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Kinh Pháp Hoa-  
Ánh Sáng Nhân Bản và Hoà Bình  

 
(Celebration United Nations Day of Vesak - 2019) 

Ven. Dr. Thích Tâm Thiện 
 
 Kính thưa quý đại biểu Hội Thảo Khoa Học Phật Giáo,  

Nhân đại lễ Vesak 2019 được tổ chức tại Việt Nam, chúng tôi xin được 
đóng góp cùng Hội thảo đề tài Kinh Pháp Hoa-Ánh Sáng Nhân Bản và Hoà Bình. 
 
 Kinh Pháp Hoa (saddharma puṇḍarīka sūtra) là một trong những bộ kinh 
thuộc truyền thống Đại thừa (mahāyāna), hay còn gọi là Phật giáo phát triển. 
Trong quan điểm của các nhà Phật học từ trước đến nay, tư tưởng và triết lý của 
Kinh Pháp Hoa có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là khi đối diện với những 
vấn nạn của con người trong thời đại chúng ta. Cội nguồn của những nỗi đau đớn 
của con người từ đau khổ nội tâm, đói nghèo, bệnh tật cho đến xung đột, chiến 
tranh, giữa mỗi cá thể, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng-xã hội cho đến quốc gia và 
đa quốc gia hay toàn cầu... đều được soi sáng một cách trọn vẹn trong tia sáng 
Phật huệ của Kinh Pháp Hoa. Kinh không những là lời giải đáp rất bao dung cho 
các vấn đề phân chia các bộ phái Phật giáo ở những thế kỷ xa xưa, thời điểm 
Kinh Pháp Hoa được phổ biến (khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch), mà ngay cả 
những vấn nạn xã hội lớn nhất thuộc về thời đại của chúng ta ở thế kỷ này. Thực 
tế cho thấy rằng, chiến tranh vẫn còn đó, nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn đó, sự 
bất bình đẳng về giới tính nam nữ vẫn còn đó, các chủ nghĩa cực đoan vẫn còn 
đó, và giấc mơ thế giới hoà bình vẫn được cất lên trong lời tha thiết cầu nguyện 
hằng ngày. Vì vậy, nhân dịp đại lễ Vesak Phật lịch 2564- 2019 và tại Hội thảo 
khoa học Phật giáo hôm nay, chúng tôi xin được trình bày một vài tư tưởng của 
Kinh Pháp Hoa như một sáng dắt dẫn cho người con Phật, chung tay bảo vệ cuộc 
sống hoà bình-an lạc cho chính bản thân và tha nhân. 
 
 I/ Triết Lý Nhân Bản trong Cành Hoa Sen 
 
 Thông điệp đầu tiên trong tựa đề Kinh Pháp Hoa bao gồm 12 chữ: "Diệu 
Pháp Liên Hoa, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm" (saddharma puṇḍarīka, 
bodhisattvāvavādam, sarva-buddha-parigraham ).1  

Trước hết xin nói về hai chữ Diệu Pháp (saddharma). Diệu pháp là Pháp 
chân thật, là chân lý tối thượng. Pháp chân thật tối thượng đó chính là Tri Kiến 
Phật (tathāgata-jñāna-darśna), bao gồm cả Phật tính hay chân tâm thanh tịnh. 
Tri kiến Phật là tuệ giác hằng hữu vốn có ở mọi chúng sinh, không phân biệt tuổi 
tác, giới tính, hay chủng tộc. Kinh nhấn mạnh rằng chư Phật ra đời chỉ vì một đại 
sự nhân duyên đó là “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến” 
(samādāpana/samdarśana/pratibodhana/avatārana)2; và rằng “Tất cả chúng sinh 
đều có thể thành Phật". Tuy vậy, mỗi người cưu mang một thân phận khác nhau, 
sướng khổ khác nhau, giàu nghèo khác nhau; cũng vậy mỗi đất nước xứ sở cũng 
có cái duyên nghiệp khác nhau...tất cả đều tuỳ thuộc vào duyên nghiệp của mình, 
tuỳ thuộc vào duyên nghiệp của đất nước và quê hương mình. Và duyên nghiệp 
trần cấu của chúng sinh được ví như cái đầm lầy, bùn nhơ, nước đục. Nhưng 
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cũng chính trong cái đầm lầy, bùn nhơ nước đục đó mà hoa sen được mọc lên và 
nở rộ giữa hư không.  

