
PHÁP MÔN LẠY PHẬT TUYỆT VỜI (Phần 2) 

    Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

(3): Vừa Lạy Phật Và Niệm Phật Tiêu Trừ Vọng Tưởng: 

(3a): Những đề nghị cần biết cho Phần thực tập vừa lạy Phật và niệm Phật:  

 

*Một người cũng có thể thực tập được. Lập nhóm khoảng 4 người vẫn tốt hơn:  

Thời gian đầu mới tu tập pháp môn này, để khỏi chán nản, hãy cùng tập thể lạy Phật và niệm 

Phật. Vì thực hành cùng nhiều người nên lực rất mạnh, thường giúp ta cố gắng hành trì, thế nên rất dễ 

nhiếp tâm khi niệm Phật. Do đó, những ai quyết tâm tu để loại bỏ vọng niệm, hãy làm cách này sẽ giúp 

mau chóng đạt được ước nguyện.   

 

 * Lạy Phật bất cứ ở đâu cũng được nhưng phải là nơi sạch sẽ. Tuy nhiên, nếu nhà có bàn thờ 

Phật, nên thay quần áo sạch sẽ và thay nước bàn thờ Phật.      

   

* Xin đề nghị tư thế lạy Phật: Muốn làm được một số tư thế ghi dưới, người hành trì nên mặc 

quần dây thun. Đàn ông mặc dây nịt rất trở ngại vì rất khó nằm mọp xuống.  

-Đứng thẳng người, hai bàn tay chấp lại, đưa cao tới trán hoặc cao hơn.  

-Tiếp, di chuyển hai bàn tay chấp lại, để trước ngực.  

-Trước khi qùy xuống, hai tay buông nhẹ ra hai bên, chống xuống nền nhà, sau đó 2 đầu gối mới 

qùy xuống.  

-Thân mình nằm mọp xuống sao cho hai tay, hai chân (từ mu bàn chân tới đầu gối) và đầu 

chạm sàn nhà. (cách lạy này gọi là Ngũ thể đầu địa). Lúc lạy một mình, tư thế nằm mọp có thể giữ lâu 

nếu ta cảm thấy mệt. 

-Hai bàn chân để ngửa lên mới có thể nằm mọp xuống. (chứ không chống những ngón chân 

lên sàn nhà vì tư thế này giống như đang bò.) Thêm nữa, cố làm cho được động tác này để mông chạm 

vào hai gót chân, cốt làm cho bụng tiêu bớt mỡ. Rất khó cho những người bụng mỡ. Quí vị này 

muốn làm được cách lạy Ngũ Thể Đầu Địa, phải dang rộng 2 đầu gối ra xa vừa đủ, sẽ có thể đạt yêu 

cầu. 

-Khi đã nằm mọp xuống, đưa hai bàn tay úp xuống, duỗi cánh tay xa về phía trước đầu, rồi nhẹ 

nhàng ngửa hai bàn tay lên. Động tác này biểu thị hai bàn tay người lạy nâng bàn chân của Đức 

Phật để cung kính đảnh lễ. 

-Động tác đứng lên: chống hai bàn tay ở vị trí đủ để có thể đẩy mạnh lên, cùng lúc 10 ngón 

chân cũng trợ sức, để đưa toàn thân mình đứng dậy. Cách này giúp 2 tay và 2 chân cùng vận động, 

sẽ tốt cả hai. Hơn nữa, cách lạy đứng lên theo kiểu này rất tốt khi dự những buổi Sám hối lạy 108 lạy vì 

sẽ ít mệt hơn là dùng một chân đưa thân mình lên.  

-Ngoài ra cố gắng hít thật sâu lúc chống tay đẩy mình đứng lên, sẽ giúp ta cảm thấy khỏe 

thêm hơn và nhớ thở hết ngay sau đó.                                                                                                              

  

* Nên nhớ trong lúc lạy Phật, cố gắng quán tưởng hào quang chư Phật hiển hiện hay quán 

tưởng hình Phật A Di Đà ở trước mắt,….                                                                                                                                

  

*Gặp chướng ngại, phải kiên trì: thời gian đầu lạy Phật, phần bắp đùi và vùng bụng rất đau 

nhức, kể cả cổ cũng đau. Xin đừng nản lòng. Đau, vẫn cứ lạy, chừng hơn hai tuần đến một tháng tự 

nhiên bớt nhức. Lúc đầu, lạy rất khó khăn và mồ hôi vã ra rất nhiều, nhưng sau chừng hơn một thág, 

việc lạy cảm thấy nhẹ nhàng và lòng rất hưng phấn. Thực hành càng nhiều, càng thấy thích thú và 

sức khỏe càng tốt hơn.                                                                                       

     

(3b): Phần Thực tập vừa lạy Phật và niệm Phật. Có 3 cách: 



(a): Cách thứ nhất: Theo video chùa Đức Viên, San Jose, California với tốc độ vừa phải,  

rất thích hợp cho người mới tập tu. Còn về lâu, về dài tốc độ này rất cần cho người cao tuổi và 

sức yếu. 

