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TU SỬA THÂN TÂM QUA VĂN HÓA LẠY PHẬT. 

LIÊN HOA VĂN HẢI. 

 Tôi xin được trình bày bài viết này thông qua kinh nghiệm bản 

thân, dĩ nhiên cũng có những ý kiến học được từ kinh điển và tài liệu. 

Hai chữ “lạy Phật” là tiếng thường dùng ai cũng biết, nhưng trong các 

kinh sách thường gọi là đảnh lễ (hay đỉnh lễ), như “chí tâm đảnh lễ Ta 

Bà Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật”. Đảnh Lễ là “đầu diện lễ túc” (đầu 

mặt lễ chân) khi lễ Phật: 2 đầu gối, 2 khuỷu tay và đầu đặt sát mặt đất 

(ngũ thể đầu địa: 5 vóc gieo xuống đất). Trong thân thể ta chỗ cao nhất 

là Đầu, còn chỗ thấp nhất của người mình lễ là Chân. Chỗ cao nhất của 

Mình (đầu) mà lễ chỗ thấp nhất của Người (chân) là bày tỏ lòng quí kính 

tột độ (Phật Quang Tự Điển – Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ).  

Theo cách lạy trên có người thắc mắc như vậy có quỵ luỵ lắm 

không, bởi Phật cũng từ con người mà ra? Không phải vậy đâu, tôi đảnh 

lễ Phật vì Phật quá tuyệt vời! Vì Phật là Đấng Đại Giác Ngộ! Lương tâm 

tôi bắt buộc tôi lạy Phật, nếu không tôi sẽ là kẻ vong ơn Phật, mặc dù 

Phật chẳng bao giờ muốn tôi làm vậy. Ơn Phật! Ngoài tấm gương đức 

độ, hy sinh cao cả của Phật cho tôi và mọi người noi theo, ơn Phật là sự 

cứu mạng sống của tôi - không biết bao lần – trong chiến cuộc Việt Nam 

trước tháng 4/1975, ơn Phật là tôi đã được may mắn học Giáo lý của 

Phật ở kiếp này, với những lời dạy quý báu và vô giá được viết thành 

kinh điển, đang được loài người và khoa học thể nghiệm, thực chứng! 

Tôi nói lời dạy của Phật quý báu và vô giá, vì rằng những lời dạy này 

xuất phát từ Trí Tuệ tuyệt đối thanh tịnh (Bát Nhã) của Quang Minh bất 

sinh bất diệt, Chân Như bất nhị (đúng như thế mãi hoặc mãi mãi là sự 

thật). Đúng như Thượng toạ Thích Tịnh Không đã nói trong cuốn “Nhận 

Thức Phật Giáo”: “Kinh điển thị Phật Chân Như Bản Tánh lý diện lưu lộ 
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xuất lai đích ngôn ngữ văn tự” (kinh điển là những ngôn ngữ, văn tự 

luân lưu trong Chân Như Bản Tánh của Phật được nói và viết ra). Trái 

hẳn với những lời dạy, lý thuyết, giáo điều xuất phát từ Vô Minh, cứ 

phải sửa sai hoài (nói lộn nói lại)! 

Thực tình mà nói, tôi chỉ mới lạy Phật cách đây được hai hoặc ba 

năm thôi, cho dù tôi đi chùa đã lâu và đi rất nhiều chùa ở Việt Nam 

cũng như ở Mỹ. Trước bàn thờ Phật tôi chỉ chắp hai tay, vái Phật ba vái, 

thế là coi như xong buổi đi lễ chùa của tôi (phản ảnh tánh khí kiêu ngạo 

của tôi). Nhưng vào một buổi sáng sớm, trước chánh điện thờ Phật tại 

một ngôi chùa ở Farmerville, Texas vắng lặng (chỉ có một mình tôi), tôi 

vừa chắp tay định thực hiện thủ tục “lễ Phật ba vái” của tôi thì bất chợt 

tai tôi nghe thấy “Koong”: một tiếng chuông đánh thật mạnh (duy nhất 

một tiếng) vang lên, như ra lệnh cho tôi phải đảnh lễ Phật đàng hoàng. 