Ở đây, Bùn, nước, và hoa sen (nở trong hư không) là ảnh dụ cho cuộc 
hành trình tâm linh của chúng ta. Bùn, nước, và hư không cũng là ba giai đoạn, 
hay nói khác hơn là ba điều kiện cần thiết cho một hoa sen nở nụ trưng bày. Có 
thể nói rằng, ngay nơi bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đã cho chúng ta 
một con đường tâm linh vĩ đại, có một không hai trong lịch sử tôn giáo nhân loại. 
Và đấy cũng là một pháp môn tối thắng và được xếp vào hàng Viên giáo.3  

Thật vậy, mang thân phận con người, chúng ta không thể khước từ nghiệp 
lực của mình theo y muốn nhất thời, muốn hết đau khổ, muốn được an vui. Cũng 
vậy đối với chiến tranh và hoà bình. Nghiệp lực chỉ có thể chuyển hoá bằng con 
đường tu tập của chính bản thân thông qua một quá trình thanh lọc tâm thức uế 
nhiễm, như lọc nước từ bùn. Vì thế đức Phật dạy rằng, chúng ta không thể chạy 
trốn khổ đau để tìm hạnh phúc, mà trái lại, chỉ có thể chuyển hoá khổ đau, khơi 
nguồn hạnh phúc từ sự quán chiếu sâu sắc nguyên nhân đích thực của khổ đau. 
Nói cách khác, để giấc mơ có thể trở thành hiện thực, giấc mơ hạnh phúc hay 
giấc mơ hoà bình, tất cả đều phải bắt đầu từ sự quán chiếu thật tướng của cuộc 
đời. Thật tướng đó được đức Phật nói đến qua giáo thuyết về mười Như thị,4 đó 
là nguyên lý vận hành của thế giới duyên khởi bao quát cả vũ trụ nhân sinh, được 
trực nhận bởi Phật huệ. 
 Trong Kinh Pháp Hoa, thí dụ "Cùng tử" (daridra-puruṣasya)5 nêu rõ: Như 
gã cùng tử, con người dù có bần hàn, lam lũ như thế nào đi nữa vẫn thủ đắc trong 
tay một gia tài vô giá. Gia tài vô giá đó chính là Phật tính (buddhatva) vốn có ở 
mỗi con người. Nhờ có Phật tính, con người có khả năng thành Phật, có khả năng 
vượt lên trên mọi thứ khổ đau trong ba cõi. Chính vì vậy, nếu không có sự hiện 
diện thường trú của Diệu Pháp trong mỗi con người hay mỗi chúng sinh, thì 
chúng sinh biết đi về đâu giữa cuộc hành trình miên mang vô tận. Nếu cái kết 
cuộc của hành trình tâm linh của một hành giả tôn giáo chỉ để đạt đến một cõi 
sung sướng an vui thì quả là hời hợt. Trong Kinh Pháp Hoa, đức Phật dạy rõ mục 
đích của sự tu hành là để thể nhập Tri kiến Phật (tathāgata-jñāna-darśna), để trở 
thành một vị Phật. Và chỉ có Tri kiến Phật - cõi giác ngộ tối hậu mới thật sự là 
cứu cánh viên mãn. Từ những lời dạy vàng ngọc này đã mở ra cho tất cả chúng 
sinh, đặc biệt là đối với con người một con đường mới, con đường giải thoát giác 
ngộ, tự chủ, năng động, và sáng tạo. Trên con đường này, ai cũng có thể đi được 
bằng nhiều phương tiện khác nhau qua các pháp môn tu học của Tam thừa (tri-
yāna)-Thanh văn (śrāvaka), Duyên giác (pratyekabuddha), và Bồ tát 
(bodhisattvā)).  

Thế giới con người dù có khác biệt về văn hoá, cách biệt về địa lý, khác 
nhau về chủng tộc…nhưng dưới áng sáng của Phật tính đồng nhất tất cả đều có 
thể hoà hợp với nhau, vượt qua mọi trạng thái phân cách dị đồng. Rõ ràng, với 
một triết lý như thế, thì sự khác biệt màu da hay chủng tộc chẳng có ý nghĩa gì 
trên con đường Phật đạo. Ở đây, ánh sáng Diệu Pháp quả thật là chói lọi rạng 
ngời. Đấy là một loại ánh sáng của triết lý nhân bản, khó có thể tìm thấy ở bất kỳ 
hệ thống triết học nào, cả xưa và nay. 

