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Cảm ơn các Nhà Khoa Học đã sáng tạo máy f-MRI và Tổ 
chức OHBM (Organization For Human Brain Mapping) đã 
tạo ra cơ hội để hằng năm các nhà não học trên thế giới có 
dịp trưng bày về những điều mà họ đã khám phá ra được. 

Cám ơn Giáo sư Tiến sĩ Klaus Scheffler của Phân khoa Y 
Sinh Cộng Hưởng Từ (Department of Biomedical Magnetic 
Resonance), Bệnh viện Đại học Tübingen, Đức quốc, đã 
cung cấp cho chứng tôi cơ hội sử dụng thời gian và thiết bị 
để thực hiện công cuộc nghiên cứu này. 

Cám ơn Tiến sĩ Michael Erb, Tiến sĩ Ranganatha Sitaram, 
ông Ashish Kaul Sahib, Bankim Chander, và nhân viên chụp 
hình não bộ và đo điện não đồ của Phân khoa Bức Xạ Học, 
Đại học Y khoa Tuebingen, Nam Đức, đã giúp chúng tôi—
Hội Thiền Tánh Không Hoa Kỳ và Hội Thiền Tánh Không 
Stuttgart—hoàn thành chương trình chụp hình não bộ cho 
Tăng đoàn và thiền sinh từ 2007 đến 2013. Đây là phần cống 
hiến rất lớn của quí vị đối với nền khoa học tâm linh thực 
nghiệm Đông phương, cũng như đối với nền Tâm lý học xã 
hội Tây phương.    

Cám ơn hai bác sĩ Phạm Văn Phú và Phạm Ngọc Thịnh, là 
thiền sinh Đạo Tràng Tánh Không Stuttgart, đã tạo đủ nhân 
duyên thuận lợi để thực hiện công trình nghiên cứu này. 

Cám ơn Quang Chiếu Nguyễn Văn Hùng, cựu Hội Trưởng 
và Trưởng Đạo Tràng Tánh Không Stuttgart, trong vai trò 
liên lạc giữa Thầy Thiền Chủ và trường Đại học Tuebingen 
trong những năm qua. 
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Cám ơn cô Minh Huệ, Trưởng Ban Tu Học Đạo Tràng 
Stuttgart, đã giúp Thầy Thiền Chủ liên lạc với Dr. Michael 
Erb trong năm qua. 

Nhờ sự đóng góp công sức và sự trợ duyên đặc biệt của các 
thiền sinh trong các công việc:  

 Dò sửa lỗi chánh tả, xem xét bản thảo trước khi in, có Ni 
Sư Triệt Như. 

 Thông tin liên lạc với ban dịch thuật của các đạo tràng và 
đánh máy bản thảo, có Tuệ Đạt. 

 Layout bìa sách và hình ảnh, có ông Tuệ Nguyên. 
 Lo in ấn và phát hành, có cô Triệt Huệ, ông Không Giới, 

và cô Thuần Chánh Tín. 
 Hộ thất tại thiền viện: có sư cô Phúc Trí, sư cô Hạnh 

Như, và cô Minh Ngộ. 

Đối với tất cả quí vị Phật tử, Thiền sinh trực tiếp hay gián 
tiếp cổ động, giúp đỡ, trang bị thêm tư liệu Kinh, Luận và 
sách khoa học, chúng tôi xin hồi hướng công đức hộ pháp 
của toàn thể Quí vị. Nguyện cầu chư Phật Mười Phương từ 
bi gia hộ Quí vị. 

 

Thông Triệt, 

Riverside, Nam California 
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GIỚI THIỆU 

 

Quyển “Luận Giảng Vấn Đáp Về Thiền Và Kiến Thức Thời 
Đại” là một tư liệu tổng hợp gồm nhiều bài giảng, do chính 
chúng tôi đã giảng và hướng dẫn thiền sinh tu tập tại các Đạo 
Tràng Tánh Không trong và ngoài nước Mỹ từ năm 1995 đến 
2014. Nay do nhân duyên kết thúc chương trình chụp hình 
não bộ của chúng tôi vào tháng 6 năm 2013, nên chúng tôi 
muốn nhân cơ hội Tiến sĩ Michael Erb tổng kết chương trình 
chụp hình não bộ của chúng tôi, chúng tôi đúc kết lại những 
bài vở và hình ảnh cũ cũng như mới của chúng tôi dưới 
nhiều dạng nội dung khác nhau, thành 9 bài Luận giảng và 4 
Bài đọc thêm.  

Vì những nội dung của bài giảng không theo đúng trình tự 
diễn tiến của sự việc, mà lại được chúng tôi bố trí chung 
trong một bài luận giảng. Do đó, dễ đưa đến bài viết có vẻ 
không nhất quán, có chỗ nhắc đi nhắc lại nhiều lần một chủ 
đề, mong bạn đọc thông cảm. 

Tất cả chủ đề trong những Luận giảng về Thiền và kiến thức 
thời đại đều xoáy vào 4 trọng tâm:  

1) Giải đáp những thắc mắc của chính chúng tôi kể từ sau 
khi nhận ra mình đã thực hành sai (vào đầu năm 1982). 

2) Từ đó đưa đến chúng tôi nhận ra rằng Thiền Phật giáo 
là một loại khoa học tâm linh thực nghiệm. Khoa học 
này nhắm đến đào luyện cá nhân biết cách làm chủ tế bào 
não của chính mình để có quán tính mới—đó là quán tính 
không nói thầm. Khi cá nhân đã thực sự làm chủ sự nói 
thầm, thì tiếp theo sau đó vị ấy sẽ tuần tự khai thác được 
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những khả năng đặc biệt từ bên trong não bộ của chính 
mình: (1) giúp mình chuyển hóa được những nhận thức 
sai lầm của mình; (2) giúp mình được hài hòa thân-tâm 
và phát huy trí tuệ tâm linh của chính mình; (3) giúp cá 
nhân trở thành một công dân tốt: trong đó cơ bản là có 
tinh thần vì người khác.  

3) Về trọng tâm thứ ba, vạch ra một chân trời mới trong 
việc thực hành Thiền: kết hợp khoa học Tây phương với 
Thiền học Đông phương bằng hình ảnh mà chúng tôi đã 
chụp được các vùng trong não bộ. Trước đây, chúng tôi 
thường hay nói là: “Đông phương nói được, làm được, 
mà chỉ không được. Còn Tây phương nói được, chỉ được, 
mà làm không được.” Bây giờ để bổ xung khuyết điểm 
đó, chúng tôi nói được, làm được, và chỉ được luôn. 

4) Sau cùng, sau hơn 20 năm, ước mơ được chụp hình não 
bộ của chúng tôi đã trở thành sự thật. Điều này đã nói lên 
ý chí + khả năng + miên mật thực hành + nhân duyên hội 
đủ. Trong bề đáy của 4 tiến trình đó là ta không nói gì về 
ước mơ đó cả. Đây là Tự Ngã Thanh Tịnh tuyệt đối mà 
trong Kinh Bát Nhã thường đề cập đến. Còn trong hệ 
Nguyên Thủy, Đức Phật gọi là Tâm Bất Động hay Tâm 
Như. 

Nay quyển sách này đã đủ duyên ra mắt bạn đọc. 
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LỜI TỰA 

 

Giá Trị Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người 

Định rõ thái độ 

Thiền không phải là một phép mầu, có những khả năng siêu 
phàm, cứu độ tất cả chúng sanh, thoát khỏi khổ đau, phiền 
não. Trái lại, nó chỉ là dụng cụ, nếu sáng suốt, chúng ta sử 
dụng nó, nó sẽ trở thành dụng cụ tốt, có khả năng giúp ta 
chuyển hóa nội tâm, thoát khổ, giác ngộ, và giải thoát. 

Có nhiều người nghĩ rằng khi đến với Thiền, họ chỉ cần được 
dạy cách tu làm sao để họ đạt được đốn ngộ, họ sẽ thành 
Phật. 

Cũng có nhiều người nghĩ rằng họ chỉ cần học cách kiến tánh 
thôi để họ sẽ thành Phật. Rồi họ ôm ấp những tư tưởng đó. 
Họ đến với Thiền, tu để kiến tánh hay để đốn ngộ. Nhưng tu 
mãi, từ năm này sang năm khác, họ vẫn không làm sao đốn 
ngộ, không làm sao kiến tánh... Từ đó, kiến tánh và đốn ngộ 
trở thành 1 trong 2 chủ đề kỳ bí và hấp dẫn trong Thiền.  

Đến với Thiền mà mang tư tưởng đó trong đầu thì ta không 
bao giờ giáp mặt Thiền được. Bởi vì cả 2 chủ đề đốn ngộ và 
kiến tánh, đòi hỏi ta phải trải qua những tiến trình tu học và 
thực tập thứ lớp trong thời gian dài, qua nhiều chặng, chớ 
không phải không có thứ lớp như nhiều người đã nghĩ. Thái 
tử Siddhattha sở dĩ trở thành vị Phật là Ngài cũng phải trải 
qua 4 tầng Thiền, chớ không phải Ngài không qua thứ lớp. 
Chặng cuối cùng của Ngài là trạng thái “tâm Tathā.” Tâm 
này ngoài lời. Nó dựa trên “ba hành không động.” Trong 
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quyển: Luận Giảng Vấn Đáp Tiến Trình Tu Chứng và Thành 
Đạo Của Đức Phật, chúng tôi đã giải thích rõ ý nghĩa Ba 
Hành Không Động là gì, và thái tử Siddhattha trở thành vị 
Phật, Ngài đã kiến những tánh gì ? 

Để tránh ngộ nhận về Thiền, nên mở đầu các khóa Tu Học, 
chúng tôi đều nêu lên chủ đề Giá trị của Thiền đối với đời 
sống con người. Đây là để định rõ thái độ của chúng ta khi 
dấn thân đi vào Thiền. Chúng ta khiêm tốn, không nao nức, 
không mong cầu những điều quá khả năng của chúng ta. 

Khả năng kỳ diệu  

Tuy nhiên, trên thực tế, nếu thực hành đúng Pháp, đúng kỹ 
thuật, và thích hợp với cơ chế Tánh giác hay cơ chế tánh Tự 
nhận thức biết, ta sẽ nhận ra rằng Thiền thực sự có những 
khả năng kỳ diệu. Đó là những khả năng: 

 Giúp thân ta được cân bằng hay hài hòa với nhau bên 
trong chính nó, gồm nội tạng, khí huyết, cơ bắp, xương, 
da. Từ đau ốm bệnh tật, ta có thể điều chỉnh hay chữa dứt 
khỏi một số bệnh thông thường, như cao máu, tim mạch, 
cao máu mỡ, hen suyễn, dị ứng, hay làm cho đường trong 
máu được quân bình... 

 Giúp tâm chúng ta điều chỉnh, chữa được những chứng 
bệnh căng thẳng thần kinh (stress) kinh niên, trầm cảm, 
mất ký ức, lo âu kinh niên, bệnh dính mắc, bệnh tự cao, 
tự đại, bệnh xem mình là số 1. Thuật ngữ gọi là bệnh 
chấp ngã, bệnh chấp kiến, bệnh chấp pháp. Ta rộng 
lượng, bao dung, tha thứ, và dễ dàng thông cảm người 
khác. Ta sống có trí tuệ và từ bi với muôn loài chúng 
sinh một cách tự nhiên. 

 Giúp thân và tâm chúng ta hài hòa với nhau. Qua đó, ta 
sẽ kinh nghiệm hài hòa với mọi người chung quanh: từ 
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trong gia đình đến ngoài xã hội, và môi trường thiên 
nhiên. 

 Cao hơn nữa, Thiền có khả năng giúp ta phát huy trí tuệ 
tâm linh. Đó là ta sẽ có những khả năng sáng tạo, những 
sáng kiến mới về những vấn đề phù hợp theo lãnh vực 
chuyên môn của ta. Ngoài ra, ta cũng kinh nghiệm được 
năng lực biện tài và từ trường tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm 
xả. 

 Xa hơn nữa, Thiền có khả năng hướng dẫn ta cách kinh 
nghiệm nhân chứng. Đó là trước khi từ giã cõi đời, ta có 
khả năng làm chủ nghiệp thức để tự tại ra đi. Ta không 
để cận tử nghiệp xấu trồi lên. 

Đây là những khả năng hợp lý, thiết thực, và kỳ diệu mà 
qua dụng công đều đặn các pháp trong Thiền, chúng ta sẽ 
kinh nghiệm được. Trong đó không có điều gì huyền bí. 
“Phép lạ” của Thiền chỉ là những tiến trình Biết 
(Knowing) hay Nhận Biết (Awareness), và Nhận thức 
biết (Cognitive Awareness).  

Như thế, mọi người đều có thể thực hành Thiền được. 

Chúng ta không xây dựng những tư tưởng hão huyền trong 
Thiền. 

Tóm lại, đời sống con người có 3 phần: thân, tâm, và trí tuệ 
tâm linh. Thực hành Thiền đúng pháp, đúng kỹ thuật, và 
đúng chức năng của não bộ là cơ chế tánh giác và cơ chế của 
Tâm Tathā, ta sẽ nhận ra giá trị thực tiễn của Thiền đối với 
đời sống con người. 

Những khả năng nói trên dựa vào nguyên lý tâm linh tác 
động - tác dụng. 
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Nguyên lý tác động - tác dụng 

Trong Thiền, nguyên lý tác động - tác dụng là một nguyên lý 
thực tiễn. Tác động là cách làm. Tác dụng là hiệu quả hay 
kết quả của cách làm. Làm đúng, hưởng quả tốt. Làm sai, 
hưởng quả xấu. Nguyên lý này nằm trong phạm vi hồi đáp 
sinh học trong Thiền. Tức là khi thực hành bất kỳ chủ đề 
nào trong Thiền, hiệu quả của nó là sẽ đưa đến xấu hay tốt, 
lợi hay hại cho thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của chúng ta. 
Tại sao ? Vì cơ thể chúng ta là cơ thể còn sống. Trong cơ thể 
này, từ trong đầu đến các tuyến nội tiết và hệ thần kinh, nội 
tạng, cơ bắp đều có các chất nước hóa học. Chất này được 
gọi là “chất sinh hóa” (biochemical substances). Chúng là 
những “nội tiết tố,” tức hormones. Chúng có khả năng làm 
cho thân đau bệnh hay khỏe mạnh; tâm an vui hay chán nản; 
ký ức mất: quên trước, quên sau, hay phục hồi, hoặc nhớ dai. 

Thực hành thiền lâu năm, chúng tôi đã kinh nghiệm được 
điều này. Sai, đưa đến bệnh. Đúng, đưa đến khỏe mạnh. 
Nhưng thế nào là sai ? Thế nào là đúng ? 

Đúng là khi áp dụng các pháp trong Thiền do Phật hay Tổ 
dạy, ta không cố gắng quá mức, không nỗ lực tối đa, không 
tập trung tư tưởng vào đối tượng. Ta thực hành thong thả, tà 
tà, thư giãn, nhưng đều đặn; không bỏ sót thời khóa dụng 
công trong ngày và cũng không chuyên nặng về tư thế ngồi 
với quyết chí đì thân, đì tâm. Càng đì thân, đì tâm, ta sẽ 
không tránh khỏi bệnh tâm thể như cao máu, tiểu đường, béo 
phì. 

Ta thực hành trong 4 tư thế đi, đứng, nằm, ngồi (ngồi chơi) 
hay ngồi nghiêm chỉnh bằng những phương tiện do Phật dạy 
theo trình độ căn bản. Ta áp dụng những cách: biết, chỉ biết, 
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biết rõ ràng đầy đủ (chánh niệm tỉnh giác), biết như thật 
trong 4 oai nghi. Bằng cách này, ta sẽ đi thẳng vào 1 trong 3 
tánh trong cơ chế Tánh giác. Ta không đi lòng vòng. Không 
lấy đá đè cỏ. Không đì tâm, không đì thân. Qua những cách 
thực hành như vậy, các chất nước hóa học sẽ được tiết ra từ 
đối giao cảm thần kinh, từ vùng Dưới Đồi, từ trong các tuyến 
nội tiết, và từ trong cuống não như chất: serotonin, 
melatonin, acetylcholine, endorphine, dopamine, insulin, 
v.v… 

Sai là áp dụng các pháp trong Thiền do Phật hay Tổ dạy mà 
chúng ta cố gắng quá mức, nỗ lực dụng công quá mức, tập 
trung tư tưởng quá mức vào các chủ đề. Hoặc ta dùng ý thức, 
ý căn hay trí năng méo mó để dụng công. Bằng cách này ta 
sẽ tác động vào giao cảm thần kinh thường trực, đưa đến các 
chất sinh hóa học xấu được tiết ra để làm hại cơ thể chúng ta. 
Thí dụ như: norepinephrine (noradrenaline), epinephrine 
(adrenaline), cortisol, glucagon… 

Tuy là một môn thuộc về tâm linh, nhưng Thiền là một môn 
khoa học thực nghiệm. Vì khi chúng ta thực hành, toàn bộ tế 
bào não, các định khu vỏ não, hệ thống viền não, hệ thống ký 
ức, hệ thống thần kinh, hệ thống tuyến nội tiết đều bị tác 
động đồng bộ theo 2 nguyên tắc phản xạ:  

1. Bằng giác quan để kích thích các tánh trong cơ chế tánh 
giác, gọi là “phản xạ giác quan.”  

2. Bằng nhận thức biết để kích thích tánh Tự Nhận Thức 
Biết trong vùng Precuneus, gọi là “phản xạ thụ động.”  

Phản xạ giác quan đưa đến ngộ. Phản xạ thụ động đưa đến 
hoàn toàn chứng ngộ. 
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Từ cuối năm 1997, khi hướng dẫn thiền sinh thực tập thẳng 
vào cơ chế tánh giác, chúng tôi đã đưa ra những nguyên tắc 
này. 