Xin quí vị cùng lúc nhấn nút Ctrl và bấm chuột vào đường dẫn sau:  

https://www.youtube.com/watch?v=_YL0Vw7DnFQ 

 

*Quí vị sẽ thấy màn hình quí sư vừa lạy Phật và niệm Phật. 

-Nếu quí vị muốn theo đầy đủ khóa lễ, hãy bấm chuột vào đường dẫn màu đỏ ở dưới và đưa 

về vị trí cuối cùng góc trái của màn hình. 

-Nếu quí vị muốn thực tập lạy Phật và niệm Phật ngay, hãy đưa con chuột vào đường dẫn màu  

đỏ rồi kéo về phía phải hay trái cho tới khi nhìn thấy con số 1:06:18 (tức 1 giờ, 6 phút 18 giây) và 

dừng lại. Có thể sớm hoặc muộn hơn cũng không sao. 

 

*Từ vị trí này là bắt đầu thực tập vừa lạy Phật và niệm Phật.  

Xin quí vị làm đúng theo những động tác trong: “Xin đề nghị tư thế lạy Phật.” 

  

Cách Thực Tập Vừa Lạy Phật Và Niệm Phật Theo Tốc Độ Vừa Phải: 

Quí vị sẽ thấy Đạo tràng được chia làm 2 nhóm, tạm gọi là nhóm 1 và nhóm 2. Hãy chọn môt 

bên và làm đúng theo quí sư ở bên đó.  

Trước tiên, nhóm 1 đứng niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm 2 lạy xuống. (quí vị nên 

làm theo nhóm 2): 

-Phật tử lạy xuống. Cố gắng nằm mọp xuống giống quí sư.  

-Lúc nằm mọp xuống, tai lắng nghe bên nhóm 1 niệm Phật đến danh hiệu Phật thứ 4, hãy 

ngửng đầu lên và quì gối. (động tác cần chú ý: #1) 

-Vẫn lắng nghe nhóm 1 niệm Phật và nhẩm đếm tới danh hiệu Phật thứ 9 thì đứng dậy. (động 

tác cần chú ý: #2). Lúc đứng dậy, xin làm theo động tác đã thực tập ở trên. 

-Khi nhóm 1 đọc tới danh hiệu Phật thứ 10, quí sư lạy xuống và xong một lạy.  

 

Và tiếp tục, nhóm 2 đứng niệm Phật, nhóm 1 lạy xuống…Cứ thay phiên, làm như vậy,… 

Nếu quí vị nào có sức khỏe tốt và muốn mau chóng tịnh tâm (tức tiêu trừ vọng niệm 

nhiều), sau một thời gian, có thể luôn suốt buổi, chỉ thực tập phần lạy xuống, xong rồi lắng nghe 

và đứng lên. (như mới vào khóa lễ ta theo nhóm 2 vậy.) 

 

Cách thực tập như thế này có thể áp dụng sau một năm (ít hay nhiều hơn tùy theo người) 

khi biết mình đã làm khá đúng các động tác cần chú ý: #1 và #2, rồi nghiệm lại sẽ thấy những 

điểm lợi sau: 

Về thân: Càng lạy Phật nhiều ngày, sức khỏe càng tốt. Ai ăn không ngon, lạy Phật  

chừng vài tháng, ăn rất ngon miệng. Do lạy Phật nhiều, sức khỏe tốt, ăn được nên da mặt căng, trông có 

vẻ trẻ hơn trước.  

Nên nhớ sức khỏe sẽ giúp ta không chán nản mỗi khi tu tập 

Về tâm: Lúc này, tâm không còn nhiều những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nữa. Coi  

như vọng tưởng đã bớt. Vậy lạy Phật và niệm Phật đã tiêu trừ VỌNG TƯỞNG và cũng tiêu bớt 

nghiệp tội.  