Tôi biết ngay, đây là tiếng chuông lệnh cảnh tỉnh, phát ra từ tâm tôi, 

nên tôi đã - tuân lệnh kiểu nhà binh - vội quỳ xuống đảnh lễ Phật không 

do dự! Đây là sự thật tôi xin được kể lại.    

Bây giờ thì tôi không còn lười biếng và vô lễ nữa, tôi cảm thấy vô 

cùng hãnh diện và hạnh phúc chí tâm đảnh lễ Phật! Tôi quán tưởng 

(visualize) rằng Đức Phật đang đứng trước mặt tôi, chung quanh là cảnh 

Tịnh Độ thanh tịnh, quang minh tôi chắp hai tay lại (Phật Khám thủ ấn), 

đặt lên giữa trán, ngực, từ từ quỳ hai đầu gối xuống đất - đầu mặt lễ 

chân - đảnh lễ Phật, thành tâm sám hối những tội lỗi của tôi trong quá 

khứ và khấn hứa với Phật không bao giờ tái phạm. Ngay lúc này, tôi 

cảm thấy được Phật từ bi tha thứ, trở nên hoàn toàn vô tội qua tư thế 

nằm co tròn, hồn nhiên trong bụng mẹ của một thai nhi vô nhiễm! 

Đứng dậy trình diện trước Phật, tôi là người hoàn toàn mới vô tội lỗi! 
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 Nghiệp tội sâu dày chỉ có lạy Phật sám hối mới tiêu trừ được, mà 

chỉ khởi lên một niệm xấu trong đầu là ta đã tạo ác nghiệp rồi đó!  

Đảnh lễ Phật nhìn thì thấy đơn giản nhưng thực ra đây là những 

kinh nghiệm thật quý giá của Chư Tổ Phật giáo, được rút ra từ những 

cuộc tập luyện rất khổ công trong Thiền định và Võ thuật (Pháp Môn 

Lạy Phật). Ở đây, tôi muốn đề cử một số lợi lạc thực tiễn của văn hóa 

lạy Phật do tôi cảm thụ được, nhưng trước tiên tôi xin đề cập qua 

những khó khăn tôi gặp phải (có thể cũng là những khó khăn của quý vị) 

và tôi đã vượt qua, đưa tôi đến sự chuyên tâm và hứng khởi mỗi ngày, 

trong quá trình thực tập đảnh lễ Phật của tôi. 

Người Mỹ đã nói: “The spirit is willing, but the flesh is weak” (cái 

đầu nó muốn nhưng thân xác thì yếu đuối hoặc không cho phép). Câu 

nói này rất có lý với tôi, với số tuổi hơn 7 bó, khi tôi quỳ xuống còn dễ 

(thuận chiều sức hút quả đất), nhưng khi muốn đứng dậy thì rất chậm 

chạp, rất chóng mệt. Tôi cố gắng lắm, tối đa chỉ lạy được 30 lần lạy (1 

lần lạy = quỳ xuống + đứng dậy) là muốn hết hơi! Cái khó ló cái khôn, 

ngay bên tay trái chỗ đứng lạy Phật, tôi để một cái đẩu thấp, cái đẩu 

này rất hữu ích, giúp tôi đứng dậy nhanh hơn và giữ vững thân tôi 

không sợ bị chóng mặt ngã. Ngoài ra, mỗi ngày tôi đều tập tay, chạy 

trên treadmill cả giờ đồng hồ để giữ cho sức khỏe dẻo dai. Tôi không 

muốn bỏ cuộc trước khó khăn, nhờ đó tôi đã có thể đảnh lễ Phật 210 

lần lạy trong khoảng 35-40 phút. Tôi chia ra từng đợt lạy Phật, cứ 45 lạy 

tôi nghỉ chừng một phút, mồ hôi ướt đẫm mờ cả đôi mắt kính đeo, 

nhưng tôi vẫn hăng hái lạy Phật! Đảnh lễ Phật làm cho các bắp thịt trên 

toàn thân và các huyệt đạo từ đỉnh đầu (bách hội) xuống tới đan điền 

theo chiều xương sống, huyệt ở tay, ở chân cùng lúc vận động và tác 

động, nên mồ hôi toát ra không ít! Tôi tin rằng nếu cứ tập đều đều thì 

một ngày rất gần, tôi chẳng cần phải tập gì khác nữa, chắc chắn sức 
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khỏe của tôi sẽ thêm sức dẻo dai, đáp ứng được nhu cầu tu luyện trên 

đường dài. Máu luôn được bơm lên đầu đầy đủ mỗi khi đầu chạm đất, 

nên tôi cũng hy vọng tránh được bệnh Alzheimer, lú lẫn không biết 

mình là ai của tuổi già!  