Chúng tôi mong rằng khi học Thiền, quí vị cần nắm cho 
vững nguyên lý tác động - tác dụng để tránh thực hành sai 
lạc. 
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Luận giảng 
số 1 

GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TẠO LUẬN 

Giả thiết 

Mở đầu việc tạo Luận và Vấn Đáp, chúng tôi giả thiết như có 
người hỏi về một chủ đề nào đó liên hệ đến sự thực hành 
thiền, chúng tôi nhân đó trả lời, hoặc nhân đó chúng tôi nêu 
câu hỏi, hỏi ngược lại người hỏi để xem người hỏi có nắm 
được chủ đề hay không. Cho nên, có lúc chúng tôi tạo ra sự 
hỏi-qua-đáp-lại trong một chủ đề. Với chủ đích làm cho vấn 
đề được sáng tỏ hơn. 

Bất cứ chủ đề nào trong luận giảng này, trước hết chúng tôi 
đều nhắm đến khai triển phần định nghĩa dụng ngữ hay thuật 
ngữ của chủ đề đó. Phần khai triển này được so sánh như 
cách chỉ hướng đi và nơi đến cho người thực hành. Với 
người mới đi vào Thiền, điều này rất hữu ích. Vì nếu hiểu sai 
ý nghĩa dụng ngữ hay thuật ngữ Thiền, hậu quả sẽ đưa đến 
thực hành sai lầm nghiêm trọng đối với thân, tâm, và trí tuệ 
tâm linh của người hành Thiền. 

Vì vậy, để sự trả lời được đầy đủ và rõ ràng, chúng tôi nêu 
thêm nhiều câu hỏi đáp phụ với trọng tâm là nhắm xoay 
quanh chủ đề chính. Đây là cách khai triển làm cho vấn đề 
được sáng tỏ hơn và đầy đủ hơn. Chủ đích là giúp người thực 
hành dựa vào đó để định hướng đi và sử dụng phương tiện đi 
cho đúng cách. Có như thế, nội dung hỏi-đáp mới mang kết 
quả tốt cho quí vị mới đi vào Thiền, hoặc những vị đã thực 
hành Thiền lâu năm mà vẫn dậm chân một chỗ. 
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Tác động - tác dụng 

Điểm quan trọng nhất trong sự thực hành thiền là tác dụng 
của nó đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của người thực 
hành, qua cách người đó sử dụng kỹ thuật hay chiêu thức để 
áp dụng Pháp của Phật hay của Tổ. 

Vì vậy, quí vị cần biết rõ nguyên lý tác động - tác dụng của 
sự thực hành thiền đối với: 

 vỏ não,  
 hệ thống viền não,  
 hệ thống thần kinh tự quản, và  
 hệ thống tuyến nội tiết  

hoạt động ra sao, tác động và tác dụng như thế nào đối với 
nội tạng của ta. Nếu không nắm vững nguyên lý tác động - 
tác dụng này, khi thực hành, ta có thể tạo ra ảnh hưởng 
không tốt đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của ta. Thí dụ, 
thân từ không bệnh, có khả năng đưa đến bệnh; tâm từ không 
dính mắc, có khả năng đưa đến dính mắc; trí tuệ từ sáng 
suốt, có khả năng đưa đến ngu si chấp ngã, chấp kiến, chấp 
pháp. Rồi tạo ra muôn ngàn hình thức đấu tranh điên đảo, 
tranh chấp, tranh giành triền miên trong đời sống hằng ngày. 
Sau cùng là làm cho việc tu Thiền của ta mất hết ý nghĩa cao 
quí của nó là chuyển đổi nhận thức, thoát khổ, giác ngộ, và 
giải thoát.  

Cho nên, nội dung phần hỏi đáp rất quan trọng. Chúng tôi cố 
gắng tạo ra nhiều hình thức, nhiều nội dung hỏi đáp qua lại 
để cho vấn đề được rõ ràng hơn. Cho đến khi chúng tôi nghĩ 
rằng vấn đề giải thích đến đó tạm đủ, chúng tôi chuyển sang 
chủ đề khác, và nêu tiếp câu hỏi. 
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Hỏi – qua – đáp – lại 

Thông thường, mở đầu một đoạn văn vấn – đáp, chúng tôi 
viết một bài Luận ngắn, rồi giải thích nội dung bài Luận đó, 
bằng cách nêu lên những câu hỏi đáp qua lại. Chúng tôi gọi 
là “hỏi–qua–đáp–lại.” Chủ đích của sự hỏi–qua–đáp–lại này, 
chúng tôi nhắm 2 điểm:  

1. Một là giải đáp thắc mắc mà giả thiết người thực hành 
muốn biết cho rõ nghĩa về những dụng ngữ hay thuật ngữ 
Thiền để khi thực hành, vị đó tránh hiểu sai nghĩa dụng 
ngữ hay thuật ngữ Thiền.  

2. Hai là hướng dẫn người thực hành bằng cách tạo ra 
những câu hỏi-đáp qua lại để nhân đó, người thực hành 
vỡ ra điểm mấu chốt quan trọng và cần thiết vốn nằm ở 
điểm nào. Từ đó, người thực hành sẽ biết cách thực hành 
đúng theo nguyên tắc “hồi đáp sinh học trong Thiền.” 

Thí dụ 1 

Như có vị muốn nghe giải đáp thắc mắc về một chủ đề liên 
hệ đến quá trình thực hành thiền, vị đó hỏi: 

Hỏi: - Xin Thầy giải thích nguyên lý tác động-tác dụng trong 
Thiền ? 
Đáp: - Nguyên lý tác động-tác dụng trong Thiền là nguyên 
lý trình bày sự tương tác qua lại giữa: 

 Tâm,  
 Pháp,  
 Não bộ: gồm vùng tiền trán 2 bán cầu não trái và 

phải, và vùng phía sau bán cầu não trái, 
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 Hệ thống viền não, gồm: Đồi thị, Dưới đồi, Tuyến 
nội tiết, 2 trung tâm ký ức: ngắn hạn (hay xúc cảm/ 
Amygdala) và dài hạn, 

 Hệ thần kinh sọ não và hệ thần kinh cột sống, 
 Hệ thần kinh Tự quản gồm: Giao cảm và Đối giao 

cảm, và 
 Hệ Tuyến nội tiết, 

qua kỹ thuật và chiêu thức thực hành đưa đến kết quả tốt hay 
xấu cho thân, tâm, và trí tuệ tâm linh, qua sự tiết ra các chất 
sinh hóa học trong đầu dây tận cùng của giao cảm thần kinh 
hay của đối giao cảm thần kinh, hoặc bên trong các tuyến nội 
tiết. Trong đó vai trò chính là Tâm, hay Ta, hoặc Trí năng 
tỉnh ngộ. 

Hỏi: - Xin Thầy giải thích chữ Tâm mà Thầy mới đề cập, 
Thầy cho chúng tôi biết trong trường hợp này là loại tâm gì 
trong đạo Phật ? 
Đáp: - Tâm trong phạm vi này là Chân tâm, tức Tánh giác. 

Hỏi: - Thưa Thầy, còn về ý nghĩa chữ Ta, trong trường hợp 
này, cái Ta đó thật sự nó là gì ? 
Đáp: - Ta trong phạm vi này là “Ta thanh tịnh” hay “Tự ngã 
thanh tịnh.” 

Hỏi: - Thưa Thầy, làm sao biết được trạng thái thanh tịnh 
của ý niệm Ta đó ? 
Đáp: - Chỉ cần quí vị không nói thầm trong não thì ngay 
lúc đó quí vị liền kinh nghiệm sự thanh tịnh bên trong tâm 
của quí vị liền ngay tức khắc. 
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Hỏi: - Xin Thầy giải thích vì sao không nói thầm trong não 
lại tương xứng với thuật ngữ Thanh tịnh? 
Đáp: -  Lý do là khi quí vị không nói thầm trong não thì quí 
vị vẫn biết qua thấy, nghe, xúc chạm. Sự thấy biết, nghe biết, 
và xúc chạm biết này, thuật ngữ gọi là “Tự ngã thanh tịnh” 
hay đó là cái “Ta thanh tịnh.” 

Hỏi: - Cám ơn Thầy ! Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe sự 
giải thích của Thầy về thuật ngữ “Thanh tịnh” đồng nghĩa 
với “Không nói thầm trong não.”  
Thưa Thầy, còn Tự ngã tuyệt đối thanh tịnh là do chức năng 
nào ? 
Đáp: - Đó là Tâm Như đóng vai trò. 
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Luận giảng  
số 2 

 
Vì sao chúng tôi chọn chủ đề:  

Luận Giảng Vấn Đáp Thiền và Kiến Thức Thời Đại ? 

 

Lý do thứ nhứt: 

- Đánh dấu một kỷ nguyên mới: Thiền học Đông 
Phương chiếu sáng trong giới khoa học Tây phương 

Kể từ khi ngộ đạo trong tù (1982), chúng tôi cảm thấy trong 
tâm mình lúc nào cũng khởi lên một niềm vui, không còn lo 
nghĩ gì về chuyện được trả tự do. Chấp nhận trả quả. Khi nào 
hết nghiệp tù thì mình được trả tự do, còn bây giờ nghiệp tù 
chưa dứt, thì cứ ở đây để trả quả thôi ! 

Bỗng một hôm, chúng tôi được Cán bộ Quản giáo cho biết là 
mình được lệnh chuyển trại… Sau đó, ông Cán bộ Quản giáo 
đưa tôi đến một nơi cũng cùng trong trại giam Thanh Liệt để 
chờ xe đưa về trại Tập trung Hà Tây. Khi đến nơi đó, chúng 
tôi thấy những người bạn tù mặt mày hốc hác, thân hình tiều 
tụy. Có những người chúng tôi biết trước kia, nhưng vào thời 
điểm đó, chúng tôi không nhận ra ai là ai. Ông Cán bộ Quản 
giáo chỉ chúng tôi, rồi nói: 

- Trong các anh ở đây, anh này ở đây lâu nhất, mà sao 
trông gương mặt của anh trong sáng, hồng hào ? 

Nghe câu nói như thế, chúng tôi tự sách tấn mình là: tu đúng 
rồi đó ! Nhưng đúng như thế nào, chúng tôi chưa trả lời 
được… Chỉ vì khi chúng tôi nhớ lại một câu nói của một 
người bạn tù khi chúng tôi ở trại B-5 tại Long Thành, vào 
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một buổi sáng khi đi vệ sinh, một bạn tù hỏi tôi: “Trông 
Thầy hãy còn trẻ, nhưng năm nay Thầy được 80 chưa ?” 
Nghe câu hỏi như thế, chúng tôi mĩm cười gượng gạo đáp 
lại: “Chưa !” Lúc bấy giờ chúng tôi mới hơn ngoài 40 tuổi và 
ở tù được gần 2 năm thôi…  

Rồi bây giờ 5 năm sau, được ông Cán bộ Quản giáo nói là 
mình trẻ và hồng hào. Qua dữ kiện đó, chúng tôi biết là mình 
đã tu đúng rồi. 

Khi về trại Hà Tây (đây là trại tập trung), chúng tôi gặp lại 
bạn bè và có đầy đủ gương để soi lại mặt mình, thì thấy thần 
sắc mình trong sáng. Có nhiều anh bạn trước kia đến thăm 
tôi và nói một câu: “Bây giờ tôi biết Thầy tu đúng rồi đó   
nha !” Thế rồi, chúng tôi tự mình đặt câu hỏi: “Vậy sự đúng 
đó là từ nơi đâu ?” Cũng là thân này, nhưng trước đây lại già 
trước tuổi, và chỉ trong vòng 5 năm sau, cũng thân này mà lại 
trông trẻ và hồng hào.  

Bắt đầu từ đó, chúng tôi tự đặt vấn đề sự đúng đó nó ở trong 
não bộ mình thôi. Nó có chất gì đó tiết ra để làm cho mình 
khỏe, mình vui tươi, và thần sắc trong sáng. Còn trước kia 
mình bị già đi, thì cũng có chất nước hóa học nào đó tiết ra, 
nó làm cho mình già trước tuổi. 

Kể từ đó, chúng tôi khởi một ý nghĩ là sau này nếu được tự 
do, chúng tôi sẽ tìm hiểu về khoa học não bộ để hiểu rõ hoạt 
động của não bộ như thế nào khi mình ngộ đạo, cũng như khi 
mình dụng công bị bế tắc thì chất nước hóa học nào tiết ra 
đây. 

Tiếp theo, chúng tôi được đưa về trại giam ở Hà Tây, miền 
Bắc Việt Nam… Đến tháng 3 năm 1985, chúng tôi được 
chuyển trại một mình đi về miền Nam, và tiếp tục nhập thất 
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chuyên tu bất đắc dĩ tại trại giam đặc biệt ở đường Trần Bình 
Trọng thuộc quận 5, Sài Gòn. Đến tháng 9 năm 1986, chúng 
tôi được đưa vào trại giam Chí Hòa cho đến tháng 2 năm 
1989, chúng tôi được trả tự do. 
Về Thiền viện Thường Chiếu, gặp lại Thầy của chúng tôi là 
Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ trong ngày Tết. Thầy 
trò gặp nhau mừng mừng tủi tủi… Chúng tôi có trình lên 
Thầy về những điều mình đã nhận ra được trong suốt 14 năm 
tù.  
Trong đó, chúng tôi có trình lên về sự phát tâm của mình: 
“Sau này, nếu đủ duyên, con sẽ trình bày lại pháp của Thầy 
dưới dạng khoa học đối chiếu với não bộ, vì con đã nhận ra 
rằng cũng với thân này mà tại sao trước đó con như người 
già 80 tuổi, trong người lại có nhiều bệnh, đặc biệt nhất là 
thần sắc không trong sáng, còn cơ thể thì tiều tụy. Rồi bây 
giờ cũng thân này, tại sao nó trẻ đi, thần sắc lại trong sáng 
nữa. Do đó, con nghĩ rằng có điều gì đó hoạt động trong não 
bộ của con người, chính sự hoạt động đó nó đã đưa con 
người đến chuyển hóa thân tâm của mình.” Thầy của chúng 
tôi đồng ý. 

Đến đầu năm 1991, Thầy chúng tôi có biên soạn quyển sách 
Thiền lấy tên là “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20.” 
Ông đưa cho chúng tôi xem để cho ý kiến… Sau khi xem 
xong cuốn sách, chúng tôi trở lại Thường Chiếu gặp Thầy để 
trình ý kiến như sau: “Xin Thầy cho con diễn giải pháp 
Thiền của Thầy dưới dạng Đồ thị dẫn giải bằng cách trình 
bày theo khoa học.” Thầy chúng tôi đã đồng ý. Thế là ngày 
ngày chúng tôi ở tại thất riêng của thầy Nhật Quang, trụ trì 
Thường Chiếu, để giảng giải pháp Thiền của Thầy chúng tôi 
qua hình ảnh não bộ. Ngày 10 tháng 10 năm 1992, chúng tôi 
hoàn tất bộ sách “Đồ Thị Dẫn Giải Thiền.” 
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Cuối năm 1992 (ngày 24-11-1992), trước ngày chúng tôi lên 
đường sang Mỹ để định cư, Thầy của chúng tôi triệu tập một 
phiên họp tại thất riêng của Thầy ở Thiền viện Thường 
Chiếu. Mục đích chính của phiên họp này là trước chư Tăng 
của Thường Chiếu, Thầy của chúng tôi muốn hợp thức hóa 
pháp Thiền của Thầy mà chúng tôi đã dẫn giải bằng khoa 
học não bộ qua bộ sách “Đồ Thị Dẫn Giải Thiền” bằng lời 
chứng minh dưới đây:  

“Tập Đồ Thị do Thông Triệt biên soạn, dẫn giải các pháp 
Thiền do tôi dạy, ghi trong cuốn “Thiền Tông Việt Nam cuối 
thế kỷ hai mươi” là thuộc về luận. Mà luận thì phải luôn luôn 
thích hợp với tư tưởng hay nhận thức của thời đại. Thời đại 
của chúng ta là thời đại khoa học thực nghiệm, cho nên ngôn 
từ và hình ảnh mà Thông Triệt tạm dùng để đối chiếu hay 
giải thích các pháp do tôi giảng dạy cũng phải thích hợp với 
trào lưu tiến hóa của thời đại, để thành phần trí thức dễ tiếp 
thu hơn. Đó là điều hợp lý.” 

Sau khi đặt chân lên đất Mỹ cuối năm 1992, mãi đến năm 
1995, chúng tôi mới thực hiện được ước mơ là ấn hành bộ 
sách “Đồ Thị Dẫn Giải Thiền” gồm 2 tập.  

Đây là bước đầu tiên chúng tôi đã đưa Thiền Tông Việt Nam 
vào thế giới khoa học của Tây phương. 