Hòa Thượng Thích Thanh Từ thuộc phái Thiền Tông có một bài giảng “Dẹp Giặc Vọng 

Tưởng”. Nếu có thời giờ, xin mời quí vị vào đọc đề tài trên để thấy Vọng Tưởng quan trọng như thế 

nào đối với Thiền Tông qua đường dẫn: 

http://www.thuongchieu.net/index.php/component/content/article/41-gng-hnh-ngi-xa/744-dp-gic-

vng-tng. 

Vậy thì, ta đang cố gắng hành trì Tiêu Trừ Vọng Tưởng, tức là ta đang tập tu Thiền. Do đó, cách 

https://www.youtube.com/watch?v=_YL0Vw7DnFQ


thực tập vừa lạy Phât và niệm Phật như trên cũng có thể được gọi là Thiền Tịnh Song Tu vậy.  

  

(b) Cách thứ 2: Cách Thực Tập Vừa Lạy Phật Và Niệm Phật Theo Tốc Độ Nhanh hơn:  

Cũng chia làm 2 nhóm. (Một người cũng thực tập được nhưng phải kiên trì vì dễ sinh nản.) Tất 

cả phần thực tập ở đây giống hệt phần cách thứ nhất ở trên, tức nhóm 1 đứng niệm Phật; nhóm 2 lạy 

xuống rồi lắng tai nghe tới danh hiệu Phật thứ 4, ngửng đầu lên và quì gối; Còn tới danh hiệu Phật thứ 

9 thì đứng lên. Cách thực tập này chỉ khác ở chỗ là Niệm Phật nhanh hơn, không theo video và đỡ tốn 

thời gian hơn. Nếu Niệm đủ nhanh, nhỏ tiếng, không cảm thấy mệt, phải mất khoảng từ 25 tới 30 

phút sẽ lạy được 50 lạy. 

 

(c): Cách thứ 3: Thực tập một mình nhanh hơn cách thứ 2 ở trên.  

 

*Mọi động tác hoàn tòan giống phần Xin đề nghị tư thế lạy Phật cả lúc lạy xuống và đứng lên. 

*Bắt đầu vào lạy ta vừa niêm Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật và lạy xuống.  

*Khi đầu vừa chạm sàn nhà thì nhẩm đếm 1. Tiếp tục làm giống nhau, nhẩm số lạy kế tiếp là 2, 

3, 4…cho tới 50 lạy và mất khoảng từ 10 tới 15 phút. 

 

Hòa Thượng Tịnh Không có khuyên:  
Bởi vì nghiệp chướng, tập khí của chúng ta rất là nặng nề, cho nên trong niệm Phật đường 

nhất là người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là rất tốt, rất có lợi 
 

Quí vị nào thích thực hành Pháp Môn Vừa Lạy Phật Và Niệm Phật thì sau hơn một năm hành trì 

cách thứ nhất và thấy thuần thục, hãy cố gắng thực tập cách thứ 2 và cách thứ 3.  

 

Khi thấy mình có đủ sức khỏe lạy trên 300 lạy/ngày, hãy chia ra mỗi ngày lạy bao nhiêu cho 

mỗi cách để cuối ngày có đủ số lượng cốt tiêu trừ vọng tưởng. 

 

Vọng tưởng là gốc của sinh tử. Vì vào giờ cận tử nghiệp, tâm cứ lăng xăng nghĩ trăm thứ 

trong đầu thì làm sao có thể niệm Phật được. Rồi cứ thế bị nghiệp dẫn dắt đi. Còn chúng ta, nhờ 

biết Vừa Lạy Phật Và Niệm Phật, vọng tưởng đã bớt, nhưng còn môt thứ làm tâm ta không yên 

để Niệm Phật vào giờ lâm chung.  Do đó chúng tôi đề nghị: 

 

* Rất Quan Trọng: Phải Thường Xuyên Sám Hối Với Oan Gia Trái Chủ:  

Ngoài ra, người hành trì còn phải đem công đức Lạy Phật và Niệm Phật này hồi hướng cho 

những oan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp. 

Thật ra, còn cần sám hối bao nhiêu ác nghiệp ta đã đối xử rất tàn ác với các chúng sanh trong 

kiếp này và cả trong nhiều đời từ vô lượng kiếp ở quá khứ. Những chúng sanh đó thường được gọi là 

oan gia trái chủ. Người tu tịnh nghiệp nên đặt nặng việc sám hối với oan gia trái chủ và hồi hướng 

công đức làm được cho họ và cầu nguyện cho họ được sinh về cảnh giới an lành hoặc về Tây Phương 

Tịnh Độ. Vì vào giờ phút lâm chung, họ sẽ đến rất nhiều để đòi “nợ”. Nếu ta biết làm những điều vừa 

nói để giải trừ những oán kết thì vào giờ cận tử nghiệp, họ sẽ không đến quấy rầy, tâm ta sẽ được an ổn, 

nhớ Phật và niệm Phật. Còn như ta không tỏ chút ăn năn, hối hận nào để xoa dịu nỗi hận thù của họ, họ 

sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù. Chẳng hạn có người bị ung thư là do oan gia trái chủ nhập vào để trả hận. 