Câu chuyện Long nữ (con rồng nữ) con của Long vương (sāgara 
nāgarāja-duhitā) mới tám tuổi đã có thể thành Phật được tường thuật trong Kinh 
Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa (devadatta)6 là một điển hình đặc sắc về tiềm 
năng thành Phật một cách bình đẳng ở mọi chúng sinh, không phân biệt giới tính 
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hay chủng loại. Rồng, dù được hình tượng hoá trong những thần thoại, có phần 
Thiên tính, chúng vẫn được xem là một loài động vật có bốn chân và sinh sống ở 
dưới đáy đại dương. Tuy vậy, ẩn nghĩa trong thông điệp của câu chuyện này một 
cách nào đó vẫn gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ rằng, động vật mang nữ 
tính còn có thể thành Phật hà huống là người phụ nữ. Một tư tưởng như thế xuất 
hiện cách đây hơn 2500 năm giữa một xã hội phân biệt giai cấp của Ấn độ quả là 
một giáo thuyết bình đẳng vĩ đại. 
 Trở lại với bối cảnh của thế giới hiện thực. Vẫn còn đó những cuộc chiến 
đẫm máu, tan thương được phát khởi từ những bất đồng về niềm tin tôn giáo, từ 
sự khác biệt về quan điểm cho đến thực hành tôn giáo. Trong bối cảnh như thế, 
chúng ta có thể nhận ra giá trị cao cả và vĩ đại từ lòng bao dung rộng lớn của 
Đức Phật với triết lý Diệu Pháp Liên Hoa. Thật là một nguồn cảm hứng thiêng 
liêng với thông điệp tâm linh, rằng tất cả chúng sinh đều có hạt giống Phật, và 
rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Đấy chính là tuệ giác bình 
đẳng, một loại tuệ giác có khả năng giải phóng con người ra khỏi sự nô lệ cho 
những niềm tin u huyền. Từ đó mở rộng cuộc sống trong tương giao hoà điệu và 
vượt qua mọi ngăn cách do tri kiến sai lầm dựng lên.  
 