Lý do thứ hai: 

- Ước mơ được chụp hình não bộ để chứng minh             
các vùng trong não bộ phù hợp với lời dạy của Đức 
Phật 

Đến Mỹ cuối năm 1992, đầu tiên chúng tôi ở thành phố 
Seattle, tiểu bang Washington. Đến khoảng giữa năm 1993, 
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chúng tôi sang tiểu bang Hawaii để thăm một người bạn. Rồi 
qua một nhân duyên đặc biệt, người đón chúng tôi tại phi 
trường Hawaii là cô Helen Phan Thanh cùng với ông xã tên 
là David Johnson, một Giáo sư Tiến sĩ ngành Tâm lý học tại 
trường Đại học Hawaii. Sỡ dĩ chúng tôi nói “nhân duyên đặc 
biệt,” đó là khi đón chúng tôi tại phi trường, thay vì dùng câu 
nói xã giao để tiếp đón chúng tôi, thì cô lại đưa ra một tập 
giấy lớn “Đồ Thị Dẫn Giải Thiền” mà chúng tôi vừa mới 
hoàn thành tại Việt Nam để trình lên Thầy của chúng tôi, 
trước khi chúng tôi sang Mỹ. Thật hết sức bất ngờ khi nhìn 
thấy tập này… Thế là sau đó chúng tôi thân thiện với gia 
đình ông bà Johnson. 
Trong thời gian lưu lại tại Hawaii, ông Johnson đã đưa 
chúng tôi vào thăm trường Đại học Hawaii. Nơi đây, chúng 
tôi đã tìm được một cuốn sách nói về những chức năng đặc 
biệt của vùng Dưới đồi (Hypothalamus). Sách dày trên 800 
trang, chúng tôi liền nhờ ông Johnson mượn quyển sách này 
… 
Trước khi từ giã hai ông bà để trở về đất liền, chúng tôi lại 
được một món quà đặc biệt là hai ông bà hứa sẽ tặng cho 
chúng tôi một ngôi nhà ở tiểu bang Oregon để chúng tôi tạm 
yên nơi.  
Chính ngôi nhà này là nơi chúng tôi đã tiếp đón Thầy của 
chúng tôi vào tháng 10 năm 1994. Thầy của chúng tôi đã 
chính thức làm lễ chứng minh Thiền Thất Tánh Không do 
chúng tôi thành lập đầu tiên tại tiểu bang Oregon. Rồi tiếp 
theo sau đó, vào ngày 1 tháng 1, năm 1995, chúng tôi đã mở 
khóa Thiền Căn Bản đầu tiên tại nơi đây.  
Ngay từ thời gian đầu ở tại Seattle (năm 1993), chúng tôi đã 
có dịp đọc tạp chí Scientific American, trong đó các nhà khoa 
học thần kinh não bộ đã chụp hình được 4 vùng trong não 
bộ: (1) tánh Thấy, (2) tánh Nghe, (3) vùng Giải mã khái 
niệm là vùng Broca, (4) vùng Nói thầm ngay tại vùng Ý chí 
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vận động; hình chụp bằng máy PET (Positron Emission 
Tomography). Xem qua tin này, chúng tôi ước mơ rằng mình 
sẽ có điều kiện thuận lợi để chụp hình 2 tánh là: Tánh Xúc 
chạm và Tánh Nhận thức biết, để cho trọn vẹn đủ 4 Tánh 
mà Đức Phật đã mô tả trong kinh Bāhiya.  
Giữa năm 1994, nhân dịp khi ông Johnson qua Seattle để đưa 
chúng tôi về Oregon để làm thủ tục bàn giao căn nhà, chúng 
tôi có đề cập với ông là có cách gì giúp chúng tôi liên lạc với 
tạp chí Scientific American để chụp hình não bộ của chúng 
tôi… Ông lắc đầu và cho biết rằng việc này rất khó thực hiện 
vì nó rất tốn kém; hơn nữa, vào thời điểm đó, khoa học Mỹ 
chưa chứng minh được hai vùng: Tánh Xúc chạm và Tánh 
Nhận thức biết. 
Không chán nản, chúng tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ đó và tin 
tưởng rằng một ngày nào đó mình sẽ thành tựu được ước mơ 
này, với điều kiện là mình phải có khả năng vào Định dễ 
dàng như búng ngón tay…  
Lặng lẽ nuôi dưỡng hy vọng 
Thế rồi, chúng tôi không nghĩ gì đến điều đó nữa, mà chỉ đặt 
trọng tâm vào việc thực hành Thiền Định bằng cách khởi ý 
không nói cho đến một ngày nào đó vững vàng trong 4 tư 
thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Khi nào muốn khởi niệm thì khởi, 
không muốn khởi niệm thì niệm đó nằm im ngay tại vùng 
biết của cơ chế Tánh giác, hay ngay tại vùng nhận thức biết 
của cơ chế Phật tánh tức Tâm như…thì lúc đó ước mơ chụp 
hình não bộ sẽ được thành tựu. 
Mãi đến 12 năm sau, nhân duyên hội đủ, vào năm 2006 khi 
sang Đức quốc dạy học, ước mơ chụp hình não bộ của chúng 
tôi đã bắt đầu trở thành sự thật. Đây là nhờ sự kiên tâm và trì 
chí của cặp vợ chồng trẻ bác sĩ Phạm Ngọc Thịnh và bác sĩ 
Phạm Văn Phú đã đi gõ cửa những nơi chuyên môn chụp 
hình não bộ, nhưng đều bị thất bại. Cuối cùng, nhân duyên 
hội đủ, cô Thịnh gõ cửa đúng nơi, cửa liền mở ra. 
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Đó là nhờ cô bác sĩ Thịnh đã tiếp xúc được với ông Tiến sĩ 
Michael Erb và ông đồng ý bắt đầu chương trình thử nghiệm 
máy f-MRI với 2 thiền sinh tại đạo tràng Stuttgart là cô Minh 
Vân và anh Quang Nguyên vào tháng 4-2006. Tiếp theo sau 
đó, tháng 6-2007, chương trình chụp hình của chúng tôi và 
Tăng đoàn đã chính thức bắt đầu. 
Rồi liên tiếp các năm sau đó (2008, 2009, 2010), chỉ một 
mình chúng tôi chụp hình não bộ. Cuối cùng, chúng tôi đã 
thực hiện được ước mơ chứng minh 4 Tánh mà trong kinh 
Bāhiya đức Phật đã giảng dạy ông Bāhiya. (Xem Bài đọc 
thêm số 1 ở trang 27 về Kinh Bāhiya) 
Bốn Tánh này là: Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Xúc 
chạm, và Tánh Nhận thức biết. Đặc biệt nhất là chúng tôi 
cũng chứng minh được vùng Tầm và Tứ ở thùy trán.  
Vào đầu năm 2010, Tiến sĩ Erb chụp hình chúng tôi khi thực 
hành 4 tiến trình Định:  

 Định có Tầm có Tứ.   
 Định không Tầm không Tứ.   
 Định Chánh niệm tỉnh giác.   
 Chân như Định, hay còn gọi là Định bất động 

(Akuppā Samādhi).  
Qua sự thành công này, hai Tiến sĩ Michael Erb và 
Ranganatha Sitaram đã trưng bày kết quả về chụp hình não 
bộ của chúng tôi tại Hội nghị thứ 16 về Não bộ trong chương 
trình “Organization of Human Brain Mapping” (OHBM) 
được tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến 10 
tháng 6 năm 2010. Năm sau, cũng vào tháng 6 năm 2011, 
công trình nghiên cứu này lại một lần nữa được trưng bày tại 
hội nghi OHBM lần thứ 17 tổ chức tại Quebec, Canada.  
Đến đây, xem như ước mơ “chụp hình não bộ để chứng minh 
các vùng trong não bộ phù hợp với lời dạy của Đức Phật” đã 
trở thành sự thật. 
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Lý do thứ ba: 
- Đã đến lúc… 
Chúng tôi nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc mình cần công bố 
những điều mình đã chụp hình được về não bộ của mình liên 
hệ đến các vùng mà trong kinh Đức Phật đã giảng, thí dụ: 
các vùng Vọng Tâm, Vọng Tưởng đã xảy ra như thế nào 
trong não bộ của con người. Và chúng đã xuất hiện như thế 
nào, lý thú nhất là trong khi đo não bộ năm 2008, chúng tôi 
đã áp dụng “Chú ý trống rỗng” để xem coi Tánh Xúc chạm 
hiện lên như thế nào qua sự dùng bản chải cào cánh tay của 
chúng tôi.  

 
Không ngờ kết quả lại đưa đến là: thay vì nó chỉ hiện ra 
Tánh Xúc chạm, nhưng ngược lại 4 Tánh cùng hiện lên trong 
một lúc, đó là: 

1. Tánh Xúc chạm 
2. Tánh Nghe 
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3. Tánh Thấy 
4. Tánh Nhận Thức. 

 
Nhân duyên tham dự Hội Nghị Não Bộ vào tháng 6 năm 
2010 tại Barcelona 

Vào tháng 12 năm 2009, chúng tôi đã liên lạc với thiền sinh 
Quang Chiếu tại Đạo Tràng Tánh Không Stuttgart, Đức 
quốc, để yêu cầu ông Dr. Erb cho chúng tôi chụp hình não bộ 
vào đầu năm 2010 thay vì chụp hình vào tháng 6 năm 2010 
theo chương trình đã qui định. Cuối cùng chúng tôi được ông 
Dr. Erb chấp thuận chụp hình vào đầu năm 2010. Từ 8 giờ 
sáng ngày 3 tháng Giêng năm 2010, chúng tôi và Quang 
Chiếu cùng với Tuệ Giác và cô Triệt Huệ đã có mặt tại 
phòng chụp hình não bộ. Đây là lần chụp hình dài nhất. Đến 
3 giờ chiều, ông Dr. Erb mời chúng tôi vào phòng làm việc 
của ông và nói với chúng tôi rằng kỳ chụp hình não bộ này 
rất tốt, sau đó ông hỏi chúng tôi: “Thầy có muốn đưa hình 
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não bộ của Thầy đi tham dự Hội Nghị Não Bộ vào tháng 6 
năm nay tại Barcelona không ?” Với câu hỏi bất ngờ đó, 
chúng tôi nghe xong, liền có một số câu kiến giải ngay, 
chúng tôi liền trả lời ngay tức khắc với ông bằng một thái độ 
ôn tồn, tỏ vẻ như mình đã biết trước những chuyện đó rồi. 
Chúng tôi gật đầu đáp: “Vâng. Muốn chớ ! Yes. I want to !” 

Thế là tháng 6 năm đó, lần đầu tiên một “ông Tăng nông 
dân” đi dự Hội Nghị Não Bộ quốc tế lần thứ 16 tại 
Barcelona, Tây Ban Nha. 

Quay về quá khứ 

Còn nhớ những năm dạy thiền sinh từ lớp Căn Bản đến 
những lớp Bát Nhã, chúng tôi đã vẽ đồ hình trình bày về hoạt 
động của não bộ qua 4 tánh: Tánh Thấy ngay tại thùy chẩm, 
Tánh Nghe ngay tại thùy thái dương, Tánh Xúc chạm ngay 
tại thùy đỉnh, và Tánh Nhận thức biết nằm giữa ngay tại thùy 
đỉnh. Trong đó có một cô thiền sinh hỏi rằng: “Thầy có chắc 
chắn là vùng đó là vùng Nhận thức biết không ? Vì ở đây 
‘nói có sách mách có chứng,’ tức là giảng điều gì phải có 
bằng chứng xác thực mới được, chớ giảng như Thầy và vẽ 
như vậy, ai đâu mà tin.” Hơn nữa, khi mô tả về huệ lực, 
chúng tôi vẽ gạch ngang một đường thẳng, tượng trưng mặt 
ngoài của vỏ não, dưới đường thẳng chúng tôi vẽ nhiều hình 
mũi tên tượng trưng cho huệ lực bật lên. Lúc đó chúng tôi 
muốn mô tả huệ lực nằm ngay dưới đáy của Tánh Nhận thức 
biết. Bằng cách thực hành kích thích Tánh Nhận thức biết, 
thì huệ lực sẽ từ từ phát huy. Khi giảng tới đây, có một thiền 
sinh là bác sĩ y khoa nói: “Thầy ơi, ở đây tụi con cũng là 
người trí thức, Thầy giảng vậy làm sao tin được !” Lúc đó có 
một vị bác sĩ khác nói: “Thôi, anh đừng hỏi Thầy vô chỗ kẹt, 
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làm sao Thầy chứng minh được. Mình nghe Thầy giảng như 
vậy, mình hiểu là được rồi.” Nghe xong, chúng tôi liền nói: 
“Cám ơn bác sĩ đã lưu ý chúng tôi điểm này, sắp tới đây 
trong chương trình Ra mắt sách tại San Jose, xin mời bác sĩ 
đến tham dự, chúng tôi sẽ trình bày những bằng chứng mà 
chúng tôi đã âm thầm làm việc trong nhiều năm qua với Tiến 
sĩ Michael Erb tại trường Đại học Tuebingen.”  

Đến năm 2008, trong kỳ Ra Mắt Sách “Thiền Dưới Ánh 
Sáng Khoa Học,” chúng tôi đã công bố vùng Precuneus nằm 
ngay tại vỏ não của Thùy đỉnh, thật sự là nguồn của huệ lực. 

HÌNH VÙNG PHẬT TÁNH (PRECUNEUS) NẰM BÊN TRONG GIỮA NÃO NGAY 
TẠI THÙY ĐỈNH HIỆN LÊN, KHI THẦY ÁP DỤNG KỸ THUẬT TỈNH THỨC BIẾT
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Lý do thứ tư: 
- Muốn mượn khoa học về thần kinh (Neuroscience) để 

chỉ bày tác dụng của Thiền đối với thân, tâm, và trí 
tuệ tâm linh của con người thật sự diễn tiến như thế 
nào khi ta thực hành đúng pháp. Ngược lại, khi ta 
thực hành sai pháp thì đưa đến gì cho thân tâm và trí 
tuệ tâm linh của ta. 

Hỏi: - Thực hành đúng pháp là sao ? Kết quả như thế nào ? 
Đáp: - Dù chúng ta dụng công kỹ thuật nào, cũng sử dụng 
cái Biết không lời, tín hiệu sẽ truyền vào Dưới Đồi, đến Đối 
giao cảm thần kinh, từ đò tiết ra chất sinh hóa học 
Acetylcholine, sau đó tác động dây chuyền đến hệ thống 
tuyến nội tiết và nội tạng. Như thế kết quả là thân hài hòa, 
tâm hài hòa và trí tuệ tâm linh sẽ từ lần triển khai. 

Hỏi: - Còn thực hành sai pháp là sao ? Và kết quả như thế 
nào ? 
Đáp: - Khi chúng ta nỗ lực, hay khi tập trung chú ý vào 1 đối 
tượng, hay tưởng tượng, hoặc tự kỷ ám thị, tức là ta sử dụng 
vùng biết có lời thuộc tiền trán, lúc đó tín hiệu sẽ tác động 
Giao cảm thần kinh, đầu dây Giao cảm tiết ra 
Norepinephrine, kết quả là thân bệnh tâm thể, tâm bất an và 
trí đó là trí thế gian mà thôi. 

Lý do thứ năm: 
- Muốn mượn khoa học để đối chiếu lời dạy của đức 

Thế Tôn, dù cho đã trải qua hơn 25 thế kỷ, nay vẫn 
còn có giá trị, nhất là trong những quốc gia tiến bộ về 
khoa học và kỹ thuật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hỏi: - Xin giải thích lý do này ? 
Đáp: - Đối với những người có đầu óc khoa học, chúng ta 
cần giải thích rõ ràng, cần chứng minh cụ thể, với những 
hình ảnh, thiết bị tân tiến, thì họ mới tiếp thu dễ dàng.  
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Hỏi: - Xin Thầy giải thích cụ thể về Pháp nào trong Phật 
Giáo mà đến nay vẫn còn có giá trị ? 
Đáp: - Thí dụ như những Pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ 
như pháp Lý Duyên Khởi, Pháp Duyên Sinh. Trong đó Ngài 
trình bày một trật tự về những diễn tiến của hiện tượng thế 
gian. Chúng tương tác lẫn nhau mà hình thành hay chấm dứt, 
trong đó không có bàn tay của thần linh hay đấng tạo hóa 
nào bố trí hay sắp xếp. Ngoài ra, 3 đặc điểm của hiện tượng 
thế gian là: vô thường, khổ hay xung đột, vô ngã hay không 
thực chất tính cũng là những qui luật mà Đức Phật đã chứng 
ngộ và đến nay vẫn còn giá trị. 
 
Hỏi: - Xin Thầy giải thích “chứng ngộ” là gỉ ? 
Đáp: - Chứng ngộ (enlightenment) là sự kiến giải từ vùng 
Tâm Tathā, hay từ Phật tánh, hoặc vùng Precuneus, về 
những điều gì mới lạ chưa được ai công bố. Nó không phải 
do nơi sự kiến giải của vùng ý thức, ý căn và trí năng. Mà 
cũng không phải do sự kiến giải của vùng 3 tánh: thấy, nghe 
và xúc chạm của tánh giác. Do đó, những điều chứng ngộ 
này là những chân lý mãi mãi thích hợp với mọi thời đại và 
mọi không gian. 
 
Hỏi: - Thưa Thầy, Phật pháp có phải là một triết lý không ? 
Đáp: - Thông thường người ta cho rằng sự chứng ngộ Lý 
Duyên khởi – Pháp Duyên sinh của Đức Phật là một triết lý . 
Rồi nhiều nhà luận giải về Phật pháp xoáy trọng tâm về quan 
điểm triết học, để nâng cao giá trị của Lý Duyên khởi - Pháp 
Duyên sinh thành một triết học. Như trước đây hơn nửa thế 
kỷ, ông Hồ Thích, (một nhà Phật học nổi danh tại Trung Hoa 
lục địa vào thời Tưởng Giới Thạch) cùng với ông Suzuki 
(một nhà Thiền học Nhật bản sinh sống tại Anh quốc) đã 
tranh luận với nhau chung quanh đề tài: “Lý Duyên Khởi- 
Pháp Duyên sinh là một triết học.” Đó là theo quan điểm của 
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ông Hồ Thích. Ông Suzuki thì cho rằng sự chứng ngộ của 
Đức Phật không phải là một triết học. 
 
Thực ra, triết học đặt trên nền tảng của tư duy biện luận của 
vùng ý thức, ý căn và trí năng. Cho nên giá trị của triết học 
chỉ thích hợp trong một thời gian hay một không gian giới 
hạn, nó không tồn tại mãi mãi. Thí dụ những quan điểm của 
các triết gia: Socrates, Aristotle, Plato, Khổng Tử, hay Karl 
Marx chỉ có giá trị trong một thời gian nào đó, vì nó chỉ là 
sản phẩm của cái Ta. Trong lúc đó, sự chứng ngộ xảy ra qua 
quá trình đột biến của phản xạ thụ động (passive reflex) từ 
vùng Phật tánh (hay vùng Precuneus). Nơi đó không có 
thông qua một mảy may suy nghĩ, biện luận, hay phân biệt. 
 
Tóm lại, đây là 5 lý do tạo ra luận này. 
 
