Tứ Nhiếp Pháp
(Trích Phật Học Phổ Thông HT. Thích Thiện Hoa)
Ðức Phật ra đời nhằm mục đích cứu vớt chúng sinh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Người Phật tử
theo dấu chân Phật phải tập làm những gì đức Phật đã làm. Trong khi tu hành, Phật tử không bao
giờ nên quá chú trọng đến mình mà quên người, không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không
tìm cách giác ngộ cho người. Đối với người đồng loại, chúng tôi tưởng không có phương pháp
nào có hiệu quả thiết thực lợi ích cho người và làm cho người cảm hóa sâu xa bằng pháp môn Tứ
nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sanh quay về với
Phật Pháp và gồm có
1. Bố Thí Nhiếp Người có lòng từ bi, muốn cứu khổ thì trước tiên phải xả bỏ tánh ích kỷ, phải
cho mọi người những gì mình có, phải cho những gì người khác mong muốn. Nghĩa là phải làm
hạnh bố thí. Do sự bố thí ấy mà mình cảm phục được người chung quanh Bố thí có 3 lối
a) Tài thí: Tài là tiền của. tài thí là đem tiền của mà bố thí, để cứu vớt người đồng loại thoát khỏi
đau khổ. b) Pháp thí: Pháp là giáo pháp, là những lời dạy, những giáo lý của đức Phật và các bậc
Thánh Hiền Tăng, là tam tạng kinh điển. Pháp thí là đem những giáo pháp quý báu ấy mà bố thí,
giảng dạy cho chúng sinh. Thí pháp càng lan rộng, thì người xu hướng về với Phật pháp càng
nhiều và cõi đời càng bớt đau khổ. c) Vô úy thí: Vô úy là không sợ hãi.. Vậy người có lòng từ bi,
phải cố gắng làm sao cho chúng sinh chung quanh có được sự bình tĩnh, yên ổn của tâm hồn,
không hoang mang lo lắng, sợ hãi.
2. Ái Ngữ Nhiếp Ái ngữ nhiếp là tùy theo căn tánh chúng sanh mà khôn khéo nói năng, an ủi,
khuyên lơn, thế khiến cho họ sinh lòng thân mến, cảm phục, rồi từ đó họ mới theo ta mà học đạo.
3. Lợi Hành Nhiếp
Lợi hành nhiếp là làm lợi ích cho người bằng ý nghĩ, lời nói hay hành động, khiến cho người ta
sinh lòng thân mến mà theo ta học đạo. Cái gương sáng nhất về phương diện lợi hành là cái
gương Ngài Trì Ðịa Bồ Tát. Suốt đời, Ngài thường gánh đất đắp đường, ban cho bằng phẳng,
hoặc bắc cầu để cho khách bộ hành đi lại được dễ dàng tiện lợi. Ngài thay người già gánh nặng,
đẩy giúp cỗ xe lên dốc cao, chèo giúp cho người lái thuyền ngược nước...
4. Ðồng Sự Nhiếp
Ðồng sự nhiếp là tùy theo căn cơ, hoài bão, địa vị, nghề nghiệp của người mà lặn lội vào công
việc của họ, cộng tác với họ, để một mặt giúp đỡ họ trong nghề nghiệp, một mặt nêu cao gương
lành, làm cho họ cảm mến mà theo ta đến gần đạo cả. Chẳng hạn như khi ta cùng làm việc trong
một công sở, trong một xí nghiệp, trong thương trường hay trong nông nghiệp, mà từ việc lớn cho
đến việc nhỏ, từ ý nghĩ cho đến câu nói, ta luôn luôn nêu gương đạo đức, tận tâm tận lực làm
việc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi mình, cho bạn đồng nghiệp, dần dần những người cộng sự, sẽ
tiêm nhiễm những đức tánh tốt đẹp của ta, sẵn sàng nghe theo, làm theo những điều ta khuyên
bảo.
Kết Luận Như trên đã nói, Tứ Nhiếp Pháp là một pháp môn để cải tiến xã hội một cách có hiệu
quả nhất. Nó lấy lợi sanh làm căn bản, lấy hạnh phúc của chúng sanh làm mục đích.