Sau mỗi buổi đảnh lễ Phật chấm dứt, tôi đều kết ấn Bình Đẳng để 

trước trán vái Phật: Bình đẳng giữa tôi và Phật, tôi lạy Phật vì tôi kính 

công đức của Phật và tri ơn lòng đại bi của Phật đã thuyết dạy cho 

chúng sinh Phật pháp nhiệm màu ngõ hầu giải thoát khỏi kiếp sinh tử 

luân hồi thống khổ! 

Như vậy tuổi tác, sức khỏe có thể làm cho chúng ta dễ bỏ cuộc, 

nhưng quyết chí và làm việc có kế hoạch ắt thành công. Tôi nghĩ rằng 

tôi còn làm được thì mọi quý vị cũng làm được dễ dàng. 

Ở trên tôi mới nói về những lợi ích mang lại cho thân thể của tôi 

khi thực hiện đảnh lễ Phật, còn về mặt “tâm tôi” thì sao? 

Thực sự tôi đã tạo được niềm hân hoan, an lạc trong tâm hồn 

ngay lúc thực hiện đảnh lễ Phật qua sự quán tưởng rằng Đức Phật từ bi 

đang đứng trước mặt tôi, rằng tôi được sự tha thứ của Phật và biến 

thành một thai nhi vô tội nằm co tròn trong bụng mẹ và một người mới 

vô tội lỗi như đã nói trên, cảm giác mệt mỏi như mất đi trong sự quán 

tưởng này! Là người vui sống trong trí óc năng động (active brain), tôi 

luôn niệm Phật, đọc chú ngay khi tôi đang chạy trên treadmill, khi rửa 

chén bát, đang lái xe dễ dàng hơn là khi tôi ngồi tụng niệm Phật. Khi 

còn ở tù Cộng sản Việt nam cũng vậy, thân tôi bị cầm tù nhưng tâm tôi 

rất tự do, không bị tù! Tay cuốc đất, cày trâu, đầu óc tôi vẫn sáng suốt, 

âm thầm làm thơ, học ngoại ngữ Anh văn, Hoa văn chăm chỉ. 
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Như tôi đã thú tội kiêu căng chỉ vái Phật, nay tôi “lạy Phật riết rồi 

đâm ghiền” (tôi xin nhắc lại câu nói của một nhà Sư khi dạy cho các 

Phật tử thực hành cách lạy Phật), chữ “ghiền” ở đây nói lên sự tiến bộ 

trong tâm thức của tôi (từ vái qua loa, vô lễ đến quy mạng đảnh lễ 

Phật), nhưng nếu nói một cách khác thì cái “TÔI” này đây đang trên 

đường thu nhỏ lại cho đến một lúc nào đó - do tập luyện đảnh lễ Phật - 

triệt tiêu hẳn đi (dwindle to nothing). Đây cũng là “quán pháp vô ngã” 

(Tứ Niệm Xứ Phật dạy) hay cách chứng được Tánh Không (Emptiness) 

bằng phương pháp tập luyện “đảnh lễ Phật” vậy. Dĩ nhiên tôi luôn tin 

Phật và lạy Phật bằng trí tuệ quang minh, không mù quáng. 

Trong 10 công đức (pháp môn Lạy Phật) có được của một người 

đảnh lễ Phật, công đức số 4 là “được Chư Phật giúp đỡ”, tôi cảm thụ 

được sự giúp đỡ này: mỗi đêm Phật thường thức giấc tôi bằng những 

tiếng “Tít, Tít” tôi nghe rõ trong tai (lúc gần sáng), khuyến khích tôi trở 

dậy tu tập, chắc chắn Phật biết tôi thích hợp cũng như hăng hái tập 

môn đảnh lễ Phật này. Nếu tôi còn lười biếng tìm cách ngủ nướng thì 

tai tôi lại nghe tiếng “Tít” rõ hơn. Thế là tôi dậy ngay, ngoan ngoãn vâng 

lời Phật luyện tập. Riêng tôi thì chẳng ngạc nhiên lắm, vì tiếng chuông 

“Koong” cảnh tỉnh, những tiếng “Tít, Tít” mà tai tôi nghe là do Phật tại 

tâm tôi phát ra thức tỉnh tôi thôi. Tôi đã quen nghe rồi! 