Mong rằng tập sách “Luận Giảng Vấn Đáp Về Thiền Và 
Kiến Thức Thời Đại” sẽ giúp ích được phần nào quí vị muốn 
hiểu Thiền Phật Giáo và muốn thực hành để kinh nghiệm 
những sự chuyển đổi tâm tánh, cân bằng thân - tâm và phát 
huy trí huệ tâm linh của chính mình.  
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BÀI ĐỌC THÊM 
 

Lời mở đầu. - Để hỗ trợ việc tiếp thu kiến thức Thiền học, 
Phật học, Kỹ thuật thực hành, và Khoa học có liên hệ đến sự 
thực hành Thiền, ngoài những bài giảng chính, chúng tôi 
soạn thêm một số bài giảng phụ, gọi là Bài Đọc Thêm. Nội 
dung Bài Đọc Thêm gồm nhiều chủ đề, kể cả thuật ngữ, liên 
hệ đến Kiến thức Thiền học, Phật học, Kỹ thuật thực hành, 
và Khoa học, mà trọng tâm là bổ sung ý nghĩa của bài giảng 
chính. Trong những giờ rổi rảnh, quí vị có thể đọc thêm 
những bài đó để tăng cường kiến thức thiền học và trợ duyên 
việc thực hành thầm lặng của chính quí vị mỗi khi quí vị thực 
sự có điều kiện thực hành. 
Theo phương pháp hồi đáp (feedback method), kiến thức 
Thiền học, Phật học, Kỹ thuật thực hành, và Khoa học là 4 
phương tiện cần thiết cho mỗi giai đoạn tu tập của thiền sinh 
sơ cơ hay trung cấp. Nó được xem như phương tiện thiết 
thực và hiện đại của nhà du hành tâm linh ở ngưỡng cửa thế 
kỷ 21. 
Mong những bài đọc thêm này giúp ích quí vị mới bắt đầu 
dấn thân vào đường Thiền nắm rõ trọng tâm và trọng điểm 
cách học và hành thiền theo phương pháp hồi đáp, ngõ hầu 
vững tin hơn vào cuộc hành trình “về nhà thầm lặng” của 
riêng mình mà không sợ bị lạc lối. 
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Bài đọc thêm 
số 1 

KINH BĀHIYA 
 

Kinh Bāhiya là bài kinh Phật dạy liên hệ đến những chức 
năng bên trong cơ chế tánh giác gồm tánh thấy, tánh nghe, 
tánh xúc chạm và nhận thức không lời. Đây là bài kinh 
được chúng tôi rút ra từ trong kinh Phật Tự Thuyết, Chương 
1 Phẩm Bồ Đề, thuộc Tiểu Bộ Kinh của kinh tạng Pāli, thuộc 
hệ kinh Nguyên Thủy.  
Bài kinh này nói lên trường hợp triệt ngộ tức khắc của ông 
Bāhiya qua sự lắng nghe Phật giảng với điều kiện tâm của 
ông Bāhiya có mang một mối nghi lớn là làm sao để đạt 
được hạnh phúc an lạc lâu dài. Sau khi nghe Phật giảng, ông 
đã thấu đáo tức khắc điều đó và đắc quả A la hán.  

Sơ lược tiểu sử ông Bāhiya 
Ông Bāhiya là vị A la hán vào thời Phật Thích Ca Gotama. 
Ông mang tên này vì ông sinh trưởng tại ngôi làng tên 
Bāhiya ở Bhārukaccha. Ông cũng được người đời gọi là 
Dārucīriya vì trước khi đắc quả A la hán, ông đã mặc áo làm 
bằng vỏ cây. Dāru = cây; cīriya = vỏ cây. Dārucīriya = 
Người mặc vỏ cây. 
Khi còn là người chưa tu, ông là một thương nhân. Ông đi 
buôn bằng thuyền. Ông đã 7 lần vượt sông Indus băng qua 
biển để đi buôn. Trong 7 lần đều thành công cả 7. Đến lần 
thứ 8, trong khi đi đến thương cảng ở Suvaṇṇabhūmi, tàu 
ông bị đắm chìm giữa biển. Hàng hóa và của cải vàng bạc 
của ông đều chìm mất hết. Tất cả thương nhân trên tàu đều 
chết. May mắn cho ông là ông ôm được tấm ván. Sau 7 ngày  
đêm lênh đênh trên biển, chiến đấu với tử thần, ông đã tấp 
vào bờ biển Suppāraka với tấm ván. Khi đến bờ, ông không 
còn quần áo để che thân. Ông nhặt nhánh cây nhỏ và vỏ cây 
kết lại thành khố để che thân. Sau đó ông lên bờ và đi khất 
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thực. Dân vùng biển Suppāraka thấy ông ăn mặc vỏ cây nên 
gọi ông là “người mặc vỏ cây” (Dārucīriya). Hiểu được hoàn 
cảnh của ông là người vừa thoát chết sau chuyến tàu chìm, 
dân chúng kẻ ít người nhiều, tùy theo phương tiện của mình 
đã cúng dường thức ăn, thức uống cho ông với sự tôn kính. 
Thấy ông không áo quần, dân vùng biển cúng dường áo quần 
và nhiều vật dụng đáng giá khác, nhưng ông từ chối. Ông chỉ 
nhận đủ số cần dùng. Nhờ vậy uy tín của ông càng lên cao. Ít 
lâu sau đó, dân vùng biển nghĩ rằng ông là một vị A la hán. 
Sau cùng, chính ông cũng cho rằng ông là vị A la hán hay là 
người đang đi trên đường A la hán.  
Lúc bấy giờ có một thiên nhân (devatā), trước kia là bà con 
ruột thịt với ông Bāhiya, trong một đêm khuya, thiên nhân 
này hiện ra và nói cho Bāhiya biết rằng, ông không phải là A 
la hán, cũng không phải là người đang đi trên đường A la 
hán. Nếu muốn đi trên con đường A la hán và trở thành vị A 
la hán, thiên nhân này cho biết là ông nên mau mau đến Kỳ 
viên Tinh Xá ở Xá Vệ (Sāvatthi) để gặp ngay đức Phật. Phật 
sẽ giảng cho ông biết làm thế nào để đi trên đường A la hán, 
làm thế nào để có lợi lạc cho chính ông trên đường tâm linh. 
Nghe vậy, ông Bāhiya liền quyết tâm đi đến Xá Vệ 
(Sāvatthi) ngay. Mặc dù bờ biển Suppāraka cách xa Xá Vệ 
khoảng 120 do tuần (1 do tuần (yojana = leagues) bằng 4 
km. 120 x 4km = 480 km), với quyết tâm mãnh liệt, ông 
Bāhiya đi suốt đêm. Ông hy vọng gặp Phật để chính tai ông 
nghe Phật giảng cách làm sao để đạt được hạnh phúc an lạc 
lâu dài. 
Sáng sớm hôm sau ông đã đến Kỳ viên Tinh xá. Ông rất đổi 
vui mừng, tin tưởng sẽ gặp đức Phật để thưa hỏi. Nhưng ông 
được cho biết là đức Phật đã đi khất thực rồi. Với tâm trạng 
nôn nóng, ông liền bươn bả đi nhanh theo hướng đức Phật 
đang đi khất thực. Ông mong rằng khi gặp Phật, ông sẽ nghe 
Phật chỉ dạy cách tu. Khi thấy Phật đang chậm rãi đi, ông 
liền nhanh chân bước đến trước mặt Phật, quì xuống giữa 
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đường, đảnh lễ sát dưới chân Phật, rồi ôn tồn thỉnh cầu Phật 
dạy pháp để ông được giải thoát.  
Ông chắp tay thành tâm bạch: 
- Bạch Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. 
Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được 
hạnh phúc an lạc lâu dài.  
Đức Phật chậm rãi đáp: 
- Không phải thời, này Bāhiya, ta đang đi khất thực. 
Ông  Bāhiya tiếp tục cầu xin nữa.  
- Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng 
sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ 
hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc 
an lạc lâu dài.  
Lần thứ hai đức Phật cũng từ chối. Đức Phật cho biết là 
không phải thời để đức Phật giảng. Không chán nản, ông  
Bāhiya khẩn cầu lần thứ ba:  
- Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng 
sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của con. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ 
hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc 
an lạc lâu dài.  
Nhìn thái độ thành khẩn và lòng nhiệt tâm cầu pháp của 
Bāhiya, thấy đã đến lúc cần nói bài pháp thích hợp với tâm 
trạng đang mong đợi chờ nghe của ông Bāhiya, đức Phật liền 
chậm rãi nói những lời ngắn gọn. Ông Bāhiya chắp tay quì 
chú tâm lắng nghe lời Phật. Phật nói: 
- Vậy này Bāhiya, ông cần phải học tập như sau: “Trong cái 
thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong 
cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là 
cái thức tri.”  Như vậy, này Bāhiya, ông cần phải học tập. Vì 
rằng, này Bāhiya, nếu với ông, trong cái thấy, chỉ là cái 



30   KINH BĀHIYA 
 

thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, 
chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri. Do 
vậy, này Bāhiya, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bāhiya, 
ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng 
giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau. 
Kinh ghi tiếp: - Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Thế 
Tôn, tâm của Bāhiya Dārucīriya được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc.  
(Giải thích: - Tức là khi nghe Phật giảng xong, ông đã đắc 
quả A la hán. Đây là ông đã tức khắc nhận thức thấu đáo 
Chân lý. Trong Pāli gọi trạng thái này là 
“khippābhiññānaṃ,” tương đương tiếng Anh là “instantly 
comprehended the Truth.” Nói theo thuật ngữ Thiền Tông 
Trung Hoa, ông đã “triệt ngộ.”) 
Sau đó, đức Phật đi khất thực. Riêng ông Bāhiya từ giã 
Phật... Không lâu sau đó, một con bò con húc vào ông 
Bāhiya. Ông chết. Khi Phật đi khất thực xong, sau buổi ăn 
trưa, trên đường đi khất thực trở về cùng chung với nhiều Tỳ 
kheo, Phật thấy ông Bāhiya nằm chết. Phật liền nói với các 
Tỳ kheo: 
- Này các Tỳ kheo, hãy lấy thân xác Bāhiya Dārucīriya đặt 
lên trên cái chõng, đem đi hỏa thiêu, rồi xây tháp lên trên. 
Này các Tỳ kheo, một vị đồng Phạm hạnh với các Thầy đã 
qua đời ! 
(Giải thích: - Đồng Phạm hạnh, tức là cùng chung hạnh sống 
của bậc Thánh với các vị Tỳ kheo, đệ tử của Phật.) 
Kinh ghi tiếp: - Sau khi các vị Tỳ kheo làm y theo lời Phật 
dạy xong, các ngài đến bạch Phật, yêu cầu Phật giải thích về 
trường hợp của ông Bāhiya. 
Trước chư tăng, đức Phật công bố: 
- Này các Tỳ kheo, Hiền trí là Bāhiya Dārucīriya đã hành trì 
tùy pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu Ta với những 
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tranh luận về pháp. Này các Tỳ kheo, Bāhiya Dārucīriya đã 
nhập Niết bàn. 

Những mắt xích đưa đến ngộ đạo 
Giải thích: 
- Trường hợp triệt ngộ (khippābhiññā) của ông Bāhiya do 
những điều kiện sau đây. 
1. Tâm thuần 
Trong những ngày sống ở bờ biển Suppāraka, tâm ông 
Bāhiya rất thanh tịnh. Tâm của ông không còn vướng mắc 
vào của cải, tài sản vật chất như trước kia ông đã say mê. 
Ông sống đạm bạc, biết đủ, giữ hạnh thanh tịnh như là hạnh 
sống của bậc Thánh. Nhờ vậy, ông được dân chúng vùng  
biển tôn kính như người có đầy đủ Phạm hạnh. Như vậy là 
tâm của ông đã thuần. Nó không còn lăng xăng dao động với 
các nhân duyên bên ngoài. Rồi qua đó, ông nghĩ rằng ông đã 
đắc quả A la hán hay là người đang tu theo con đường A la 
hán. 
2. Khởi nghi 
Nhưng một thiên nhân cho biết ông không phải là người 
đang đi trên đường A la hán. Thiên nhân báo cho ông biết 
ông nên đến Xá Vệ để gặp đức Phật và nghe lời chỉ dạy của 
Phật để đi đúng con đường A la hán và đắc quả A la hán. 
Lúc bấy giờ ông mới nhận ra là những điều ông đã nghĩ về 
khả năng tu tập của ông là không đúng. Có người đang đi 
đúng Con Đường A la hán là Phật Thích Ca hiện đang ở tại 
Xá vệ. Ông mau đến đó để thưa hỏi. 
3. Đại nghi  
Sau đó ông quyết tâm đi đến Xá Vệ. Dù đoạn đường khá dài, 
ông chỉ đi trong 1 đêm. Trong quá trình đi suốt đêm này, tâm 
và trí của ông chỉ chứa một mối nghi. Đó là làm sao để được 
hạnh phúc an lạc lâu dài. Mối nghi này đã trở thành mối nghi 
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lớn trong tâm ông. Ông hy vọng được giải tỏa khi gặp Phật. 
Đây là điểm cơ bản của ngộ đạo. 
4. Vun bồi mối nghi 
Đến khi gặp Phật, niềm vui đã dâng tràn lên trong tâm ông. 
Ông phát lên lời khẩn khoản thỉnh cầu Phật chỉ dạy. Ông cho 
rằng không còn kịp nữa, nếu Phật tịch hay ông tịch thì làm 
sao có cơ hội biết đường tu tập để được giải thoát. Như ông 
nói: “Thật khó biết, bạch Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng 
sống của Thế Tôn hay chướng ngại cho mạng sống của 
con.” Tuy nhiên, dù khẩn khoản thỉnh cầu, hai lần thưa 
thỉnh, Phật đều từ chối. Đây cũng là 1 tác nhân đặc biệt thử 
thách tâm ông. Không chán nản, lần thứ ba, ông thỉnh cầu 
nữa.  
5. Hợp thời tiết nhân duyên 
Lúc bấy giờ Phật nhận ra sự thành khẩn của ông Bāhiya. 
Phật biết rằng ông đang mong cầu nghe lời dạy của Phật. 
Phật cũng biết tâm của ông đã hoàn toàn vắng lặng và đang 
chờ Phật rót vào tai những lời thích hợp để ông đạt được giác 
ngộ hay hạnh phúc an lạc lâu dài. Thấy cơ duyên đã đến lúc, 
Phật đồng ý giảng cho ông nghe.  
Ông mừng rỡ, sẵn sàng lắng tâm nghe lời giảng ngắn gọn 
của Phật. Bấy giờ ông Bāhiya đã nghe bằng tánh Nhận thức 
Biết không lời. 
6. Giải tỏa mối đại nghi 
Khi nghe giảng xong, tức khắc ông ngộ đạo. Ông đắc quả A 
la hán... 
Trước chư tăng, đức Phật công bố Bāhiya đã triệt ngộ  
7. Nguyên tắc kinh nghiệm giác quan 
Điểm then chốt của bài pháp ngắn gọn này là nhấn mạnh đến 
nguyên tắc kinh nghiệm giác quan. Đó là khi giác quan kinh 
nghiệm được điều gì hãy để nó kinh nghiệm mà không để tự 
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ngã can thiệp vào. Nếu biết khai thác nguyên lý này, ta cũng 
sẽ có kinh nghiệm ngộ đạo. 
Trong kinh, Phật dạy: Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong 
cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ 
tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.  
Ở đây Phật dạy tự mình phải nhận ra 4 tánh trong cơ chế 
tánh giác.  
“Trong cái thấy, chỉ là cái thấy.” Khi tiếp xúc với đối tượng,  
chỉ có tánh Thấy mà thôi. Trong đó không có “cái Ta.” Nếu 
có “cái Ta” là cái thấy không còn là cái thấy khách quan như 
thực nữa. Mà là “tôi thấy.” Đó là cái thấy bị “cái Ta” can 
thiệp vào. 
Trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Đây là cái nghe của tánh 
Nghe. Trong khi nghe, chỉ biết nghe mà không suy luận về 
nội dung âm thanh như thế nào. 
“Trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng.” Đó là trong cái 
xúc chạm chỉ có tánh xúc chạm mà không có diễn dịch điều 
gì trong đó.  
“Trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.” Đó là Phật dạy khi 
có nhận thức điều gì, chỉ giữ trạng thái nhận thức Biết không 
lời, mà không thêm nội dung gì trong đó. Đây là nhận thức 
trống rỗng về đối tượng.  
“Do vậy, ông không là chỗ ấy.” Tức là chỗ đó không có tự 
ngã hay không có “cái Ta.” Vì chỗ đó chỉ là trạng thái thầm 
nhận biết khách quan của tánh giác nên không có “cái Ta.”  
“Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời 
chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau.” Tức là nếu đạt 
được 4 trạng thái trên thì ông Bāhiya đạt được giải thoát 
ngay trong đời này. Điều này có nghĩa ông đã triệt ngộ 
nguyên lý Vô ngã nên ông đạt được Niết bàn khi còn sống, 
tức là đạt quả vị A la hán, sẽ không còn tái sinh trong đời 
sau.  
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Luận giảng  
số 3 

