiện hữu, trí tuệ soi sáng thế gian, phƣớc 

đức an ổn vạn loài. 

 

Sau khi Phật nhập diệt rồi thì sao ? 

 

Phật dạy : Đời sau muốn có kinh Pháp Hoa hay muốn thành Phật nhƣ ngài, 

cần tu 4 pháp : 1) Đƣợc chƣ Phật hộ niệm. 2) Trồng thiện căn. 3) Chánh 

định. 4) Phát tâm Bồ-đề. 

 

Trí Bát Nhã thấu rõ nguyên nhân cấu tạo năm ấm, những diễn biến của 

chúng sanh và quốc độ, nhằm mục đích gieo trồng căn lành, khơi dậy tâm 

Bồ-đề. 



 

Đức Phổ Hiền phát nguyện, sau khi đức Phật diệt độ, sẵn sàng ủng hộ ngƣời 

tu Pháp Hoa. Hoằng dƣơng chánh pháp hẳn bị tà ma chƣớng cản. Đức Phổ 

Hiền thần thông lực sẽ ngăn chặn các thứ quấy nhiễu, chuyển yêu ma thành 

hộ pháp. 

 

---o0o--- 

PHÁT NGUYỆN - HỒI HƯỚNG - TAM QUY 

Phát nguyện nhằm nói lên ý chí quyết tâm làm việc. 

 

Sử dụng thành quả gọi là hồi hƣớng. 

 

Tam tự quy y là quay về nƣơng tựa ngôi Tam-bảo tự tánh. Tự tánh Tam-bảo 

là Bát-nhã đức (Phật), Pháp-thân đức (Pháp) và Giải-thoát đức (Tăng). 

 

Trở về an trụ nơi bản tánh thanh tịnh rồi nguyện cho mƣời phƣơng chúng 

sanh đều biết quy y với ngôi Tam-bảo vô tận của mình. 

 

Đây là điều kiện then chốt để thành Phật. 

 

Lý Sự Viên Dung 

 

Phật dạy : “Nếu biết tu hành thì hết thảy các pháp đều giúp thành đẳng 

chánh giác”. Lại nói : “Chƣa đến bờ mà bỏ thuyền hẳn bị chìm trong biển 

khổ”. 

 

Tất cả chúng sanh từ vô lƣợng kiếp đâu rời pháp tánh tam muội. Mặc áo, ăn 

cơm, nói bàn, sáu căn thấy biết, mỗi cử mỗi động đều là diệu dụng của pháp 

tánh. Nếu không biết phản bản hoàn nguyên, cứ theo danh chấp tƣớng, thì 

tình mê vọng khởi, tạo chủng chủng nghiệp. 

 

Một niệm hồi quang, phàm tâm chính là thánh tâm, tất cả thế pháp liền thành 

Phật pháp. Rõ ràng Phật pháp không nằm ngoài thế pháp. Phật pháp chính là 

sự sống đang linh hoạt ngay bây giờ và ở đây. Chỉ có vấn đề là phải giác tỉnh 

để cho sự sống hiện tại là tánh Phật giác ngộ giải thoát. Chớ không theo vô 

minh phiền não đi về khổ đau. 

 

– Đức Trần Nhân Tông trong Cƣ Trần Lạc Đạo (vui đạo ngay trong đời thế 

tục) nói : 



 

Phải sạch giới tâm, dồi giới tƣớng. 

 

Trong ngoài thành Bồ-tát trang nghiêm. 

 

Lòng ngay thờ chúa, thảo thờ cha. 

 

Đủ trung hiếu mới là trƣợng phu. 

 

– Cụ Nguyễn Du, xuất thân quý tộc, trải bao thăng trầm thế sự, vẫn tuyên bố 

: “Thử tâm thƣờng định bất ly thiền” trong bài thơ làm ở Lạng Sơn, trên 

đƣờng đi sứ sang Tàu. 

 

– Hƣơng Hải thiền sƣ nói về thực tiễn : 

 

Này lời khuyên dặn con nhà thiền. 

 

Lý hiểu rõ, sự cần tiệm tu. 

 

Hằng rèn giới hạnh, luyện công phu. 

 

Bền chí, chớ quên tâm Bồ-đề. 

 

– Tƣ tƣởng lấy ngay cuộc đời, lấy sự sống hàng ngày làm đối tƣợng tu hành, 

Tổ Huệ Năng đã có bài thơ nổi tiếng : 

 

Phật pháp tại thế gian 

 

Không lìa thế gian giác, 

 

Lìa thế cầu Bồ-đề 

 

Cũng nhƣ tìm sừng thỏ. 

 

Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh Pháp Hoa hội thƣợng Phật Bồ-

tát. 

 

--- o0o --- 

Hết 
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