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Cảm Nghĩ Về Những Thời Kinh Pháp Hoa 
Tại Chùa Viên Minh 

Thiện Thảo 
 
 

Lần đầu tiên trong cuộc đời con cho đến bây giờ, con được tụng và học 
Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa trọn bộ liên tục không dán đoạn. Những ý 
nghĩa thâm sâu trong lời dạy của Đức Phật, con không làm sao hiểu thấu được, 
chỉ tìm được đâu đó trong tâm hồn con một góc nhỏ an yên và thanh tịnh.  

 
Trong hai mươi tám phẩm và hơn sáu muôn lời vi diệu cao xa, con đã cảm 

nhận được, “cũng vì một đại sự nhân duyên lớn mà Đức Phật hiện ra nơi đời, 
Đức Phật muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho 
chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời và vì muốn cho chúng sinh 
chứng vào Đạo Tri Kiến Phật mà hiện ra nơi đời”. 

 
Sở dĩ Đức Phật trình bày nguyên nhân duy nhất là vì Ngài thấy chúng sinh vì 

do vô minh, phiền não, nghiệp chướng sâu dày, nên không nhận ra được Phật 
tánh trong mình hay cái “tánh dễ thương” luôn hiện hữu, cho nên Đức Phật đã 
dùng vô số phương tiện quyền xảo để trình bày nhân duyên tất cả Pháp. Đức 
Phật đã không ngừng khai thị trực tiếp, gián tiếp, ẩn mật trong 3 châu 9 dụ..v.v…. 
trước là khiến cho các Thánh Đệ Tử của Ngài nhận ra viên Minh Châu trong búi 
tóc, sau là cho hàng phàm phu với một thông điệp tuyệt vời là “tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, và đều sẽ thành Phật”. Và với một điều kiện là chúng ta 
nếu muốn thâm nhập kinh Pháp Hoa thì phải thực hiện những phương tiện sau 
đây: 

 
- Thọ trì (nắm giữ lời kinh) 
- Vừa thọ trì vừa đọc tụng 
- Thọ trì, đọc tụng và suy ngẫm (hành) để hiểu nghĩa trong kinh để sau đó 

ta có 4 pháp thành tựu. 
 

1, giữ mãi ánh sáng trong lòng (được Phật hộ niệm) 
2, Trồng các cội công đức (làm việc phúc đức) 
3, Có được chánh định (giữ Tâm không tán loạn) 
4, Phát đại bi tâm (cứu tất cả chúng sanh) 
 

Đó là kết quả bên ngoài. 
 

Sau đây là kết quả bên trong (Phật thủ hộ) nhờ sức bên ngoài phát sanh: 
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- Tâm sáng thấy tánh (Như thấy Phật) 
- Trừ 3 độc: tật đố (ganh ghét), phách lối (ngã mạn), bớt ham muốn, an 

phận (tri túc) 
 

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát 
 

Con xin tri ân Sư phụ,  
Cảm ơn các bạn đồng tu, 
Cầu nguyện mọi người luôn tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. 
 

Cảm nhận được ghi nhanh sau giờ hoàn kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa 
Ngày 24.05.2021 

Thiện Thảo 