 
Ý NGHĨA THIỀN VÀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI 

 
Mở đầu 
Trước khi đi vào chi tiết của những phần Luận Giảng Vấn 
Đáp, tuần tự chúng tôi trình bày hai chủ đề lớn mà trọng tâm 
của cuốn sách này đang đề cập, đó là “Thiền và Kiến Thức 
Thời Đại.”  
Trước hết, chúng tôi trình bày ý nghĩa của Thiền, và đây là 
Thiền Phật Giáo. Đó là để tránh tình trạng mập mờ sử dụng 
thuật ngữ Thiền trong sinh hoạt tôn giáo hay sinh hoạt ngoài 
thế gian hiện nay. Thí dụ: Thiền Yoga, Thiền xuất hồn. Hơn 
nữa, về thuật ngữ Thiền hiện nay lại có nhiều hệ thống trong 
Phật giáo cũng đang sử dụng thuật ngữ Thiền trong bộ môn 
tu tập của mình. Thí dụ: Thiền Tổ Sư, Thiền Đại Thừa, 
Thiền Tông, Thiền Vipassanā, Thiền Mật, Thiền Tịnh, Thiền 
Công Án, Thiền Thoại Đầu, v.v… Cho nên, ở đây chúng tôi 
muốn nêu rõ lên Thiền mà chúng tôi đương áp dụng là thiền 
gì ? 
Xin thưa, Thiền mà chúng tôi sẽ dẫn giải ra đây là Thiền 
Nguyên Thủy, đó là Thiền khi Đức Phật còn tại thế đến 
khoảng 100 năm sau Đức Phật nhập diệt. Nói chung, đây là 
loại Thiền trước thời kỳ Phật giáo phân tán ra 2 bộ phái: 
Trưởng Lão bộ và Đại Chúng bộ. 
Có nghĩa chúng tôi sẽ trích dẫn những bài Kinh liên hệ đến 
sự thực hành Thiền mà qua đó đức Phật Thích Ca đã tu 
chứng và thành đạo. Rồi sau đó Ngài giảng dạy cho các đệ tử 
tại gia cũng như xuất gia về những điều mà Ngài đã thực sự 
chứng ngộ.  
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Về trọng tâm giảng dạy của đức Phật, Ngài đã dựa vào 
nguyên tắc “Đối cơ thuyết pháp.” Ngài đã chia chúng sanh ra 
ba trình độ căn cơ: thượng căn, trung căn, và hạ căn. Với 
trình độ căn cơ bậc thượng, ngài áp dụng Chân đế, đây là 
giáo lý ngoài lời. Còn với trình độ căn cơ bậc trung và bậc 
hạ, Ngài áp dụng phương pháp Tục đế, đây là giáo lý có lời.   
Do đó, ở đây chúng tôi sẽ giảng luận những cốt lõi giáo pháp 
của Ngài một cách đơn giản, dễ hiểu, và phổ thông bằng 
cách đối chiếu với khoa học, để tất cả chúng ta đều có thể 
nắm bắt được. 
Đặc biệt nhất, về trình độ chứng ngộ thì Ngài khai triển 4 
năng lực qua 4 Tánh: (1) Tánh Thấy, (2) Tánh Nghe, (3) 
Tánh Xúc chạm, (4) Tánh Nhận thức biết. Ba tánh đầu Ngài 
xếp vào loại Tâm bậc Thánh, riêng về tánh thứ Tư, Ngài xếp 
vào tâm Tathā. 
Nói chung, về thuật ngữ Thiền, chúng tôi sẽ dựa vào lời dạy 
của đức Phật Thích Ca trong hệ Kinh Nikāya để dẫn giải. 
Đôi khi chúng tôi có xen vào hình thức vấn - đáp để làm cho 
vấn đề được rõ ràng hơn. 

CỐT LÕI CỦA THIỀN PHẬT GIÁO 
Gốc nguồn Thiền 
Mặc dù hiện nay Thiền đã trở thành một môn tu tập được 
phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới, xét về nguồn gốc, Thiền 
lại xuất nguyên từ Ấn Độ. Tại Ấn Độ có nhiều loại Thiền, 
nhưng cơ bản chỉ có hai loại Thiền chính yếu là Thiền Yoga 
và Thiền Phật giáo. Thiền Yoga do ngài Patañjali thiết lập 
trước thời Phật khoảng trên 500 năm. Thiền Phật giáo do đức 
Phật Thích Ca thiết lập, cách đây trên 2500 năm.  
Ở đây, chúng ta học Thiền Phật giáo, nên cần đào sâu vào 
Thiền Phật giáo.  
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Thiền là gì ? 
Để có ý niệm khái quát thuật ngữ Thiền theo quan điểm Phật 
giáo, trước hết ta đi tìm nghĩa gốc của danh từ Thiền trong 
Phật giáo tại Ấn Độ. Bởi vì trên nguyên tắc, Thiền có gốc rể 
sâu trong tâm linh Ấn Độ. Trong Phật giáo có 2 từ được 
dùng để chỉ về Thiền:  
1. Từ Jhāna. Đây là tiếng Pāli—ngôn ngữ được dùng trong 
văn hệ Nguyên Thủy. Từ này có nghĩa sự trầm tư mặc tưởng, 
sự tập trung tâm, sự hấp thu tâm (vào đối tượng).  
Từ “Jhāna” có ngữ căn là “Jhāyati,” có nghĩa trầm ngâm (to 
contemplate), hay “trầm tư mặc tưởng” (to meditate) về chủ 
đề nào đó. Trong nghĩa này, “Jhāna” liên hệ đến những vấn 
đề Quán. Ngoài ra nó cũng liên hệ đến động từ jhāpeticó 
nghĩa thiêu đốt hay tiêu diệt những uế nhiễm (lậu hoặc) của 
tâm làm cản trở phát triển sự an tịnh (peace), trầm lặng 
(serenity), và tuệ trí (insight). Nhưng muốn “thiêu đốt” hay  
“tiêu diệt” những lậu hoặc (uế nhiễm) của tâm (the mental 
defilements), Jhāna đòi hỏi người thực hành phải có Định 
(Samādhi).Vì chỉ có Định mới có điều kiện thiêu đốt hay 
tiêu diệt uế nhiễm của tâm.  
Chủ đích của môn tu này, Đức Phật muốn giúp người tu 
trước hết là kinh nghiệm về niệm Biết (pajānāti). 

2. Từ Dhyāna Đây là tiếng Sanskrit—ngôn ngữ được dùng 
trong văn hệ Phật Giáo Phát Triển. Từ này có nghĩa Trầm tư 
mặc tưởng (meditation), sự trầm ngâm (contemplation), sự 
phản tỉnh, phản ánh (reflection), đặc biệt chỉ sự soi rọi lại 
mình hay soi rọi lại một đề tài tu tập nào đó; trạng thái tập 
trung tâm (the state of mental concentration) vào đối tượng 
để đồng nhất hóa ý niệm ngã vào đối tượng thành một thể 
thống nhất. Lúc bấy giờ chỉ tồn tại duy nhất dòng Biết 
Không Lời (the stream of Wordless Awareness) mà không 
có mặt Ý căn suy nghĩ, Ý thức phân biệt, và Trí năng biện 
luận. 
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Ngữ căn của dhyāna là động từ dhyai, có nghĩa suy nghĩ về 
(to think of); trầm ngâm (to contemplate); trầm tư mặc tưởng 
về (to meditate on); hồi tưởng (to recollect) điều gì.  
Cả hai từ “Jhāna” và “Dhyāna” chỉ cho tên một pháp tu được 
ứng dụng trong 4 oai nghi, đặc biệt là tư thế ngồi. Môn tu 
này xuất nguyên từ Ấn Độ, do đức Phật Thích Ca thiết lập. 
Môn tu này liên hệ đến Quán, Chỉ, Định, và Huệ. Chủ đích 
của pháp tu này giúp người thực hành đạt được 4 tiến trình 
Biết, tỉnh thức, ngộ, và nội chứng, hoặc kiến tánh, hằng sống 
với tánh giác, và tự tại, hay giải thoát. 
Thoạt đầu người Trung Hoa dịch âm từ “Jhāna,” hay 
“Dhyāna” ra “Ch’an-na.” Các nhà sư Việt Nam lại dịch âm 
từ Ch’an-na thành “Thiền Na.” Đến khi người Trung Hoa bỏ 
vần “na,” còn lại “Ch’an,” người Việt Nam cũng bỏ theo. 
Cuối cùng còn lại chữ “Thiền.” Người Nhật dịch âm theo 
người Trung Hoa từ chữ “Ch’an” ra “Zen.” Trong khi đó, 
các học giả Tây phương dịch nghĩa “Jhāna,” và “Dhyāna” là 
“Meditation.”  
Từ hơn nửa thế kỷ trước đây, hai từ ZEN và MEDITATION 
được giới nghiên cứu Thiền Tây phương dùng để chỉ cho 
“Jhāna” hay “Dhyāna” tức Thiền. Trên căn bản, từ 
Meditation không lột hết ý nghĩa của hai từ gốc là “Jhāna,” 
và “Dhyāna.” Vì mục tiêu gần nhất của “Jhāna” hay 
“Dhyāna” là giúp người thực hành đạt được Định, mà Định 
được đặt trên nền tảng tâm thuần nhất, chứ không phải ngồi 
trầm ngâm suy tưởng (meditation), chơi trò chơi cút-bắt với 
niệm, hay xoay ánh sáng trí năng vào bên trong mình 
(reflection) như lúc mới bắt đầu tập sự tu. Còn mục tiêu xa 
nhất của “Jhāna” hay “Dhyāna” là kiến tánh, ngộ đạo, nội 
chứng, tự tại hay giải thoát. Do đó, nhiều thiền gia Tây 
phương cận đại khi đã kinh nghiệm được tác dụng của Thiền 
trên thân, tâm, và trí tuệ tâm linh, các vị đó dùng từ Zen hay 
Zen Buddhism hoặc Buddhist Zen để dịch 2 từ “Jhāna” và 
“Dhyāna” thay vì dùng Meditation như trước kia.  
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Trên thực tế, Jhāna hay Dhyāna là danh từ chuyên môn dùng 
để chỉ phương thức thực hành trong 4 tư thế đi, đứng, nằm, 
ngồi trong 4 hệ Thiền Phật giáo: Nguyên Thủy, Vipassanā, 
Phát Triển, và Thiền Tông. Nếu nghiêm chỉnh ứng dụng các 
pháp trong Thiền, ta sẽ nhận ra rằng Thiền có khả năng giúp 
con người đạt được:  

1. chuyển hóa nội tâm,  
2. điều chỉnh ốm đau, bệnh tật của thân,  
3. cân bằng thân-tâm,  
4. phát triển trí tuệ tâm linh,  
5. tự tại trong cuộc sống hiện thực và tự tại trước khi từ 

giả cõi đời, hay giải thoát tối hậu.  
Ngày nay, Jhāna hay Dhyāna đã đi sâu vào đời sống của 
đông đảo quần chúng có tinh thần tiến bộ trên các quốc gia 
phát triển Tây phương, và các quốc gia có truyền thống văn 
hóa Đông phương. Do đó, dựa theo tác dụng của nó, Thiền 
được hiểu theo một nghĩa rộng rãi hơn. Nó không những là 
môn tu Thở, tu Chỉ, tu Quán, mà còn là môn tu Định, và tu 
Huệ. Nó không những chỉ giúp cho con người điều chỉnh 
những rối loạn của thân, rối loạn của tâm mà còn cân bằng 
được thân-tâm, và giúp cho sự phát triển tuệ trí đến mức cao 
hơn. Nó không những làm cho quán tính suy luận trí năng, 
suy nghĩ bừa bãi, và ý thức phân biệt bị triệt tiêu, hơn nữa 
còn làm cho tánh giác hiển lộ để trở thành một năng lượng 
biết thường trực trong 4 oai nghi của thiền gia. Nó không 
những làm cho tánh giác trở thành nhân chứng giữa hai 
nhóm ý thức và giác quan, mà còn tạo ra tiến trình xúc tác 
(catalystical process) làm cho Phật tánh được triển khai. Bởi 
vì Phật tánh tuy có sẵn trong mỗi chúng sanh, nhưng nếu ý 
thức, trí năng và suy nghĩ cứ có mặt thường trực, Phật tánh 
kia cũng đành bị mai một. 
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Vì thế, nói theo Thiền sư Thích Thanh Từ, “Thiền là một 
khoa học tâm linh.” Khoa học này khác hơn khoa học thế 
gian vì nó đi vào chiều sâu của tánh giác để khai thác tiềm 
năng ngộ vốn tiềm tàng bên trong 3 cơ chế của tánh giác, 
hoặc chiều sâu của Phật tánh để khai thác tiềm năng giác 
ngộ trong cơ chế của Phật tánh; còn khoa học thế gian thì 
đi vào chiều sâu của ý thức, ý căn, và trí năng để khai 
thác trí hiểu biết theo thế gian. Với trí hiểu biết này, con 
người luôn luôn đối diện với hai bên, với dính mắc, và chấp 
trước. Phiền não và khổ đau, tranh chấp và thù hận không 
làm sao chấm dứt trong tâm con người.  
Với trí hiểu biết của Phật tánh, tâm con người sẽ đạt được 
giải thoát tối hậu; phiền não và khổ đau, tranh chấp và thù 
hận sẽ tự chấm dứt lấy. Tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả sẽ 
luôn luôn biểu lộ trong ta. 

Truyền thống cơ bản của Thiền: Ngộ và nội chứng 
Trải qua thời gian dài 6 năm, đức Phật đã lần lượt tiến hành 
những giai đoạn gian khổ tu tập với chủ đích tìm ra cách 
chấm dứt:  

 những nhân tố đưa đến phiền não, khổ đau, luân hồi 
sanh tử triền miên,  

 và tìm ra cách đạt được cái vô sanh, nhưng Ngài bị 
bế tắc.  

Cuối cùng, Ngài nhớ lại phương pháp Thở đặc biệt mà Ngài 
đã áp dụng từ lúc còn là cậu thiếu niên trên 10 tuổi, khi vua 
cha của Ngài làm Lễ Hạ Điền. Đấy là lúc Ngài ngồi thiền 
dưới cội cây mận đỏ (jambu), thực hành pháp Thở. Ngài đã 
đạt được trạng thái thở tự động hay tịnh tức, đưa đến nội tâm 
Ngài hoàn toàn an tịnh. Ngài ôn lại kinh nghiệm cũ, rồi từng 
bước áp dụng theo phương thức Thở. Kết quả, Ngài thành 
tựu an tịnh nội tâm vững chắc. Tuy tai vẫn nghe những tiếng 
động trong môi trường chung quanh, mắt vẫn thấy đối tượng 
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trước mặt, nội tâm Ngài vẫn không dính mắc ngoại duyên. 
Ngài cảm thấy vui tươi, khoan khoái. Đây là trạng thái hỷ 
lạc, thành quả đầu tiên Ngài đạt được thông qua pháp Biết 
Hơi Thở Ra Vào. Tiếp theo, Ngài tuần tự tiến sâu vào từng 
Định thứ hai là chấm dứt suy tư, ngẫm nghĩ và tư duy biện 
luận. Cuối cùng Ngài vượt qua từng Định Xả và an trú trong 
Chánh Định. Sau đó, Ngài đã ngộ (nhận ra rõ ràng-realized) 
nhân tố đưa đến tái sinh triền miên là Ái Dục (craving desire) 
trong đêm cuối của tuần lễ thứ tư. Đây là sự ngộ (realization) 
đầu tiên của Ngài. Không dừng tại chặng này, Ngài tiếp tục 
an trú trong Chánh Định (còn gọi là Định Bất động, hay Kim 
Cang Định) trong tuần lễ thứ tám ngồi dưới cội Bồ đề, Ngài 
nhận ra thêm thực tướng (hay tinh túy) và những bản thể sâu 
sắc khác trên thế gian mà từ trước đến nay chưa bao giờ có ai 
nhận ra rõ ràng như thế. Sau cùng, Ngài đạt được giác ngộ 
(enlightenment) tối hậu: Vô thượng Chánh đẳng chánh giác 
(perfect universal enlightenment). Đến đây, Ngài chứng 
nghiệm những biến đổi trên thân, tâm, và trí tuệ tâm linh mà 
từ trước đến nay Ngài chưa hề kinh nghiệm. Đây là sự nội 
chứng (inner experience) từ bên trong thân, tâm, và trí tuệ 
tâm linh của Ngài. 
Vì thương xót chúng sinh còn đang mê lầm và say đắm trong 
ảo vọng phù du của hiện tượng thế gian; hụp lặn trong biển 
sanh tử; phiền não và khổ đau triền miên, đức Phật thấy cần 
đi giáo hóa để cứu độ chúng sinh. Trước khi đi giáo hóa, 
Ngài thiết lập lại những tiến trình ngộ đạo (the realization 
process of the Path) và sự tự chứng (self-experience) của 
Ngài thành một hệ thống thực hành thứ lớp.  
Qua sự thành công và thiết lập phương thức giáo hóa Thiền 
của đức Phật, cho thấy, sự hình thành Thiền Phật giáo dựa 
trên hai nguyên tắc cơ bản: NGỘ và TỰ CHỨNG hay NỘI 
CHỨNG; chứ không dựa trên nguyên tắc suy nghĩ hay suy 
luận trí năng để thiết lập như các hệ thống triết học Tây 
phương. Vì thế, dù trải qua bao nhiêu biến thiên và thăng 
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trầm của dòng đời, trên 25 thế kỷ qua, Thiền Phật giáo vẫn 
tồn tại. Đây là giá trị cơ bản có tính cách truyền thống của 
Thiền Phật giáo.  
Cho nên, nếu dùng suy nghĩ để thiết lập Thiền, Thiền này sẽ 
không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của con người trong 
từng thời đại. Trái lại, nó chỉ có thể tồn tại trong chừng mực 
thời gian nào đó, rồi sau đó bị đào thải ngay. Vì suy nghĩ là 
sản phẩm suy luận chủ quan của tự ngã. Sự suy luận này 
luôn luôn gắn liền với những dữ kiện quá khứ—nó là những 
mớ kiến thức tản mạn đã được biết và đã được huân tập 
trong ký ức hay đã được ghi trong sách vở. Nó không phải là 
cái biết lập tức hay ngay tức khắc. Cho nên, nó chỉ có khả 
năng phù hợp với tâm trạng quần chúng trong thời gian nào 
đó; đến khi nó không còn thích hợp nữa, quần chúng sẽ 
không thừa nhận nó.  
Trong lúc đó, ngộ đạo là sản phẩm được kiến giải bằng trực 
giác và lập tức của Phật tánh, thuộc cơ chế Precuneus. Nó là 
cái chưa biết, bây giờ được biết rõ, nhận rõ như sờ sờ trước 
mặt. Tác dụng của nó là điều chỉnh thân, chuyển hóa tâm, và 
làm bật ra huệ siêu vượt. Do đó, nó vẫn thích hợp với con 
người trong từng thời đại. Vì con người trong từng thời đại 
đều cần nó.  
Trên căn bản, ngộ đạo không phải là sản phẩm của tự ngã mà 
là của tánh giác và Phật tánh. Nó được xem như “chất xúc 
tác” (catalyst) hay tác nhân kích thích tạo ra nội chứng. Nội 
chứng sẽ không thể nào xảy ra, nếu không có chất xúc tác 
của ngộ. Càng ngộ nhiều, nội chứng càng mở rộng và sâu 
thêm. 
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Thế nào là nội chứng ?  
Nội chứng là những kinh nghiệm mà người thực hành đúng 
theo phương pháp, theo kỹ thuật cảm nhận được những sự 
chuyển biến (transmutation) hay chuyển hóa 
(transformation) như thế nào về tâm, thân và trí tuệ tâm linh 
của chính vị đó. Bất cứ người hành thiền nào nếu đã có một 
lần ngộ, dù ngộ “nhỏ” cũng có kinh nghiệm sự chuyển hóa  
thân, tâm, và trí tuệ.  
Chính vì thế, ngộ mới được xem là tác nhân tạo ra nội 
chứng. Và không suy nghĩ là điều kiện đủ của ngộ. Lý do là 
với điều kiện không suy nghĩ, tâm ngôn sẽ không có mặt, 
ngay đó tánh giác liền có mặt. Nếu cứ suy nghĩ triền miên về 
chủ đề nào đó, tâm ngôn sẽ không bao giờ ngưng động. Qua 
đó tánh giác sẽ không bao giờ có mặt được. Do đó, mục tiêu 
chính yếu mà Thiền nhắm tới là KHÔNG SUY NGHĨ. Một 
khi ta thành tựu không suy nghĩ, tức khắc tánh giác liền có 
mặt. Đó là kỹ thuật đánh thức tánh giác hay kỹ thuật ngộ. 
Trên thực tế, không phải tánh giác còn mê ngủ hay bị vô 
minh che lấp, mà chỉ vì ta—tự ngã—cứ thường xuyên có mặt 
để suy nghĩ mông lung, vu vơ, lăng xăng (bừa bãi), nên cái 
biết không lời, thường hằng, và đồng bộ không làm sao có 
mặt được. Một khi ta đã thực sự đánh thức được cơ chế tánh 
giác, làm cho tánh giác có mặt trong những thời thiền khi: đi, 
đứng, ngồi, hay nằm trong thời gian ngắn (vài phút) hay dài 
hơn, và liên tục trong nhiều thời thiền như vậy, ta sẽ có 
những kinh nghiệm nội chứng trên tâm, thân và trí tuệ tâm 
linh.  
Về tâm, ta bắt đầu nhận ra:  

