
PHÁP MÔN LẠY PHẬT TUYỆT VỜI (phần 1) 

Đọc, gạn lọc lấy điều hay, 

   Đem áp dụng, mong đổi thay cuộc đời. 

    Công đức, hồi hướng về nơi: 

   Quê hương Cực Lạc, nguyện cuối đời vãng sanh. 

     *********** 

   Pháp Môn Lạy Phật đem lại cái lợi trước mắt cho người thực hành là về 

sức khỏe. Vì chỉ cần làm động tác Lạy trong khoảng 20 phút kết quả mang lại cho cơ thể tốt hơn 

đi bộ một giờ. Những ai mắc phải những chứng bệnh được khuyên nên tập thể dục như huyết áp 

cao, cholesterol, tiểu đường,… xin đọc hết  bài viết này và thực hành thử một thời gian, rồi so 

sánh, sẽ biết. Ngoài một số điểm lợi về thân, còn có mặt tốt cho tâm nữa. Rất mong việc thực tập 

thường xuyên sẽ mang đến những lợi lạc ấy cho quí vị.                                     

                        

    PHÁP MÔN LẠY PHẬT TUYỆT VỜI                                          

     Tâm Lương Đào Mạnh Xuân                                                                     

      

Được thân người khó biết bao!     

Không tin Phật Pháp uổng sao cuộc đời!     

   Không tin chết có luân hồi!      

  Không tin nhân quả, sống đời buông lung!     

   Tạo bao nghiệp xấu vô cùng!      

  Cả ta, con cháu chịu chung quả này! 

     Để tiêu tội, lạy Phật hằng ngày,    

    Sẽ gặt quả tốt ở ngay hiện đời. 

           ***       

   

     Lạy Phật: pháp môn tuyệt vời,    

    Ai hành trì được, cuộc đời đổi thay.     

     Hơn ba mươi phút, mỗi ngày,     

    Vừa lạy, niệm Phật, thân này khỏe ra.    

     Lại trị nhiều bệnh nữa mà:     

    Ung thư sẽ bớt, cùng là huyết (áp) cao,    

     Tiểu đường, mỡ máu giảm mau,    

    Đau lưng, nhức khớp, còn đâu giày vò.    

     Mất ngủ: nay ngáy kho kho,     

    Tâm luôn an lạc, chẳng lo, chẳng buồn.    

     Nghiệp chướng sẽ tiêu trừ luôn,    

    Thiện căn tăng trưởng, khiêm nhường phát sinh.   

     Ba điều cuối đến với mình,     

    Nhờ vào kết quả công trình khổ tu.     

     Mong người tin, gắng công phu,    

    Ao Sen Thất Bảo dự trù có tên. 

                                  

   Ở bài văn vần trên, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu và gom lại, tạm gọi là 

đầy đủ, những lợi lạc về thân và tâm của Pháp Môn Lạy Phật. Tuy nhiên, vì thiết nghĩ nên ghi 

thêm nhiều điều cần biết nữa để khơi dậy sự tín tâm ở những đạo hữu chưa hành trì pháp môn 



này. Có vậy sẽ giúp họ thấy lợi mà thực hành chứ bỏ qua quá uổng. Vì thế, người viết xin ghi 

những phần sau đây: 

   (1): Tại sao ta nên hành trì Pháp Môn vừa Lạy Phật và Niệm Phật? Vì nếu cố gắng, ta 

sẽ đạt được những lợi lạc sau đây:               

 * Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa.                                                                                                 

 * Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng.                                                               

 *Dựa vào hai điều trên thì vừa Lạy Phật và niệm Phật là pháp môn sám hối nghiệp 

chướng tuyệt vời.                                                                                                                    

 * Hòa Thượng Sám Vân dạy: “Lạy Phật là vận động tốt nhất, còn tốt hơn khí công và thái 

cực quyền”.                                                                                                 