 II/ Con Đường Bảo Vệ Hạnh Phúc và Hoà Bình 
 
 Tiếp theo Diệu Pháp Liên Hoa là bốn chữ Giáo Bồ Tát Pháp 
(bodhisattvāvavādam), tức là Pháp dạy cho các hàng Bồ tát. Thông thường khi 
nghe như vậy, người ta thường nghĩ đây là loại giáo Pháp chỉ dành để dạy cho 
hàng Bồ Tát và họ tự loại mình ra khỏi giáo pháp hoặc cho rằng giáo pháp đó 
không phù hợp với mình. Sự thật không phải như thế. Vì đức Phật với tâm từ bi 
vô lượng nên trong lúc thuyết Kinh Pháp Hoa, thính chúng của Ngài có tất cả 
thiên long bát bộ, bao gồm cả trời, rồng, quỷ, thần. Và Ngài cũng nhấn mạnh 
rằng, bằng nhiều phương tiện khác nhau, Ngài đã thuyết giáo pháp ba thừa để độ 
cho những thính chúng có trình độ cao thấp khác nhau muốn vào Phật đạo. Tuy 
vậy, giáo pháp viên mãn rốt ráo chỉ có một Phật thừa (buddhayāna) mà thôi.7 Và 
để tiến đến Phật thừa, hàng đệ tử của Ngài phải nỗ lực thực tập Bồ tát hạnh, tức 
là dùng hạnh (hành động) để tu thân, làm lợi ích cho tự thân và tha nhân. Bồ tát 
là người nỗ lực tu hành bằng cách quan tâm đến những nỗi khổ đau của kẻ khác. 
Sự nghiệp thực thụ của một vị Bồ tát luôn gắn liền với hành trình cứu độ và giáo 
hoá chúng sinh. Đức Phật, trong Kinh Pháp Hoa, luôn nhấn mạnh đến tinh thần 
cứu độ và chính Ngài đã thọ kí cho tất cả thính chúng hiện tiền và ngay cả thính 
chúng vị lai sau Phật diệt độ, những ai dù chỉ khởi một niệm tuỳ hỉ với Kinh 
Pháp Hoa, tức là với tiềm năng thành Phật của chính mình và chúng sinh, cũng 
đều sẽ thành Phật đạo. Vì vậy, tinh thần Bồ tát hạnh theo Kinh Pháp Hoa là 
không từ bỏ bất kỳ một chúng sinh nào, cho dù họ là kẻ xấu ác. Hình ảnh Bồ tát 
Thường Bất Khinh (sadāparibhūta)8 gặp bất cứ ai cũng đảnh lễ ca ngợi tiềm 
năng thành Phật của họ là một thí dụ sắc bén về hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, 
sẵn sàng hy sinh thân mạng để làm cho hạt giống Phật ở mọi chúng sinh được 
sinh khởi. Vì lẽ, trao cho người một tia sáng tâm linh-giác ngộ là điều thật sự cần 
thiết và có gía trị muôn đời; dĩ nhiên điều đó không phải dễ làm. Nhưng đấy 
chính là hành trình tu tập, dùng hạnh tu thân, tích chứa công đức, lợi lạc chúng 
sinh. 
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 Hơn thế nữa, đức Phật dạy rằng, không chỉ có thế giới của con người là 
thường hằng bất an, mà cả ba cõi (dục giới, sắc giới, và vô sắc giới) đều thường 
hằng bất an như ngôi nhà lửa đang cháy.9 Vì vậy, vượt ra khỏi ngôi nhà lửa của 
ba cõi mới là điểm đến đích thực của hàng Phật tử. Cũng từ lời dạy này, rõ ràng, 
để có cuộc sống hoà bình an lạc thật sự cho chính mình, chúng ta không những 
quan tâm đến nỗi khổ đau của những người bên cạnh mà còn quan tâm đến ngay 
cả thế giới bên cạnh. Vì nơi đó cũng có quyến thuộc của mình, quyến thuộc Bồ 
đề. Trong cuộc sống thực tế, giả sử được làm người may mắn hạnh phúc nhưng 
làm sao chúng ta có thể sống yên bình khi bên cạnh mình là cả một thế giới bất 
an, xung đột, chiến tranh, hận thù? Vì vậy, làm thế nào để giúp cho những kẻ 
đang đắm chìm trong khổ não, bất an khơi lại nguồn an lạc hướng thiện, nhất là 
trong nội tâm của họ, là công việc tư duy-giáo hoá của một vị Bồ tát hay nói 
khác đi là của người Phật tử, đặc biệt là những người đóng vai trò lãnh đạo của 
gia đình, cộng đồng, xã hội, hay quốc gia.  
 Một thiền ngữ rất phổ biến trong Phật giáo nói rằng, “Tâm an thì thế giới 
an. Tâm bình thì thế giới bình”. Thật vậy, niềm hạnh phúc cá thể của con người 
có sức tác động rất lớn đối với gia đình và xã hội, nhưng nỗi khổ đau của mỗi cá 
thể cũng có sức tác động lớn không hơn, không kém. Chính vì vậy, sự an trú 
trong không tịch, bảo vệ niềm an lạc cho riêng mình, như được ví trong cảnh giới 
Niết bàn của hàng Thanh văn, không phải là điểm đến trong chí nguyện của hàng 
Bồ tát. Do đó, Kinh Pháp Hoa luôn đề cao sự nghiệp hoá độ như là con đường 
xây dựng công đức, hồi hướng cho tất cả chúng sinh cùng đạt đến vô thượng Bồ 
đề (anuttara-samyak-saṁbodhi). Bản thân đức Thích Ca Như Lai cũng vẫn đang 
đi trên con đường hoá độ. Phẩm Như Lai Thọ Lượng, thứ 16 nói rằng, đức Thích 
Ca Như Lai, từ quá khứ lâu xa và cho đến bây giờ Ngài vẫn đang tiếp tục con 
đường hoá độ ở thế giới này cũng như ở những thế giới khác; và rằng Ngài vẫn 
chưa hề diệt độ. Trên ý nghĩa này, đức Thích Ca Như Lai đã soi sáng cho chúng 
ta ý nghĩa đích thực của hoà bình và con đường đích thực, khả dĩ đi đến hoà 
bình. 
  
