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Thích Pháp Chánh d¸ch Hoa Vi®t 

 
Pháp môn Dßþc Sß r¤t là sâu xa, rµng l¾n. Hi®n nay trình bày s½ lßþc mµt vài ði¬m, 

không th¬ nào bao quát toàn bµ pháp môn này ðßþc. 
 

1. Duy trì thª pháp: 
  

Trong Ph§t pháp, xßa nay, pháp xu¤t thª gian vçn ðßþc xem là møc tiêu t¯i h§u. Ð¯i 
v¾i nhæng kë bình thß¶ng, ðây là ði«u r¤t là thâm sâu khó hi¬u. Thª nhßng, pháp môn 
Dßþc Sß lÕi khác, không nhæng thß¶ng thß¶ng ð« c§p ðªn ðÕo lý xu¤t thª gian là vãng sinh 
thành Ph§t, mà còn lÕi ð£c bi®t chú tr÷ng ðªn v¤n ð« g¥n gûi nhß ð¶i s¯ng thñc tª cüa nhân 
l÷ai hi®n ðÕi. Nhß trong Kinh nói: tiêu tai, tr× nÕn, ly kh±, ð¡c lÕc, phúc th÷, khang ninh, 
không xâm hÕi nhau, giúp ðÞ lþi ích lçn nhau, v.v..., ð«u là thuµc v« loÕi này. 
  

Ði«u này cho th¤y r¢ng, Ph§t pháp cûng có th¬ c¯ng hiªn sñ lþi ích cho sñ sinh hoÕt 
cüa gia ðình và xã hµi, cùng duy trì sñ an ninh cüa qu¯c gia và thª gi¾i. Có th¬ làm cho 
nhân loÕi hß·ng ðßþc sñ lþi ích cüa Ph§t pháp ngay trong ð¶i s¯ng hi®n thñc này.  
  

Ð¯i v¾i nhæng kë cho r¢ng Ph§t pháp là tiêu cñc, yªm thª, không có ích lþi gì cho ð¶i 
s¯ng nhân loÕi, nªu h÷ ðßþc nghe r¢ng pháp môn Dßþc Sß có th¬ phù trþ nhân loÕi trong 
vi®c duy trì ð¶i s¯ng thª gian, thì h÷ s¨ l§p tÑc không còn hi¬u l¥m Ph§t pháp næa. 
 

2. Phø trþ gi¾i lu§t: 
  

Ph§t pháp l¤y gi¾i lu§t làm cån bän, b·i thª kinh Ph§t có nói: "Nªu không có t¸nh 
gi¾i, chß thi®n công ðÑc không th¬ sinh trß·ng." Thª nhßng, th÷ gi¾i tuy d−, ð¡c gi¾i r¤t 
khó, mà trì gi¾i không cho phÕm lÕi càng khó h½n. Hi®n nay, nªu có th¬ y theo pháp môn 
Dßþc Sß mà tinh tiªn tu hành, thì s¨ ð¡c ðßþc gi¾i ph¦m viên mãn thßþng ph¦m. Còn 
nhæng kë ðã lÞ vi phÕm gi¾i lu§t, nªu nhß có th¬ thành kh¦n trì ni®m danh hi®u cüa ðÑc 
Dßþc Sß, cùng l− kính cúng dß¶ng, tÑc có th¬ tiêu tr× tµi phÕm gi¾i, hoàn phøc ðßþc sñ 
thanh t¸nh, không ðªn n²i phäi ð÷a lÕc vào ba ðß¶ng ác. 
 

3. Quyªt ð¸nh vãng sinh Tây Phß½ng: 
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Ph§t giáo ðßþc chia ra r¤t nhi«u tông phái, mà trong ðó tông T¸nh Ðµ là hßng th¸nh 
nh¤t. Hi®n nay các hàng xu¤t gia cùng tÕi gia tu trì pháp môn này r¤t ðông. Thª nhßng, 
nhæng v¸ tu T¸nh Ðµ, nªu có th¬ tu kèm pháp môn Dßþc Sß này, s¨ ðßþc thêm ph¥n lþi ích 
trong vi®c quyªt ð¸nh vãng sinh Tây Phß½ng. Nhß kinh Dßþc Sß có nói: "Nªu có chúng sinh 
nào th÷ trì gi¾i Bát quan trai, lÕi có th¬ nghe ðßþc danh hi®u cüa ðÑc Ph§t Dßþc Sß, thì lúc 
lâm chung, s¨ có tám v¸ B° tát ðªn tiªp dçn vãng sinh vào hoa sen th¤t bäo · thª gi¾i Tây 
Phß½ng Cñc LÕc." Do ðây mà biªt, tuy ðÑc Dßþc Sß là v¸ Ph§t · phß½ng ðông, nhßng vçn 
có th¬ phù trþ hành nhân, giúp cho h÷ ðßþc lþi ích trong sñ quyªt ð¸nh vãng sinh Tây 
Phß½ng.  
  