 

Áp dụng được những cách nêu trên, hi vọng lâu ngày, lúc nào tâm ta cũng Nhớ Phật và 

Niệm Phật. 

  

Cầu nguyện lúc lâm chung, tâm được tỉnh táo, chắc sẽ Nhớ Phật và Niệm Phật. Chỉ cần 

niệm được 10 danh hiệu Phật vào lúc này thì coi như vĩnh viễn thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. 



 

(4): Đề Nghị Cách Thực Tập Tiêu Trừ Vọng Niệm mau có kết quả: 

   

Muốn vọng niệm khỏi quấy rầy, khi niệm Phật ta cố gắng :  

  (4a): Giữ Chánh niệm: giữ mắt nhìn sụp xuống, đủ đừng để mắt thấy mọi thứ xung 

quanh. Đôi mắt rất lợi hại, hễ có thấy, thường là có vọng tưởng hiện ra. Chẳng hạn, lúc mình thực tập 

lạy xuống, tới câu 9 phải đứng lên, có người bên cạnh tới câu 10 mới đứng. Thế là mình sinh tâm coi 

thường. Vậy là đã mắc tội ngã mạn rồi. Ngoài ra, giữ mắt nhìn sụp xuống giúp ta tự tin vào mình, 

không cần nhìn phía trước để bắt chước theo họ. 

  Xin luôn nhớ giữ mắt nhìn sụp xuống (không nhắm kín vì rất dễ buồn ngủ)) coi như ta 

đã đóng mất một cửa ngõ do mắt đem vọng tưởng vào. Vậy ai muốn buổi tu của mình khỏi tổn phước, 

xin làm đúng điều“giữ mắt nhìn sụp xuống” một cách nghiêm túc để giữ chánh niệm. Bây giờ chỉ còn 

một thứ vọng niệm, không mời mà tới. Vậy khi nó tới ta nhận biết và xua đuổi nó đi. 

  (4b): Cố gắng nhiếp tâm khi niệm từng câu Phât hiệu. Ấn Quang Đại Sư khai thị: “Nếu 

niệm Phật mà tâm khó quy nhất thì nên nhiếp tâm niệm khẩn thiết sẽ tự có thể quy nhất. Cách 

để nhiếp tâm không có gì hơn được chí thành, khẩn thiết; tâm chẳng chí thành thì không cách chi 

nhiếp nổi!”  

  (4c): Nhận rõ từng câu, từng tiếng của câu Phật hiệu.   

  (4d): Niệm Phật ký số cho đúng, bất cứ lúc nào và ở đâu. 

   

   Xin hãy ghi nhớ 4 điều nêu trên qua mấy câu văn vần sau:  

 

Niệm Phật nho nhỏ hoặc niệm thầm. 

   Chánh niệm, vọng tưởng khó thâm nhập vào. 

    Trì niệm, Nhiếp tâm thật sâu. 

   Nhận rõ từng tiếng, từng câu hàng đầu. 

    Lại thêm ký số đúng vào, 

   Vọng niệm biến mất, nhiệm mầu làm sao 

 

  (4e): Luôn luôn có máy niệm Phật bên mình ở nhà cũng như khi đi trên đường. Lúc 

rảnh là mở máy nghe ngay. Nên chọn cách niệm Phật không nhạc, 4 chữ A Mi Đà Phật, để khi niệm 

thầm sẽ ít mệt.  Lúc niệm thầm hoặc lắng tai nghe, cũng đều ký số từ 1 đến 10. Hòa Thượng Tịnh Không 

có dạy: “… nếu không niệm thành tiếng có thể lắng nghe người khác niệm, chỉ cần dụng tâm 
chuyên nhất, vọng niệm tự nhiên tan biến.” 

 Người quyết tâm tu trì, chớ để thời gian trôi qua lãng phí. Hãy nghe, niệm và ký số đúng bất cứ 

lúc nào. Khi niệm Phật kí số đúng, tức là giặc vọng tưởng đã bị đánh lùi.  