 Không còn những thói hư, tật xấu từ trước ta đã bị 
vướng mắc hay bị tiêm nhiễm, như bài bạc, hút 
thuốc, uống rượu, nói dối… 

 Những mức độ đam mê, dính mắc, say đắm ngũ dục 
(tài, sắc, danh, thực, thùy) mà từ trước đã ăn sâu 
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trong tâm thức ta, tự nhiên không còn là những động 
cơ hùng mạnh trong tâm ta nữa.  

 Những bệnh chấp ngã, chấp pháp, chấp kiến mà từ 
trước ta không thể nào bỏ được, bây giờ tự nhiên 
không còn xuất hiện trong tâm ta, khi ta chạm trán 
với xã hội hay với những người chung quanh ta. 

Về thân, ta bắt đầu có những chuyển đổi rõ rệt:  

 Từ da mặt u tối, xám xịt, buồn bã, bây giờ thần sắc 
trở nên tươi nhuận, sáng sủa, vui tươi, hồn nhiên. 

 Những thái độ cử chỉ được biểu lộ ra ngoài chân, tay, 
đầu, mặt, ánh mắt, môi miệng; những nét cau có, 
quạu quọ; nhăn mặt, nhíu mày; những nụ cười hồn 
nhiên thường xuyên vắng bóng trên đôi môi; nhìn 
ngang, liếc dọc, nhìn ngó láo liên; run đùi, nhịp cẳng, 
quơ tay, múa chân; ba hoa, dành nói; tự cao, tự đại, tự 
nhiên biến đổi trong phong thái (behavior) đi, đứng, 
nằm, ngồi, nói năng của ta.  

 Những cách đi đứng (deportments) hối hả, lăng xăng 
vồn vã; nằm ngồi không được trang nghiêm; những 
lối xử sự (demeanors) thiếu lễ độ, nhã nhặn, thiếu 
lịch sự, thiếu tế nhị, thiếu thông cảm, thiếu tha thứ; 
những hạnh sống (conducts) không được trong sạch, 
thiếu đạo đức, phạm giới luật, từ lần chuyển biến từ 
trong tâm ta mà ta không hay biết.  

 Ngoài ra, trên mặt thể chất, thân ta cũng trở nên khỏe 
mạnh. Nếu trước kia ta bị một trong những thứ bệnh 
tâm thể như hen suyễn, loét bao tử, rối loạn nhịp tim, 
huyết áp cao hoặc thấp v.v..., ta cũng có khả năng tự 
chữa lấy.  

Về trí tuệ tâm linh, ta sẽ nhận ra rõ lời dạy của Phật và chư 
Tổ trong Kinh hay Luận. Đặc biệt nhất, đối với vạn pháp, ta 
sẽ có cái thấy biết như thật: vật thế nào, ta thấy và biết y như 
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thế đó mà không có sự biện luận trí năng hay tư duy nhị 
nguyên, hoặc phân biệt của ý thức. Đây là sự nhận biết bằng 
trực giác và phân tích của tánh giác. 
Nếu kiên trì thực hành làm cho tánh giác thường xuyên có 
mặt trong các tư thế thực hành thiền, đặc biệt là thế ngồi, 
một ngày nào đó ta sẽ có kinh nghiêm thế nào là huệ tự phát. 
Đây là đặc tính cơ bản của Thiền. Là người bắt đầu bước 
chân vào Thiền, ta phải chú trọng đến điểm này. Đây là con 
đường đi thẳng. Điều này cho biết: Thiền không chủ trương 
đi quanh co hay chơi trò chơi cút-bắt với niệm; không lý luận 
phù phiếm, mông lung; trái lại chủ trương đi thẳng vào Tánh 
giác (Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Xúc chạm) và Phật tánh 
(Tánh Nhận Thức biết) hay cơ chế Precuneus. 

Mục tiêu chủ yếu của Thiền 
Qua hướng giáo hóa của đức Phật, cho thấy mục tiêu của 
Thiền là phục vụ con người. Đây là con người còn dính mắc 
vào 4 lớp vỏ trần tục, mà đức Phật thường gọi là 4 lớp lậu 
hoặc.  
Lậu hoặc là thuật ngữ được người Trung Hoa dịch nghĩa từ 
tiếng Pāli là Āsava. Nó có nghĩa “sự tiết ra-secretion,” “sự 
chảy ra-outflow.” Nghĩa chính của từ Āsava là “những ý 
nghĩ làm nhiễm độc tâm” hay “chất say-intoxicant,” “sự 
ghiền, nghiện-addiction,” “điều ô uế-taint,” “sự mê đắm-
infatuation,” “sự làm nhơ bẩn-defilement,” “sự đồi bại-
corruption,” “tính ham mê-mania.” Nó gồm vô minh lậu, 
dục lậu, hữu lậu, và kiến lậu. Với khả năng của Thiền, nếu 
nghiêm chỉnh ứng dụng từng pháp, kết quả ta sẽ có cơ hội 
đào thải từng lớp lậu hoặc ra khỏi mạng lưới nghiệp thức. 
Chính 4 lớp vỏ lậu hoặc này là nhân tố của tái sinh, hạnh 
phúc nhất thời, an lạc nhất thời, mà trong đó phiền não, khổ 
đau, ta thán, hận thù, tranh chấp, tham lam, sân hận, si mê 
triền miên. Một khi nó được đào thải, tâm ta sẽ được chuyển 
hóa, sẽ được ổn định vững chắc; thân ta sẽ được khỏe mạnh; 
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trí tuệ sẽ được mở rộng, trong sáng; và những đam mê, ghiền 
nghiện, say đắm, mê thích dục lạc thế gian sẽ không còn gây 
chướng ngại trong cuộc sống hằng ngày của ta. Niềm an lạc, 
hạnh phúc lúc bấy giờ mới thật sự có mặt thường trực trong 
cuộc sống hằng ngày của ta và gia đình ta.  

Đặc tính cơ bản của Thiền 
Khi thực sự sống với Thiền (chứ không phải thiền theo kiểu 
tài tử, hay hùa theo phong trào), ta sẽ có kinh nghiệm nội 
chứng. Lúc bấy giờ ta sẽ nhận ra rằng Thiền có những khả 
năng chuyển biến bản chất thân, bản chất tâm, bản chất ý 
thức, và thăng hoa trí huệ, mà không cần thông qua giáo điều 
luân lý hay thuộc làu băng giảng Thiền, cũng không cần 
những nghi thức tôn giáo rườm rà, như tụng kinh, gõ mõ, trì 
chú, lần tràng hạt, lễ nghi phức tạp… Trái lại, thực hành 
Thiền chỉ thông qua phương thức phản xạ giác quan là đánh 
thức tánh giác hay đánh thức một trong ba cơ chế của tánh 
giác (tánh Nghe, tánh Thấy, tánh Xúc chạm) và phương thức 
phản xạ thụ động là đánh thức tánh Nhận thức biết. Đây là 
đặc tính cơ bản của Thiền Phật giáo. Xa rời điểm mấu chốt 
này, ta sẽ không bao giờ có kinh nghiệm ngộ đạo và nội 
chứng. Chính vì thế, Thiền mới chủ trương đi thẳng mà 
không đi vòng vo; chỉ thẳng mà không chỉ quanh co; tìm an 
lạc đích thực hơn là an lạc tạm bợ nhất thời. 

Chướng ngại cơ bản của Thiền 
Trên nguyên tắc, người thực hành Thiền gặp rất nhiều 
chướng ngại, trong đó chướng ngại hàng đầu của Thiền là 
NGÔN HÀNH, gồm Tầm (Vitakka) và Tứ (Vicāra). Tầm là 
lời nói thầm trong tâm hay tâm ngôn, hoặc sự nói thầm trong 
não. Tứ là sự đối thoại thầm lặng bên trong não. Bao lâu ta 
ngồi thiền mà trong đầu còn nói thầm, còn đối thoại thầm 
lặng, bấy lâu Chỉ hay Định vẫn không làm sao có mặt. Và 
như thế, dù ngồi mòn bao nhiêu gối thiền hay trải qua bao 
nhiêu năm thực hành Thiền, cuối cùng ta cũng không làm 
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sao đạt được mục tiêu an lạc, thảnh thơi, và phát huy trí tuệ 
tâm linh. Đây là điểm then chốt mà người mới bước chân 
vào Thiền cần nắm vững. Nếu không nắm vững, ta sẽ uổng 
phi một đời tu. 

Tóm kết 
Bài Luận giảng này cho chúng ta biết rằng: điểm quan trọng 
bậc nhất của Thiền chỉ là làm chủ tâm ngôn.  Không làm chủ 
được tâm ngôn, dù chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, đường 
Thiền của ta sẽ đến nơi bế tắc. Tầm và Tứ vẫn thường xuyên 
xuất hiện. Nếu tiếp tục tu, cuối cùng ta chi là người mang 
danh nghĩa tu Thiền, chứ thực sự ta không bao giờ kinh 
nghiệm được kết quả của Thiền là thoát khổ, giác ngộ, và 
giải thoát. 
Tánh giác thực sự có mặt, khi tâm ngôn trở nên yên lặng. 
Tâm ngôn còn dao động, vọng tưởng không bao giờ yên 
lặng. Mong rằng quý vị nắm được cốt lõi ý nghĩa của bài 
Luận giảng Thiền, và tiếp theo chúng tôi luận giảng về kiến 
thức thời đại. 

Ý nghĩa kiến thức thời đại 
Bây giờ trình bày về chủ đề Kiến thức thời đại, để cho phần 
này được rõ ràng hơn, chúng tôi giả lập như có người hỏi:  
Hỏi: - Xin Thầy cho biết Kiến thức thời đại là kiến thức gì ?  
Đáp: - Kiến thức thời đại là kiến thức liên hệ đến thời đại 
chúng ta đương sống. 

Hỏi: - Vậy thời đại chúng ta đương sống là thời đại gì ?  
Đáp: - Xin trả lời ngắn gọn, thời đại chúng ta đương sống là 
thời đại “khoa học kỹ thuật.” Điều này có nghĩa tất cả những 
lãnh vực liên hệ đến cuộc sống của chúng ta đều nằm trong 
lãnh vực khoa học kỹ thuật. Thí dụ như: về văn hóa, xã hội, 
an ninh, y tế, não học, thần kinh học, Thiền học, Phật học, 
v.v…  
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Về lịch sử 

Khoa học và kỹ thuật vốn đã xuất hiện trong nền văn minh 
của nhân loại. Qua đó, con người càng sống càng tiến bộ 
hơn. 
Khoa học là một ngành đã và đang phát triển tại các quốc gia 
có trình độ văn minh, có nền văn hóa cao. 
Trong Phật giáo Phát triển có chủ trương Ngũ Minh: Nội 
minh, Nhân minh, Thanh minh, Công xảo minh, và Y 
phương minh.  

Hỏi: - Xin Thầy giải thích thêm về Ngũ Minh ? 
Đáp: - Đây là truyền thống của Phật giáo, chủ trương 1 vị đi 
hoằng hóa cần được trang bị Ngũ minh. Đó là 5 loại kiến 
thức: 

 Nội minh: kiến thức về kinh điển Phật học. 

 Nhân minh: kiến thức về lý luận. 

 Thanh minh: kiến thức về ngôn ngữ, văn chương. 

 Công xảo minh: kiến thức về công nghệ, kỹ thuật. 

 Y phương minh: kiến thức về y học và dược học. 

Hỏi: - Thưa Thầy còn kỹ thuật là gì ? 
Đáp: - Kỹ thuật là một bộ môn đòi hỏi con người cần phải 
có 3 nguyên tắc căn bản: 

a. Có trình độ văn hóa trung bình để tiếp thu những 
thông tin liên hệ đến ngành nghề mà con người đang 
tập trung tâm trí để lo giải quyết. 

b. Có tính sáng tạo. 
c. Có sáng kiến mới. 
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Hỏi: - Thưa Thầy, trong Thiền có cần đến kiến thức về khoa 
học hay không ? 
Đáp: - Rất cần. Trong sự thực hành Thiền, chúng ta cần 
trang bị kiến thức về khoa học, ở đây là khoa học về não bộ. 

      Hỏi: - Thưa Thầy tại sao người thực hành Thiền cần biết rõ 
về não bộ ? 

      Đáp: - Vì khi chúng ta thực hành Thiền, tất cả mọi tín hiệu 
đều tác động vào não bộ. Chúng ta cần biết rõ vị trí, chức 
năng và vai trò của các cơ chế trong não bộ để biết khi nào 
chúng ta thực hành đúng hay sai ? Đúng thì kết quả như thế 
nào, sai thì kết quả ra sao ? 
 



LỢI ÍCH THIẾT THỰC VỀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI 49 
 

Bài đọc thêm  
số 2 

 
Lợi Ích Thiết Thực Về Kiến Thức Thời Đại 

 

ĐẠI CƯƠNG CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG VÀ NHỮNG SỰ 
TƯƠNG TÁC CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT BÊN TRONG 

CƠ THỂ CON NGƯỜI 

1. Hệ thống tuyến nội tiết 

Tuyến (gland) là cơ quan của hệ thống nội tiết (the endocrine 
system). Hệ thống này gồm những tuyến không có ống dẫn 
những chất nước hóa học được tiết ra bên trong tuyến, có 
nghĩa những chất nước hóa học đó đi vào máu và được vận 
chuyển khắp cơ thể theo sự tuần hoàn của máu do tim bơm 
đi.  

Thuật ngữ chuyên môn gọi chất nước hóa học này là 
“hormone.” Hormone là danh từ gốc Hy Lạp có nghĩa 
“kích động” (to excite) hay “thúc giục” (to urge) hoặc “tác 
nhân hoạt hóa” (activator).  Vì trong cơ thể có nhiều tuyến 
tiết ra hormones nên các nhà nội tiết học (endocrinologists) 
thiết lập thành một hệ thống, do chúng cùng trực tiếp liên hệ 
đến khu Dưới Đồi và tuyến Yên. 

Vai trò chính của tuyến nội tiết là hormone. Nhiệm vụ của nó 
là điều hòa sự trao đổi chất (metabolism) của những tế bào 
khác trong cơ thể và nhiều chức năng khác, như sự phát  
triển cơ thể và gây ra bệnh tật bên trong nội tạng khi nội tâm 
mất ổn định vì những nỗi kinh hoàng, lo âu, sân hận, sợ hãi, 
chán nản, sầu khổ, suy tính mông lung, căng thẳng tâm tư 
hay bất kỳ trạng thái xúc cảm nào do hệ thống thần kinh tạo 
ra.  



50                 LỢI ÍCH THIẾT THỰC VỀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI 
 

Ngược lại, hormones cũng có khả năng quân bình năng 
lượng cơ thể khi người thực hành thiền biết cách ứng  dụng  
các  pháp Chỉ, Quán, Định, Huệ / Tuệ trong Thiền. Điều này 
cho thấy chức năng chủ yếu của hệ thần kinh có tương quan 
mật thiết với toàn phần cơ thể. Nếu ta biết điều hợp chức 
năng của nó theo các phương thức Thiền, nó sẽ gián tiếp tác 
động vào hệ thống tuyến nội tiết, giúp cuộc sống của ta được 
thăng tiến hơn.  