 III/ Chư Phật Luôn Hộ Niệm 
 
 Bốn chữ cuối trong thông điệp 12 chữ “Diệu Pháp Liên Hoa, Giáo Bồ Tát 
Pháp, Phật Sở Hộ Niệm” là Phật sở Hộ Niệm. Phật sở hộ niệm (sarva-buddha-
parigraham) có nghĩa là được chư Phật bảo vệ, gìn giữ. Đức Thích Ca Như lai, 
trong toàn bộ Kinh Pháp Hoa, Ngài thường xuyên nhấn mạnh rằng, Kinh Pháp 
Hoa là kho tàng bí yếu của chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, và vị lai; và 
rằng những ai thọ trì đọc tụng giảng nói biên chép Kinh Pháp Hoa, hoặc chỉ một 
niệm tuỳ hỉ với Kinh Pháp Hoa đều được chư Phật trong ba đời gia trì, hộ niệm. 
Điều đó cho thấy tầm quan trọng của triết lý độ sinh của Kinh Pháp Hoa vốn cưu 
mang những giá trị nhân bản, bình đẳng, và tiềm năng thành Phật ở mỗi con 
người, mỗi chúng sinh. Và đây cũng là triết lý căn bản cho việc gìn giữ và bảo vệ 
nền hoà bình của con người. Vì lẽ, nếu không gặp nhau ở một điểm chung nhất, 
thì mọi thành phần khác biệt không thể dung hoá với nhau được. Thực tế cho 
thấy rằng, chúng sinh ở bất kỳ nơi đâu cũng ước mơ được sống hạnh phúc và thể 
nghiệm được chân lý tối hậu của vũ trụ nhân sinh. Và chân lý đó, ở Kinh Pháp 
Hoa, được đức Phật trình bày cụ thể qua khái niệm Diệu Pháp, đồng nghĩa với 
Nhất thừa Phật đạo (ekayāna/buddhayāna). 
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 Trong khuôn khổ giới hạn của lịch sử, đức Thích Ca Như Lai từ khi đản 
sinh cho đến lúc thị hiện niết bàn, Ngài đã luôn tuyên thuyết, khai thị, và minh 
định triết lý độ sinh này qua nhiều cách khác nhau, khế hợp với căn cơ trình độ 
của mọi chúng sinh. Không những đối với thế giới con người, mà ngay cả đối với 
hàng chư thiên ở các cõi trời, dù họ có phước báo hơn cõi người, nhưng Ngài vẫn 
dạy họ phải nỗ lực tu học vá phát tâm hướng đến một cảnh giới hoàn thiện hơn, 
cao quý hơn, đó là cảnh giới của sự giác ngộ, hay còn gọi là Vô thượng Bồ đề. 
Trong cái nhìn của Phật huệ, quả báo sướng hay khổ được tạo tác từ nghiệp 
(karma) thiện hay ác. Do đó, ngay cả đời sống sung sướng an vui của hàng thiên 
chúng ở các cõi trời cũng không thể tồn tại lâu dài; và cũng không có cái gì có 
thể đảm bảo được rằng đời sống an vui đó sẽ mãi bền vững nếu không được soi 
sáng và dắt dẫn bởi ánh sáng giác ngộ-vô thượng Bồ đề. Chính vì thế, trước khi 
thị hiện niết bàn, trong thời thuyết Kinh Pháp Hoa, đức Thích Ca Như Lai, một 
lần nữa nhấn mạnh đến một Pháp mà chư Phật trong ba đời luôn hộ niệm, luôn 
bảo hộ, gìn giữ. Pháp đó chính là Diệu Pháp Liên Hoa, hay nói khác đi, là ánh 
sáng Nhất thừa Phật đạo.  
 Ở đây, đức Phật nhấn mạnh rằng tất cả các đức Phật trong quá khứ, các 
đức Phật trong hiện tại, và các đức Phật trong tương lai đều cùng hộ niệm Diệu 
Pháp này. Điều đó cho thấy rằng, bất kỳ lúc nào và ở đâu, Diệu Pháp Liên Hoa 
vẫn là chân lý tối thượng. Nói một cách cụ thể, làm thế nào để thể nhập Tri kiến 
Phật là pháp tối thượng. Làm cho hạt giống Phật ở mỗi chúng sinh được nảy nở 
là pháp tối thượng. Khơi dậy tiềm năng thành Phật ở mỗi chúng sinh là pháp tối 
thượng. Làm cho tất cả chúng sinh phát tâm Bồ đề là pháp tối thượng. Một hình 
ảnh sống động mô tả về sự hộ niệm của chư Phật quá khứ đối với Pháp tối 
thượng này được ghi lại trong Phẩm Hiện Bảo Tháp của Kinh Pháp Hoa như sau: 