Một khi quý vị nào có quyết tâm tập luyện đảnh lễ Phật thì chắc 

chắn cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chư Phật, Bồ Tát hoặc các 

Hộ Pháp của Phật. Nhưng lúc mới khởi công tập luyện, thế nào cũng 

gặp những khó khăn “vạn sự khởi đầu nan”, ta hãy coi những khó khăn 

là những thử thách phải vượt qua, đừng sinh lòng chán nản. Có chí thì 

nên quý vị ạ! Khi quán tưởng (visualize) nếu chưa quen thì quán Không 

(giữ đầu trống trơn lạy Phật) cho quen, sau đó quán Phật đứng trước 

mặt mình (để dễ dàng hơn cho quán tưởng, ta nên quan sát trước một 
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bức ảnh Phật hoặc tượng Phật kỹ càng những chi tiết), cố gắng giữ hình 

ảnh này trong đầu khi quỳ xuống dưới chân Phật và khi đứng dậy. Sau 

khi đã quán tốt rồi, có thể quán mình trở thành vô tội với hình ảnh thai 

nhi vô nhiễm nằm co tròn trong bụng mẹ, cuối cùng thành một người 

hoàn mới vô tội lỗi trước Phật. Nên nhớ rằng Đạo Phật là thực hành, 

thực hành và thực hành! 

Còn công đức số 2, “nói ra điều gì ai cũng tin dùng”, tôi sẽ chắc 

chắn đạt được nếu như có sự tham gia tích cực của người đọc bài viết 

này, xin quý vị phổ biến rộng rãi và hăng hái tham gia tu tập môn đảnh 

lễ Phật. Tôi thực tâm muốn giới thiệu môn luyện tập đảnh lễ Phật đến 

mọi người, vì luyện tập môn này rất hữu ích, toàn thể thân xác và trí 

não của người tập luyện ở trong trạng thái “đang hoạt động”. Tôi không 

thể nào vừa quỳ xuống, đứng dậy mà vừa ngủ gật được, tôi phải để tâm 

giữ cho thân xác được thăng bằng không ngã chứ, dù cho cả người 

đang toát đẫm mồ hôi và mệt mỏi! Nhưng khi tập thiền, tôi thường khi 

vẫn rơi vào trạng thái hôn trầm, ngủ gật hoặc đầu óc nghĩ ngợi lung 

tung. Rất có thể nghiệp dĩ của tôi quá nặng nề, có nhiều tập khí (thói 

quen xấu) trước đây, nên tôi khó tu thiền có kết quả như những quý vị 

có trình độ cao và có duyên lành với việc tu thiền định. 

 Nhưng Phật đã dạy rằng “Đạo của ta có 84 ngàn pháp môn”, theo 

tôi không phải Phật chỉ muốn nói Đạo Phật có rất nhiều pháp môn, mà 

Phật còn có ý nói rằng Đạo của Phật có 84 ngàn cách tu để trở thành 

một Vị Phật! Từ lý do này, tôi rất vững tin và hăng hái tu sửa thân tâm 

tôi qua văn hoá lạy Phật! Cầu chúc quý vị thành công viên mãn! 

MƯỜI CÔNG ĐỨC CỦA NGƯỜI TU TẬP ĐẢNH LỄ PHẬT: 1/ Có được sắc 

thân tốt đẹp; 2/ Nói ra điều gì ai cũng tin dùng; 3/ Không sợ sệt giữa 

đông người; 4/ Được Chư Phật giúp đỡ; 5/ Đầy đủ oai nghi lớn lao; 6/ 
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Mọi người nương theo mình; 7/ Chư Thiên cung kính; 8/ Đủ phước đức 

lớn; 9/ Lúc lâm chung được vãng sanh; 10/ Mau chứng quả Niết Bàn. 

(Trích tài liệu Pháp Môn Lạy Phật).  

Texas, Plano Nov 3rd, 2013. 

(tức ngày I tháng 10 năm Quí Tỵ 2013)  

     

   