2. Cấu trúc và chức năng tuyến nội tiết 

- Tuyến nội tiết gồm: 

ĐẠI CƯƠNG KHU DƯỚI ĐỒI VÀ TUYẾN YÊN 

Mở đầu 

Một trong những ảnh hưởng tiềm tàng về sức khoẻ, về bệnh 
tật, và về thái độ biểu lộ tâm lý, tình cảm của chúng ta là cặp 
Dưới Đồi (Hypothalamus) và Tuyến Yên (The 
Hypophysis/Pituitary gland). Nếu nghiêm túc thực hành 1 
trong 4 kỹ thuật Quán, Chỉ, Định, Huệ trong Thiền Phật giáo, 
cặp này có khả năng giúp ta điều chỉnh được sức khỏe, tiêu 
trừ bệnh tâm thể, ổn định tâm tư tình cảm. 

 Mầm bệnh nội tạng hay bệnh tâm thể bắt nguồn từ sự 
động của nội tâm, tức là từ Hệ Thần kinh Trung Ương, nếu 
ta biết điều chỉnh thái độ của nó (tức là ta tự điều chỉnh 
thái độ của ta), cặp Dưới Đồi và Tuyến Yên sẽ tiết ra những 
chất nước hóa học làm lợi ích cho cơ thể. 

 Trong việc thực hành Thiền hiện nay, ta cần nắm vững sự 
tác động của vọng tâm và chân tâm đối với cặp này. Từ đó ta 
mới đánh giá đúng mức sự quan trọng của việc thực hành 
thiền đúng pháp, đúng kỹ thuật, và thích hợp đúng trong 
Thiền. 

Dưới Đồi là một cơ chế nhỏ nằm bên trong não, sau 2 mắt, 
dưới Đồi Thị, và trên tuyến yên. (Đồi Thị: nơi tiếp thu 5 loại 
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trần cảnh truyền từ 4 cơ quan: mắt, tai, lưỡi, thân, và cơ quan 
thứ năm: mũi truyền mùi hương vào khu Dưới Đồi trước, từ 
đó đến Đồi Thị).  

Tuyến Yên là tuyến gây ảnh hưởng rộng lớn nhất trong hệ 
thống tuyến nội tiết. Hoạt động chính của nó được điều hành 
bởi khu Dưới Đồi (KDĐ). KDĐ giám sát những chất nước 
hóa học và nhận những thông tin từ những vùng khác của vỏ 
não gởi đến để KDĐ tiết ra nội tiết tố hay thần kinh dẫn 
truyền để điều hành các cơ quan khác. Đến lượt các cơ quan 
này ảnh hưởng ngược lại những hoạt động của hệ thần kinh 
tạo thành một hệ thống hồi đáp, minh họa sự tương tác mật 
thiết giữa hệ thần kinh và các tuyến nội tiết đến những cơ 
quan của cơ thể. Và cuối cùng hệ thần kinh lãnh đủ về những 
điều nó tạo ra trong tư tưởng: lo âu, sợ hãi, kinh hoàng, chán 
nản cùng cực, sầu khổ dây dưa... Hệ thần kinh trung ương 
vừa làm nhạc trưởng điều hành ban nhạc, vừa làm kẻ thưởng 
thức những khúc nhạc thăng trầm hay hùng hỗ của những tay 
chơi nhạc do nó tạo ra. 

Tuyến Yên gồm 2 thùy:  

1. Thùy sau liên hệ đến sự kiểm soát của 2 nhóm hạt nhân 
khu Dưới Đồi: Hạt nhân trên thị (Supraoptic nuclei) để 
tiết ra nội tiết tố chống đái tháo = ADH (Antidiuretic 
hormone). Tuy nhiên, nếu số lượng ADH tiết ra quá 
nhiều làm thắt mạch máu ngoại biên (peripheral blood 
vessels) đưa đến tăng huyết áp. Nhóm hạt nhân thứ hai là 
Hạt nhân cận não thất (paraventricular nuclei), tác động 
đến tuyến yên làm tiết ra oxytocin. Chất này kích thích 
tuyến vú phụ nữ mang thai để tạo sữa cho con bú. 

2. Thùy trước đóng vai trò quan trọng trong việc tác động 
một số tuyến nội tiết, nên tuyến yên được xem là tuyến 
chủ.  Trước hết nó nhận thông tin từ KDĐ qua hệ thống 
cửa tĩnh mạch. Đó là những dẫn truyền thần kinh mang 
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nhiều đặc tính khác nhau do KDĐ nhận những thông tin 
từ não bộ, gồm hệ thống viền não và 2 vùng tiền trán. 
Tuy nhiên cũng có trường hợp KDĐ nhận những thông 
tin do thời tiết, do không khí tác động vào cơ thể và do 
đường hô hấp đi từ mũi truyền thẳng qua nó. 

Trên căn bản, thùy trước tuyến yên tiết ra 5 loại nội tiết tố. 

A. Nội tiết tố phát triển cơ thể GH (Growth Hormone). Mục 
tiêu chính của nội tiết tố này là nhắm vào cơ xương và 
xương, giúp cho cơ thể phát triển sự lớn dần và dài ra của 
xương, bộ xương và cơ bắp. Nếu quá nhiều GH, cơ thể sẽ 
phát triển không bình thường: khổng lồ với độ cao đến 
2,4m hay quá cao (1,8m hay 2m).  Ngược lại nếu quá ít, 
ta sẽ lùn tịt (từ 7 tấc đến 1,2m). Ta có thể biết đuợc triệu 
chứng quá nhiều GH, khi thấy cơ thể phát triển không 
bình thường, nên đi khám nghiệm để giải phẫu khối u 
(tumor) ở thùy trước. Nếu không, ta sẽ có thân hình kỳ dị, 
gọi là “to cực” (acromegaly): cằm to, mũi to, tay chân gồ 
ghề. Đây là một thứ bệnh. 

B. Nội tiết tố cho sữa PRL (Prolactin). Nội tiết tố này giúp 
cho tuyến vú sinh ra sữa (lactation) sau khi phụ nữ sinh 
con. 

C. Nội tiết tố kích thích tuyến giáp TSH (Thyroid-
stimulating hormones). Mục tiêu của chất hóa học này là 
nhắm thẳng đến tuyến giáp ở cổ để làm tuyến này tiết ra 
nội tiết tố giáp trạng Thyroid hormones. TSH chứa nhiều 
chất đạm đường (glycoprotein). 

D. Nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận ACTH 
(Adrenocorticotrophic hormones). Khi tuyến yên bị chất 
sinh hóa CRH (corticotropin-releasing hormone) của 
Dưới Đồi tác động, nó liền tiết ra ACTH để kích thích vỏ 
thượng thận làm thoát ra nhiều nội tiết tố corticosteroids 
(corticoids), gồm 2 nhóm: cortisol (tức là 
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glucocorticoids) và aldosterone (tức là 
mineralocorticoids).   

Cortisol, chất nước hóa học quan trọng nhất đối với sức 
khoẻ con người, nhưng cũng rất nguy hại cho sức khỏe 
con người. Nếu được tiết ra quá nhiều, nó sẽ gây ra bệnh 
mất ký ức...  

Aldosterone quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp và 
tác động trên thận để giảm lượng muối mất trong nước 
tiểu. 

E. Nội tiết tố điều hướng sinh dục (Gonadotropin 
hormones). Khi Khu DĐ tác động bằng cách tiết ra 
GNRH (Gonadotropin-releasing hormones) đến thùy 
trước tuyến yên, nơi đây liền sản xuất nội tiết tố 
Gonadotropin gồm 2 chất: FSH (Follicle-stimulating 
hormone) và LH (Luteinizing hormone) để điều hòa chức 
năng tuyến sinh dục (gonads = sex glands) của 2 giới tính 
nam và nữ. Ở phái nữ, FSH làm tăng sự phát triển trứng 
và kích thích sự tiết ra estrogen (nội tiết tố tình dục của 
phái nữ). Ở phái nam, FSH làm cho tinh dịch sản xuất 
trong tinh hoàn.  Trong khi đó, LH làm tăng sự sản xuất 
nội tiết tố sinh dục của 2 phái. 

1. Tuyến Tùng (Pineal gland). Tuyến này có hình nhỏ như 
hạt bắp bên trong não, dính liền với mái vòm Đồi Thị. Chức 
năng duy nhất của nó là tiết ra chất nước hóa học tên 
“melatonin” vào dòng máu theo chu kỳ ngày đêm trong 24 
tiếng đồng hồ. Mức cao nhất melatonin được tiết ra vào ban 
đêm, còn thấp nhất vào khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa. Đặc 
tính của melatonin là ức chế (inhibit) chất kích thích sinh dục 
(gonadotropin-releasing hormones = GnRH) của nam và nữ 
phái, và ức chế sự kích thích nội tiết tố melanocyte (MSH = 
melanocyte-stimulating hormone) ở thùy trước Tuyến Yên. 
Khi một người thực hành quán “Nhựt Nguyệt” (quán Mặt 



54                 LỢI ÍCH THIẾT THỰC VỀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI 
 

Trời - Mặt Trăng) hay quán ánh sáng đèn sẽ làm Tuyến 
Tùng tiết ra nhiều melatonin. Vì một phần ngắn sợi thần kinh 
thị giác liên kết với Tuyến Tùng; do đó khi quán ánh sáng 
(mặt trời, mặt trăng hay đèn), ánh sáng từ mắt thu vào liền 
tác động Tuyến Tùng làm tiết ra serotonin. Khi serotonin tiết 
ra nhiều, sẽ trở thành melatonin.  

2. Tuyến Yên (Pituitary gland/Hypophisis). Tuyến này sản 
xuất nhiều loại hormones khác nhau truyền thẳng vào dòng 
máu, ngày xưa đóng vai Tuyến Chủ (the Master Gland), quan 
trọng nhất trong hệ nội tiết. Có hình dáng như hạt đậu gắn 
liền với khu Dưới Đồi qua một ống phễu. Tuyến Yên điều 
hòa và kiểm soát hoạt động các tuyến nội tiết khác. Nó gồm 
2 thùy: thùy sau dưới sự kiểm soát của hệ thần kinh, thùy 
trước chịu sự kiểm soát của khu dưới đồi.  

3. Tuyến Giáp (Thyroid Gland). Tuyến này nằm trên khí 
quản, dưới cổ họng, có hình giống như vỏ sò gồm 2 thùy, 
trung bình cân nặng khoảng 34 gam. Nó được xem là nội tiết 
tố trao đổi chất cơ bản của cơ thể, và đóng vai trò quan trọng 
trong việc duy trì áp suất máu. Do sự tác động của nội tiết tố 
thyroid-stimulating hormone (TSH) của thùy trước tuyến 
yên, Tuyến Giáp tiết ra khoảng 90 phần trăm nội tiết tố 
thyroxine. Thyroxine là nội tiết tố chứa 4 nguyên tử iodine 
= [T4] (Iodine=nội tiết tố chứa nhiều chất iode), gọi là 
tetraiodothyronine và khoảng 10 phần trăm là Tri-
iodothyronine (3 nguyên tử iodine= [T3]), và calcitonin (nội 
tiết tố quan trọng trong việc điều hòa chất vôi (calcium) 
trong cơ thể)  vào máu. Cả hai chất T4 và T3 rất quan trọng 
trong nhịp độ trao đổi chất (metabolism) trong cơ thể; có 
nghĩa thực phẩm chúng ta ăn, được chuyển hóa ra thành năng 
lượng nhanh hay chậm đều tùy thuộc vào 2 chất nói trên.  
Nếu cơ thể sản xuất nhiều thyroxine, ta sẽ ăn ngon miệng tối 
đa: không kén chọn thức ăn; ăn mọi thứ ăn được, đồng thời 
cơ thể linh hoạt, có những phản ứng nhanh, đầy sinh lực (sức 
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mạnh). Quá ít thyroxine đưa đến buồn ngủ liên tục, ngủ 
nhiều mà vẫn cảm thấy thiếu ngủ, và mặc dù ngủ nhiều 
nhưng vẫn cảm thấy thường uể oải, mệt mỏi; đồng thời cơ 
thể không chịu đựng được thời tiết lạnh. Khi nhịp độ trao đổi 
chất tăng, nhiệt năng sẽ phát ra làm cơ thể chịu đựng được 
môi trường lạnh bên ngoài. Đối với trẻ con, thyroxines rất 
cần thiết cho việc phát triển cơ thể và tâm trí (mental 
development).   

Đối với người lớn nếu mức độ thyroxines thấp, đưa đến 
những triệu chứng mệt nhọc, da khô, rụng tóc, lên cân, táo 
bón, và dễ lạnh (nhạy cảm về lạnh), còn trẻ con thì chậm 
phát triển cơ thể và trí tuệ.  

Khi người tu Thiền vào được sơ Định (dừng vọng tưởng từ 1 
phút đến 10 phút) Khu Dưới Đồi tiết ra nội tiết tố 
thyrotropin-releasing hormone (TRH) tác động vào Tuyến 
Yên để tuyến này tiết ra nội tiết tố thyroid-stimulating 
hormone (TSH).  TSH tác động vào Tuyến Giáp làm tiết ra 
thyroxine. Lúc bấy giờ ta sẽ cảm nhận hơi ấm lan dần từ dưới 
2 bàn chân lên đến thân mình, 2 tay và đầu mặt. Qua nhiều 
lần dừng được vọng tưởng với mức độ thời gian ngắn [trong 
vòng 1 đến 10 phút], bệnh hôn trầm, dã dượi, phóng dật, lo 
âu, mệt mỏi sẽ được trị dứt. Nếu định càng sâu, mức độ tiết 
ra thyroxine sẽ được cân bằng hài hòa, ta sẽ có nước da bóng 
láng. 

Còn nếu tăng quá nhiều nội tiết tố Giáp trạng đưa đến mệt 
mỏi, uể oải (fatigue), lo âu (anxiety), hồi hộp (palpitation), 
đổ mồ hôi (perspiration), sút cân (weight loss), mặc dù ăn 
uống đầy đủ. 

Calcitonin liên kết với nội tiết tố Phó Giáp Trạng để điều hòa 
mức độ chất vôi (calcium) trong cơ thể. 

4. Tuyến Phó Giáp (Parathyroid Glands). Gồm 4 cái, hình 
soan, nhỏ như hạt đậu, nằm sát kề trên 2 thùy tuyến giáp, tiết 



56                 LỢI ÍCH THIẾT THỰC VỀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI 
 

ra chất nước hóa học PTH (parathormone), nội  tiết  tố  chứa  
nhiều chất đạm (protein), giúp kiểm soát mức độ chất vôi 
(calcium) trong máu. Quá ít PTH đưa đến triệu chứng bị co 
cơ (tetany) (cơ bắp bị co thắt làm đau hay bị co rút cơ). Quá 
nhiều PTH trái lại có thể đưa đến tăng độ calcium trong máu 
bất bình thường, làm suy nhược thần kinh đưa đến phản xạ 
bất bình thường và yếu cơ xương, cấu thành sạn thận. 

5. Tuyến Ức (Thymus). Gồm 2 thùy phải và trái, đôi khi 
cũng có 3 hay 4 thùy. Phần dưới rộng, gọi là phần nền.  
Tuyến này màu vàng nâu. Cả hai vỏ và ruột của tuyến ức 
chứa đầy bạch huyết bào (lymphocytes) tức là “tế bào máu 
trắng”, có vai trò quan trọng chủ yếu trong hệ chống miễn 
dịch của cơ thể. Nó nằm sâu dưới xương ức; phần trên ngực, 
kết nối với phía trước khí quản. Chức năng của tuyến ức là 
làm cho bạch huyết bào trở thành “tế bào T”. Tế bào T đóng 
một phần quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chống trả lại vi 
khuẩn (viruses) và những sự nhiễm khuẩn khác. 

6. Tuyến Thượng Thận (Adrenal glands). Tuyến này gồm 2 
cái có dạng hình tháp, nằm trên 2 quả thận. Mỗi tuyến có 2 
phần: phần ngoài gọi là vỏ thượng thận (adrenal cortex), 
phần trong gọi là ruột thượng thận (adrenal medulla). Cả 2 
phần đều quan trọng trong sự phản ứng của cơ thể đối với 
tình hình căng thẳng bên ngoài mà con người trực diện, vì 
chúng sẽ tiết ra các chất nước hóa học, như cortisol và  
epinephrine. Những chất này đưa đến sự thay đổi tốc độ tim, 
huyết áp, trao đổi chất (cách tích trữ năng lượng và xử dụng 
thức ăn) và hoạt động của cơ thể để thích ứng với môi 
trường. Tuy nhiên trong vài mức độ, các chất nói trên không 
giúp cho tâm tánh con người được quân bình, nếu mức độ 
căng thẳng quá sức chịu đựng đưa đến bệnh nội tạng và đau 
nhức cơ bắp. 

A. Vỏ Thượng Thận. Vỏ này lập thành 3 vùng riêng biệt.  
Phần ngoài cùng tiết ra nội tiết tố aldosterone, có chức 
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năng ngăn chận số lượng muối (sodium) thải ra trong 
nước tiểu, nó quân bình nước trong máu và quân bình 
khoáng chất.  Do đó, chất aldosterone cũng được gọi là 
mineralocorticoids (chất khoáng vỏ thượng thận). Phần 
giữa và phần sâu trong cùng tiết ra nội tiết tố 
hydrocortisone (cũng gọi là cortisol) và corticosterone, 
và còn thêm một số lượng nhỏ nội tiết tố androgen (liên 
hệ đến kích thích sự phát triển nam tính).  Cortisol là 
chất nước hóa học rất quan trọng trong cơ thể con người, 
giúp trao đổi chất đường, chất béo (fat), chất đạm  và 
carbohydrates để hồi phục lại cơ thể và tăng độ đường 
máu. Do đó nó được xếp vào nhóm gluco-
corticosteroids: chất tăng độ đường máu của thượng 
thận. Ngoài ra cortisol và corticosterone cũng giúp tăng 
cường hệ thống miễn dịch (immune system), ngăn chận 
những phản ứng viêm trong cơ thể. 