Đức Đa Bảo Như Lai (Prabhūtaratna) đã nhập diệt từ vô lượng trăm 
nghìn vạn ức kiếp, toàn thân Ngài được tôn trí trong tháp Đa Bảo. Khi nghe Đức 
Thích Ca Như Lai thuyết Kinh Pháp Hoa ở cõi Ta bà, bảo tháp của Ngài đã xuất 
hiện để chứng tín. Vì nhân duyên lâu xa, đức Đa Bảo Như Lai có lời thệ nguyện 
rằng: “Nếu Ta thành Phật, thì sau khi diệt độ, bất kỳ cõi nước nào trong mười 
phương có thuyết Kinh Pháp Hoa, vì nghe Kinh này, tháp của Ta sẽ xuất hiện để 
chứng minh, khen ngợi.” 10 Với hình ảnh này, dù được cắt nghĩa qua nhiều tầng 
triết lý uyên thâm, song điểm mấu chốt của nó vẫn toả sáng tinh thần hộ niệm 
của chư Phật đối với những ai khát ngưỡng tiếp nhận giáo lý Nhất thừa Phật đạo 
của Ngài. Sự hộ niệm của chư Phật trong ba đời cũng chính là cội nguồn của sức 
mạnh tâm linh Phật giáo, được đánh dấu không phải ở đời này hay đời sau, mà 
sức gia trì tâm linh đó luôn hiện hữu một cách thường hằng, mọi lúc, mọi nơi. 
Tương tự như ánh trăng vẫn luôn thường hằng trên trời dù ánh trăng dưới nước 
có khi ẩn, khi hiện. 
 Trên bình diện tâm linh, giáo lý Nhất thừa Phật đạo được đức Thích Ca 
Như Lai tuyên thuyết trong suốt cuộc đời của Ngài, giáo lý ấy được thuyết giảng 
một cách bình đẳng với bất kỳ đối tượng nào. Ở đây không hề có sự khác biệt 
giữa người này hay người kia. Chỉ có phương tiện cơ cảm khác nhau, còn nội 
dung chỉ là một. Vì Phật chất chỉ có một. Chân lý cũng chỉ có một. Do đó, một 
hành giả đệ tử của Phật hay một tu sĩ Bà la môn, nếu cùng đi trên con đường 
Nhất thừa Phật đạo thì quả chứng Bồ đề vẫn giống nhau, không khác. Trong ý 
nghĩa này, Diệu Pháp được xem như một chân lý của tuệ giác bình đẳng. Một 
nghìn năm trước hay một nghìn năm sau vẫn là như vậy. Vì thế, hàng Phật tử 
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luôn tin tưởng vững chắc rằng, các đấng Như Lai trong ba đời luôn âm thầm hộ 
trì và gia bị đến những ai mang trái tim khát vọng giác ngộ-vô thượng Bồ đề.  

Nói tóm lại, dù xa cách đức Thích Ca Như Lai đã hơn 2600 năm, nhưng 
bài Pháp trên đỉnh núi Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa) năm xưa của Ngài vẫn đang tiếp 
tục soi sáng cho thời đại của chúng ta. Như mặt trời rực sáng ở phương Đông, 
sức mạnh tâm linh của bức thông điệp “Diệu Pháp Liên Hoa, Giáo Bồ Tát Pháp, 
Phật Sở Hộ Niệm” vẫn tiếp tục cứu độ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt qua 
những chướng ngại của khổ não trầm luân đeo mang trong thân phận nhỏ nhoi 
của con người. Khái niệm hoà bình sẽ trở thành rỗng toát nếu thiếu vắng chất 
Phật ở đó. Tôn giáo cũng sẽ suy tàn nếu thiếu vắng ánh sáng giác ngộ. Hạnh 
phúc sẽ không thể vĩnh cửu nếu vắng mặt trái tim Bồ đề. 

 
Nam Mô Cửu Viễn Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Bổn Sư Thích ca 

Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. 
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