 *Pháp Sư Đạo Chứng nói: “Lạy Phật làm tăng lượng thở buồng phổi, mở rộng lòng độ 

lượng và khai phát sức tự giác”. (Trích từ: “Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư”: Pháp sư 

Đạo chứng giảng.Thầy Thích Minh Quang dịch)                                                         

 *Tỳ Kheo Thích Trí Hoằng viết trong “Pháp Môn Lạy Phật”: “ Các huyệt đạo quan trọng 

trên cơ thể được tác động từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu xuống đến huyệt đan điền dọc theo 

xương sống và các huyệt ở tay chân. Chúng ta cảm thấy có một luồng khí nóng chạy đều khắp cơ 

thể và mồ hôi theo các lỗ chân lông tuôn ra. Theo Y học Đông Phương, một khi các huyệt đạo 

trên cơ thể được tác động, khí huyết sẽ lưu chuyển và bệnh tật sẽ tiêu trừ.”      

 * Tài sản quý báu nhất của đời người là sức khỏe.  

 *Pháp Môn Lạy Phật tiện lợi hơn và mang lại nhiều hiệu quả về sức khỏe hơn là tập thể 

dục. Lạy Phật chỉ cần một khoảng trống bằng chiếc chiếu cỡ nhỏ. Lạy Phật 20 phút, phải cố gắng 

lạy cho được 100 lạy, kết quả hơn đi bộ một giờ vì lạy Phật tác động trên nhiều phần của cơ thể: 

chân, tay, bụng, cổ và mồ hôi toát ra nhiều hơn đi bộ. Sau một thời gian, sức khỏe tăng lên thấy 

rõ. Ngoài ra, lạy Phật với tâm thanh tịnh, thành kính, tha thiết sẽ mang lại nhiều phước đức khó 

lường.                           

*Đặc biệt, nếu có tấm lòng như vậy trong lúc lạy Phật và niệm Phật, hy vọng chứng bệnh 

nan y nào cũng sẽ được tiêu trừ vì “có cảm tất có ứng.” Chẳng hạn, nhiều bệnh khó chữa có thể 

giảm bớt nhờ lạy và niệm Phật như huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường, đau lưng, nhức khớp, mất 

ngủ và thậm chí ung thư cũng có cơ may bớt được.                                                                                                       

 *Khi lạy Phật và niệm Phật, bệnh nhân bịnh nan y phải tin là bịnh của mình sẽ bớt. Niềm 

tin mãnh liệt giúp bệnh mau thuyên giảm. Vì niềm tin có sức mạnh mang tính quyết định. Hơn 

nữa, có tin thì mới vui và phấn khởi để hành trì. Ngoài ra, nên cười, vui nhiều trong ngày. Đó là 

những cảm giác tốt cần có trong cơ thể bệnh hoạn, nhất là với bệnh nhân ung thư vì sức mạnh 

của “Tâm hoan hỉ không thể nghĩ bàn. Huyết cầu mau chóng tăng lên”. “…lúc sung sướng 

hạnh phúc, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học làm tăng cường sức miễn dịch, tăng trưởng số 

lượng và chất lượng tuyến hạch” (trang 102 sđd: Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư.). 

 *Tế bào ung thư vốn cũng là những tế bào tốt: Theo Pháp sư Đạo Chứng trong sách 

“Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư” có đoạn như sau:                                            

 - “Thực ra tế bào ung thư vốn cũng là những tế bào tốt…Do phải chịu bức ép, tổn 

thương, đả kích nên chúng mới bất đắc dĩ thay đổi, phân hóa thành những tế bào sai lầm… Chính 

những tế bào sai lầm này sinh ra những tế bào sai lầm đời thứ hai. Cứ như vậy tiếp tục sinh sản, 

dần dà chúng sẽ biến thành một đoàn thể tự phát triển, đây chính là ung bướu”. (trang 27 sđd )                                                                                                          

 *Ở trang 37 sách đã dẫn có giải thích:                                                                                  