LÕi næa, chúng ta tu hành pháp môn T¸nh Ðµ, nªu nhß có th¬ không ch¤p trß¾c vào 
nhæng cänh thu§n ngh¸ch, không còn b¸ cänh gi¾i ràng buµc, thì ðây là ði«u vô cùng lý 
tß·ng. Thª nhßng, trong muôn vÕn ngß¶i, chßa ch¡c có ðßþc mµt hai ngß¶i nhß v§y. B·i 
l¨ chúng ta ðang · trong cß½ng v¸ phàm phu, ð¯i v¾i thân th¬, y phøc, ch² ·, v.v..., cho 
ðªn nhæng vi®c thiên tai, nhân h÷a nhß bão løt, höa tai, chiªn tranh, v.v..., ð«u không th¬ 
nào không lo l¡ng, ßu phi«n. Nªu nhß g£p trß¶ng hþp thân th¬ nhi«u b®nh hoÕn, sinh hoÕt 
thiªu th¯n kh± s·, ho£c thß¶ng g£p phäi nhæng sñ nguy c½ v« thiên tai, nhân h÷a, v.v..., thì 
ðây là nhæng ði«u cñc kÏ chß¾ng ngÕi trong vi®c tu t§p. Thª nên, phäi tu kèm pháp môn 
Dßþc Sß ð¬ ðßþc sñ phù trþ. Nhß trong kinh Dßþc Sß có nói ðªn nhæng ði«u lþi ích nhß: 
tiêu tai, tr× nÕn, ly kh±, ð¡c lÕc, v.v... 
 

4. Quyªt ð¸nh thành Ph§t 
  

Kinh Dßþc Sß, ch¡c ch¡n là không chï nói v« nhæng sñ lþi ích thª gian, b·i vì pháp 
môn Ðßþc Sß là pháp môn Nh¤t th×a mau chóng thành Ph§t. Cho nên trong Kinh thß¶ng 
nói: mau chÑng vô thßþng chánh ðÆng B° ð«, mau ðßþc viên mãn, v.v... 
  

Nªu mu¯n thành Ph§t, nguyên nhân chü yªu là hai tâm:  trí tu® và t× bi. Kinh Dßþc 
Sß nói: "Nên sinh tâm không c¤u trßþc, tâm không nµ hÕi. Ð¯i v¾i t¤t cä hæu tình nên sinh 
tâm lþi ích, an lÕc, t×, bi, hÖ, xä, bình ðÆng." Ðây là ý nghîa quan tr÷ng mà tôi (Ho¢ng 
Nh¤t) mu¯n nói · ðây. Trong câu ð¥u, tâm không c¤u trßþc tÑc là trí tu®, còn tâm không nµ 
hÕi tÑc là t× bi. Còn nhß câu dß¾i, tâm xä và bình ðÆng tÑc là trí tu®, và ph¥n còn lÕi tÑc là 
tâm t× bi. Trí tu®, t× bi là nhân, mà B° ð« là quä. Ðây là con ðß¶ng chung cüa Ph§t pháp. 
Nhæng v¸ nào tu pháp môn Dßþc Sß, ð¯i v¾i m¤y câu v×a ð« c§p · trên, phäi nên ð£c bi®t 
chú ý, hªt lòng phøng hành. 
  

Nªu nhß không nhß v§y, mà chï chú tr÷ng ðªn phß½ng di®n lþi ích cüa cuµc s¯ng 
hi®n thñc, e r¢ng quí v¸ chï thâu hoÕch ðßþc quä báo tr¶i ngß¶i mà thôi, không có mµt chút 
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gì liên can ðªn sñ giäi thoát (xu¤t thª gian). Nªu nhß th÷ gi¾i, khó mà ðÕt ðßþc gi¾i th¬ viên 
mãn thßþng ph¦m; còn nªu nhß vãng sinh Tây Phß½ng, cûng khó lòng mà ðÕt ðßþc thßþng 
ph¦m vãng sinh. 
  

B·i thª, chúng ta nhæng kë tu trì pháp môn Dßþc Sß, ð¯i v¾i m¤y l¶i vàng 
ng÷c · trên phäi ð£c bi®t chú ý. Y vào ðây mà phát kh·i ðÕi nguy®n t× bi và trí tu®. Nªu 
ðßþc nhß v§y, thì m¾i có th¬ ðem tinh th¥n xu¤t thª mà thñc hi®n nhæng sñ nghi®p thª gian; 
lÕi có th¬ ðÕt ðßþc gi¾i th¬ viên mãn thßþng ph¦m, và trong tß½ng lai s¨ chóng ðßþc thành 
Ph§t. Ði«u này quyªt ch¡c không còn có th¬ nghi ng¶ ðßþc. 
 

 Sau hªt, nói s½ v« phß½ng pháp ni®m tøng danh hi®u cüa ðÑc Dßþc Sß. Khi ni®m 
danh hi®u, nên y vào kinh vån, ni®m Nam mô Dßþc Sß Lßu Ly Quang Nhß Lai, không nên 
ni®m Tiêu tai diên th÷ Dßþc Sß Ph§t. 
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