Cầu mong nhiều người cùng chúng tôi thực tập hàng ngày. Làm được, rất có lợi cho Thân và 

Tâm. Chúng tôi xin đem công đức có được này hồi hướng cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh tương 

lai đồng sanh về Tịnh Độ. 

  Bài viết tuy ngắn nhưng không làm sao tránh khỏi những sai sót, con kính mong Quí 

Thầy, Quí Ni và quí vị Thiện Tri Thức chỉ giáo sửa chữa cho. Con thành kính tri ân. 

     ******* 

Xin mời quí vị đọc thêm phần trích dẫn dưới đây: 

 

NIỆM PHẬT ĐỐI TRỊ VỌNG TƯỞNG 

Niệm Phật là phải lấy kinh hành niệm Phật làm chính, khi nào quý vị mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Giờ giấc 

ngủ nghỉ cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa. Bởi vì ngủ là hôn trầm, người nào ngủ nhiều, chứng tỏ người đó 

còn nhiều hôn trầm. Hôn trầm là lạc vào vô minh. Nhiều vọng tưởng là trạo cử. Không riêng gì trong lúc 



niệm Phật, nếu làm việc mà hôn trầm hoặc trạo cử đều bị chướng ngại. Trong nhà Phật gọi hai thứ chướng 

ngại này là hôn trầm, trạo cử. 

Trạo cử là tâm xao xuyến, không định, bị nhiều vọng tưởng chi phối. Hôn trầm là u mê, không sáng suốt, 

ngủ gục. 

Bình thường chúng ta không thấy có vọng niệm, khi ngồi yên xuống, vọng niệm nổi lên rất nhiều. Có người 

cho là do niệm Phật. Thưa quý vị, không phải như thế, không phải do niệm Phật mà sanh nhiều vọng niệm. 

Thực tế trong lúc bình thường, chúng ta đã có rất nhiều vọng niệm rồi, nhưng chúng ta không để ý, đến khi 

ngồi yên lặng xuống niệm Phật, muốn thu nhiếp tâm lại mới phát giác rõ ràng như thế thôi. 

Với hai loại chướng ngại này Phật có chỉ cho chúng ta phương pháp đối trị. 

Thứ nhất: Ðối trị vọng tưởng 

Nếu vọng tưởng nhiều dùng phương pháp Chỉ Tịnh, nghĩa là trụ ở một chỗ hoặc là trụ ở câu danh hiệu Phật 

hay niệm Phật ở trong tâm cũng được, nếu không niệm thành tiếng có thể lắng nghe người khác niệm, 

chỉ cần dụng tâm chuyên nhất, vọng niệm tự nhiên tan biến. Tuyệt đối không nên tạo tác thêm vọng 

niệm, nghĩa là đừng có ý nghĩ miễn cưỡng, dẹp tắt vọng tưởng. Nếu không, sẽ vọng tưởng tăng thêm vọng 

tưởng. Do đó vọng tưởng nhiều bao nhiêu cũng mặc kệ, đừng để ý làm gì, hãy dồn hết tinh thần, ý 

chí tập trung vào câu danh hiệu Phật hoặc tập trung vào quán tưởng. Quán tưởng điều gì đây? Tưởng 

hình Phật, đến tướng hảo của Phật. Tóm lại, cần phải tập trung tinh thần, ý chí mới có thể tiêu trừ được vọng 

tưởng. Hầu hết tất cả những nguyên tắc dụng công đều nhằm mục đích tiêu trừ vọng tưởng, hôn trầm, tạp 

niệm để hồi phục lại bản tánh giác ngộ của mình. Nói chung trong nhà Phật, bất luận sử dụng công phu nào 

đều hy vọng đạt được ba mục đích này. 

Thứ hai: Phương pháp đối trị hôn trầm 

Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt hơn hết hãy đứng lên lạy Phật. Lạy Phật và kinh hành 

niệm Phật đối trị hôn trầm rất có hiệu quả. 

Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh thức. Trong lúc lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám 

hối. Bởi vì nghiệp chướng, tập khí của chúng ta rất là nặng nề, cho nên trong niệm Phật đường nhất 

là người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là rất tốt, rất có lợi. 

Chúng ta thường nghe trong Ðại Thừa Kinh Ðiển nói rằng: Tu hành trong thời mạt pháp, Niệm Phật 

là pháp môn thù thắng nhất. Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni bày nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, đó 

không phải là bản ý của Ngài, chỉ vì ứng cơ thuyết pháp để dẫn độ chúng sanh mà thôi. 

Tác giả: Hòa thượng Tịnh Không 

 
 