 “Làn sóng tâm niệm Phật và làn sóng âm thanh niệm Phật khiến toàn thân chúng ta chấn 

động một cách vi diệu, dường như xoa bóp cho tất cả tế bào. Việc xoa bóp này rất nhẹ êm, rất 

tinh tế, khiến cho các tế bào trong trạng thái dễ chịu có thể phát huy công năng tốt nhất….”                                             



 *Và xin đọc tiếp ở trang 38:                                                                                                          

 “Bởi vì trong danh hiệu Phật đã hàm chứa tâm từ bi vĩ đại và trí tuệ thâm sâu cứu độ 

chúng sanh của Đức Phật. Đồng thời, danh hiệu Phật cũng khai phát ánh sáng và năng lực công 

đức Phật tánh vốn có bên trong chúng ta! Năng lực công đức này đương nhiên cũng bao gồm 

năng lực trị liệu tâm bệnh và thân bệnh.” 

   

(2): Thậm chí ung thư cũng có cơ may bớt được.                                                                                                                

Bệnh ung thư có thể là Thân bệnh hoặc Nghiệp bệnh (oán bệnh).                                                 

  – Về thân bệnh: mang bịnh do ăn uống những món độc hại, dùng thuốc chữa 

bệnh không hợp với sự sống của tế bào,…; do thiếu oxy nuôi dưỡng tế bào; do tinh thần bạc 

nhược, buồn khổ, lo âu, giận tức, căng thẳng tinh thần…Những cảm giác tiêu cực này sẽ tiết ra 

những độc tố lâu ngày chày tháng sinh ra bịnh ung thư.                                                                                                                                              

 Ngoài việc lạy Phật mỗi ngày khoảng hơn 20 phút, người bệnh nên thay đổi lối sống càng 

nhiều theo chiều hướng tích cực, (tin bịnh sẽ bớt, thường vui vẻ, tươi cười, ăn uống những món 

không độc hại…), sự hồi phục bệnh càng nhanh.                                                                                                    

  -Về nghiệp bệnh (oán bệnh): mang bịnh do người bệnh đã từng gây khổ đau 

hoặc sát hại nhiều sinh linh, trong đời này hay nhiều đời quá khứ, có thể là người hay động vật 

như trâu, bò, heo, chó, khỉ, gà vịt, chuột, ếch, baba, cá, lươn,… Gặp thời cơ là những oan hồn đó 

sẽ trả thù bằng cách nhập vào cơ thể tạo thành ung bướu. (Xin mời đọc phần cuối bài viết: Quy 

Tắc Tu Học của Ấn Quang Đại Sư).Với bệnh nhân này, ngoài việc lạy Phật, niệm Phật với tâm 

chí thiết, thành kính, người bệnh nên làm thêm những việc sau đây: bố thí, làm việc thiện, phóng 

sinh thật nhiều, tha thiết ăn năn, sám hối nghiệp sát đã gây khổ đau cho chúng sinh, hồi hướng 

công đức làm được cho họ…khẩn mong vong linh ấy cùng khắp pháp giới chúng sanh được siêu 

sinh về thế giới cực lạc. Có vậy, nghiệp chướng người bệnh sẽ được tiêu trừ.                                                                                                                                      

   -Năm loại ung thư cần nên ăn chay:  ung thư dạ dày, ung thư ruột già, ung thư 

cổ tử cung, ung thư ngực, ung thư tiền liệt tuyến. (trang 129- sách đã dẫn)                                                                                                                                   

 * Người viết đã cố gắng tìm và ghi ra những chi tiết cần thiết cho việc chữa trị bệnh nan 

y, tuy nhiên bịnh có bớt hay không sẽ còn tùy thuộc:        

  -vào bệnh nặng hay nhẹ                                                                                            

   -vào việc thực hành chữa trị của người bệnh có hết lòng không.                                

  - vào yếu tố thời gian nữa. 

 -------------------------------------------------------------------------------- 

  