B. Ruột Thượng Thận. Khi các tế bào trong ruột thượng  
thận  bị  sự  kích  thích  của giao cảm thần kinh 
(sympathetic nerves), chúng liền tiết ra 2 loại nội tiết tố 
adrenaline (cũng gọi là epinephrine) và noradrenaline 
(cũng gọi là norepinephrine). Adrenaline là chất nước 
hóa học được thoát ra để đáp ứng những tín hiệu do giao 
cảm thần kinh gởi đến.  Những tín hiệu này bao hàm 
những nội dung: sợ hãi, lo âu hay buồn khổ quá mức. Nó 
làm tăng nhịp đập của tim, tăng độ đường trong máu, 
mạch máu bị thắt lại (tăng huyết áp, nhịp tim đập nhanh 
hơn) và máu bị lệch hướng đến não, tim và cơ xương. 

Trong lúc đó noradrenaline được tiết ra để đáp ứng sân 
hận hay thái độ gây hấn, và nó cũng đóng vai trò quan 
trọng khi mức độ tỉnh giác (arousal level) của chúng ta 
lên cao điểm (cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng lại các tình 
huống). Do đó, xem như noradrenaline giúp duy trì áp 
suất máu ở lượng cố định. 
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7. Tuyến Tụy (Pancreas). Dài và có dạng hình tam giác, 
tuyến tụy nằm phía sau bao tử, đặc biệt phần đầu nằm trong 
phần cong của tá tràng (duodenum), phần đuôi nằm gần lá 
lách (tỳ). Hầu hết tuyến tụy đều gồm tế bào ngoại tiết 
(exocrine cells) và tế bào nội tiết (endocrine cells). Tế bào 
ngoại tiết tiết ra điếu tố tiêu hóa (digestive enzymes), làm vỡ 
những chất carbohydrates (những nhóm chất cung cấp cho cơ 
thể để lập thành nguồn năng lượng và là thành phần cơ bản 
trong thức ăn hàng ngày, giúp ta có sức khoẻ, như ngũ cốc, 
rau cải, tinh bột), chất béo (fats), chất đạm (proteins) và 
những chất chua. 

Tế bào nội tiết tiết ra nội tiết tố insulin và glucagon. Hai thứ 
nội tiết tố này hoạt động đối nghịch với nhau để giữ độ 
đường được quân bình đúng hơn. Nếu lượng insulin quá ít 
trong máu, lượng đường trong máu sẽ tăng lên, đưa đến bệnh 
tiểu đường (diabetes mellitus). Ngược lại nếu quá nhiều 
insulin, làm mức độ đường trong máu hạ thấp đưa đến bệnh 
mệt mỏi mãn tính (chronic fatigue). 

INSULIN là một chất đạm nhỏ gồm 51 amino acids được tiết 
ra từ tế bào beta trong tuyến tụy. Nó xúc tiến việc hút chất 
đường vào gan và vào tế bào cơ để biến thành năng lượng 
cho cơ thể. Trong gan, đường được tích trữ. Khi ta tập luyện 
hay gặp trường hợp chấn động tâm tư quá mạnh, chất đường 
được tái cải biến để cơ thể đáp ứng với tình thế (lúc đó nó trở 
thành năng lượng). Insulin vì thế ngăn chận sự tích lũy 
đường trong máu và bảo đảm những mô (tissues) khác có đủ 
số lượng đường. 

Bệnh tiểu đường xảy ra khi tuyến tụy sản xuất ít hay không 
sản xuất insulin. 

GLUCAGON là nội tiết tố polypeptide (gồm 29 amino acids) 
do tế bào alpha của tuyến tụy sản xuất. Nó tác động vào số 
đường (glycogen) tích trữ trong gan và cơ bắp trở thành chất 



LỢI ÍCH THIẾT THỰC VỀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI 59 
 

đường (glucose). Chất đường này thâm nhập vào máu, trở 
thành nguồn năng lượng cho tất cả tế bào trong cơ thể. Khi 
độ đường trong cơ thể thấp, glucagon thoát ra từ tuyến tụy để 
làm tăng độ đường trong máu. Một phân tử của glucagon có 
thể làm thoát ra 100 triệu phân tử đường (glucose) vào trong 
máu. Mục tiêu chủ yếu của glucagon là gan. Từ nơi gan thoát 
ra đường vào máu. 

Insulin và glucagon đối nghịch lẫn nhau. Quá nhiều glucagon 
đưa đến bệnh tiểu đường (diabetes). Chỉ có insulin quét được 
glucagon. 

8. Tuyến Sinh Dục (Gonads). Gồm tinh hoàn trong đàn ông, 
buồng trứng trong đàn bà. Hoạt động của tuyến sinh dục của 
đàn ông và đàn bà được điều hòa do nội tiết tố gonadotropin 
thoát ra bởi tuyến yên (the pituirary gland). 
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Luận giảng 
số 4 

 

KHOA HỌC TÂM LINH 
 

Mở đầu 

Ngày nay, Thiền được xem là môn Khoa học Tâm linh. Vì 
mục tiêu tối hậu của Thiền là giúp người hành thiền kinh 
nghiệm tâm linh. Kinh nghiệm này khác hơn kinh nghiệm 
tôn giáo. Đó là với kinh nghiệm tâm linh: 

 Thiền có khả năng tạo ra sự hài hòa thân tâm cá nhân, 
điều chỉnh bệnh tâm lý hay bệnh tâm thể mà không thông 
qua thuốc men từ bên ngoài đưa vào, cũng không thông 
qua sự nguyện cầu chư Phật Mười Phương cứu độ, hay 
chư vị Bồ tát, hoặc các vị thần linh như những tín 
ngưỡng trong tôn giáo. Nó khai thác được những “trung 
tâm thuốc” từ bên trong cơ thể và bên trong não bộ.  

 Thiền khai thác được những năng lực tâm linh từ bên 
trong cơ chế tánh giác và Phật tánh. Nó tạo ra được 
những năng lực từ trường.  

 Thiền giúp ta chuyển được nghiệp xấu thành nghiệp tốt. 

Cho nên khi học và thực hành thiền, chúng ta cần được 
hướng dẫn rõ ràng về những chức năng và những hoạt động 
của Não bộ. Chúng ta không khinh thường Khoa học. Chúng 
ta đương sống trong trào lưu tiến hóa khoa học của thế kỷ 
21. Chúng ta cần mượn Khoa học để đối chiếu hay chứng 
minh giá trị Thiền học phương Đông. 

Ngày nay học Thiền khác hơn ngày xưa. Chúng ta có 
phương tiện để kết hợp với khoa học, đối chiếu với khoa học 
để biết rõ những chức năng và tác dụng của các vùng trên vỏ 
não và bên trong giữa não. Ít ra nhờ những tiến bộ của Khoa 
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học cận đại, chúng ta tạm thời biết rõ nhiều chức năng của 
Não bộ. Qua đó chúng ta có thể tránh những cách thực hành 
sai lạc gây ra bệnh cho thân, rối loạn cho tâm, không hài hòa 
được với môi trường chung quanh, và không khai triển được 
năng lực trí tuệ tâm linh. Không biết rõ những chức năng đặc 
biệt của Não bộ, chúng ta sẽ không bao giờ tin rằng Thiền là 
môn Khoa học Tâm linh. Nó có khả năng điều chỉnh được 
bệnh tâm thể của ta, giúp ta chuyển hóa tâm, và tạo ra những 
năng lực hài hòa bên trong ta với môi trường chung quanh. 
Nó dựa trên sự tự lực dụng công. 

Dấn thân đi vào Thiền là ta chính thức mở cuộc hành trình 
tâm linh. Cuộc hành trình này mang 3 ý nghĩa: 

1. Ta đi vào một thế giới mới lạ mà ta chưa từng biết. Khi 
biết được rồi, ta sẽ kinh nghiệm trí huệ của ta thực sự 
khai mở. Ta “sáng hơn” trước kia về nhiều vấn đề. Ta có 
nhiều sáng kiến mới. Thần sắc ta cũng trong sáng. Trong 
ngôn ngữ Thiền gọi là “ngộ” hay “chứng ngộ,” hoặc 
“hoàn toàn chứng ngộ.” 

2. Ta sẽ kinh nghiệm trên tự thân và tâm của mình về 
những trạng thái khỏe mạnh, linh hoạt, thanh thản, an 
vui, và hài hòa, qua 2 nguyên tắc: điều chỉnh đối với thân 
và chuyển hóa đối với tâm. 

3. Ta chính thức tuyên chiến với quần ma vọng tưởng 
không bằng sự cố gắng chiến đấu chống lại chúng, mà 
quần ma vọng tưởng vẫn từ lần bị dẹp tan trên bãi chiến 
trường nội tâm của ta bằng vũ khi tuyệt vời là “Không 
Nói.” 

Với kinh nghiệm của người đi trước, muốn điều chỉnh bệnh 
tật của thân, chuyển hóa nội tâm, thân tâm hài hòa, phát huy 
trí tuệ tâm linh, có tinh thần vì người khác, chúng tôi nêu lên 
6 điều kiện cần thiết mà trước khi đi vào đường tâm linh, quí 
vị cần hội đủ: 
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 tỉnh ngộ,  

 nhu cầu,  

 hướng đi,  

 phương tiện đi,  

 chiêu thức và kỹ thuật thực hành, 

 siêng năng thực hành đều đặn.  

Hỏi: - Thưa Thầy cho biết tại sao tỉnh ngộ là điều kiện đầu 
tiên ? 
Đáp: - Vì trước hết chúng ta phải xử dụng trí năng để dụng 
công. Tỉnh ngộ là vai trò của trí năng. Khi trí năng tỉnh ngộ 
tức là nó không suy luận méo mó, từ đó ý căn và ý thức cũng 
yên lặng. Vì lẽ trí năng là công cụ của ý căn và ý thức. Khi 
trí năng thực sự tỉnh ngộ rồi, ý thức và ý căn không có 
phương tiện để hoạt động. 

Cho nên, khi áp dụng các chiêu thức hay kỹ thuật, chúng tôi 
thường vạch ra vai trò tỉnh ngộ của trí năng. Đây là để khi 
dụng công, chúng ta tránh không dùng ý thức hay ý căn. 

Với ý căn, ta thường bươi móc quá khứ, vì chức năng của nó 
là suy nghĩ, tính toán. Với ý thức, ta thường dính mắc vào 
đối tượng để phân biệt so sánh. 

Hỏi: - Xin Thầy cho biết tại sao nhu cầu là một điều kiện 
quan trọng cho người muốn bước vào con đường tâm linh ? 
Đáp: - Bất cứ làm công việc gì, muốn đạt được kết quả tốt, 
điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có nhu cầu về việc đó. 
Thí dụ như muốn đi học Thiền thì phải có nhu cầu về Thiền: 
điều chỉnh sức khỏe hay muốn an tịnh nội tâm hoặc muốn 
phát huy trí tuệ tâm linh, chúng ta mới bỏ ra công sức và thời 
gian để học và thực hành mong đạt được mục tiêu đó. 
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Hỏi: - Xin Thầy giải thích hướng đi là gì ? 
Đáp: - Thí dụ muốn đi đâu quí vị phải xác định hướng đi 
trước. Hướng đi cũng là nơi đến. Khi biết rõ hướng đi hay 
nơi đến, ta không còn sợ đi lạc hay đi lòng vòng mất thời 
gian. Lạc đường, chúng ta có thể quay trở lại. Còn lạc đạo, 
hậu quả nghiêm trọng hơn: thân có thể mang bệnh tâm thể vì 
tác động giao cảm thần kinh. Hơn nữa, nếu ta là người dẫn 
đường cho một nhóm người khác tu tập theo, thì hậu quả sẽ 
nghiêm trọng hơn nữa. 

Hướng đi đúng trong sự thực tập Thiền là nhắm đến tác động 
vào 1 trong 3 tánh của Tánh Giác, hoặc cao hơn nữa là tác 
động vào tánh Nhận thức biết của cơ chế Phật tánh (ngày nay 
gọi là vùng Precuneus). 

Hỏi: - Thưa Thầy trong Thiền Phật giáo, phương tiện đi là   
gì ? 
Đáp: - Có tất cả 4 phương tiện:  

1. Sử dụng trí năng tỉnh ngộ bằng đơn niệm biết có lời hay 
không lời cũng được. 

2. Thầm nhận biết. 

3. Tỉnh thức biết. 

4. Nhận thức biết. 

Phương tiện là những chủ đề dụng công với mục đích nhắm 
tác động đến cơ chế tánh giác để cô lập hóa vọng tâm, vọng 
tưởng, đồng thời kích thích các tánh trong cơ chế tánh giác. 
Quan trọng nhất là điều chỉnh hoạt động của khu Dưới Đồi 
(Hypothalamus). Chính những sắc thái tâm vọng và tâm chân 
được biểu lộ ra ngoài cử chỉ tay chân, đầu mặt, ánh mắt, nụ 
cười, buồn, vui, giận tức, lo lắng, lo âu, sầu, khổ, sợ hãi, lời 
lẽ, âm thanh của chúng ta đều do cơ chế Dưới Đồi.  

Từ Dưới Đồi phát ra những tín hiệu thông tin truyền lên vỏ 
não và các hệ thống thần kinh, hệ thống tuyến nội tiết để 
những nơi đó đáp ứng phù hợp theo những nội dung tâm xúc 
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cảm của ta. Vì vậy, sử dụng phương tiện đúng, áp dụng pháp 
đúng, mà không biết cách kết hợp với chiêu thức hay kỹ 
thuật, chúng ta cũng dễ rơi vào thất bại. Đó là thay vì làm 
cho thân khỏe, tâm an, trí tuệ sáng, ta sẽ làm cho thân bệnh 
thêm, tâm dính mắc thêm, trí tuệ ngu tối thêm. Thay vì dùng 
trí năng tỉnh ngộ để dụng công, ta lại dùng trí năng suy luận 
hay ý thức để dụng công. 

Hỏi: - Thưa Thầy, chiêu thức và kỹ thuật thực hành trong 
Thiền là gì ? 
Đáp: - Chiêu thức (gimmicks) là những cách thực hành đơn 
giản nhất để kinh nghiệm tâm an tịnh, đạt được trạng thái 
Chỉ (samatha). Còn kỹ thuật (techniques) là cách thực hành 
quan trọng hơn, sâu sắc hơn, đạt kết quả chấm dứt tâm ngôn, 
hay làm chủ sự suy nghĩ vững chắc, đạt được kinh nghiệm 
Định (samādhi). 

Hỏi: - Xin Thầy giải thích siêng năng thực hành đều đặn là 
sao ? 
Đáp: - Thuật ngữ trong Thiền thường nói là “miên mật thực 
hành.” Mỗi ngày chúng ta nên qui định thời gian thực hành 
và giữ đúng kỷ luật này: thí dụ sáng sớm và chiều tối trước 
khi đi ngủ, thực hành thiền ít nhất 15 phút và tăng dần theo 
thời gian. 

Hỏi: - Thưa Thầy tại sao phải thực hành đều đặn để làm gì ? 
Đáp: - Đây là cách huấn luyện tế bào não có một quán tính 
mới là quán tính yên lặng. Từ trước tới nay chúng ta luôn 
phát triển quán tính giao động của tế bào não bằng cách nói 
thầm suốt ngày đêm, ngay cả trong giấc ngủ. Vì thế, chúng ta 
cần kiên nhẫn thực hành đều đặn mỗi ngày để thành lập quán 
tính yên lặng của tâm. 

Kết luận, người nào đến với Thiền mà chưa thực sự tỉnh ngộ, 
sẽ không thấy mình cần đến Thiền. Người đó sẽ không bao 
giờ đi trọn con đường Thiền. Tỉnh ngộ được xem như là điều 
kiện cần, nhu cầu được xem như mục tiêu mà chúng ta nhắm 
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đến. Nó cũng là hướng đi của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần 
phải có phương tiện thực hành để đi đến nơi chúng ta muốn 
đến. Nếu không thực hành, chúng ta sẽ không làm sao đến 
nơi chúng ta muốn đến được. Nhưng thực hành phải tùy theo 
khả năng của chúng ta và phải chọn lựa pháp đúng với nhu 
cầu của chúng ta.   

Thí dụ, mất ngủ áp dụng cách gì, đau tim áp dụng cách gì. 

Ngoài ra, sự quan trọng là thực hành đều đặn. Mỗi ngày ít 
nhất phải 2 thời dụng công chính thức. Mỗi thời kéo dài 
khoảng 15 đến 30 phút hay hơn nữa. Ngoài ra, còn nhiều dịp 
dụng công khác, như lái xe đến sở làm; nghỉ giải lao tại sở 
làm; ăn trưa tại sở; tiểu tiện, đánh răng, tắm giặt, vân vân, 
đều thực hành được. 

Thiền là bộ môn Khoa Học thuộc về Tâm linh 

1. Chủ trương thiết thực 
Ngày nay, ta cần nhận rõ: Thiền là một môn khoa học thuộc 
về tâm linh.  

Thứ nhứt, gọi là “Khoa học,” vì nó có những định nghĩa rõ 
ràng, những hệ thống tu tập rõ ràng, không lòng vòng, và 
những liên hệ trực tiếp, gián tiếp rõ ràng giữa Tâm, Pháp, 
Não bộ, và Thân. 

Chúng tôi gọi là sự tương tác qua lại giữa Tâm, Pháp, Não 
bộ, và Thân. Trong đó vai trò quan trọng nhất là Tâm. Ở đây, 
nghĩa hẹp của Tâm là Trí Năng tỉnh ngộ. 

Qua sự áp dụng các chiêu thức hay kỹ thuật thực hành, hệ 
thống viền não bị tác động, từ đó các chất sinh hóa học trong 
cơ thể, trong các tuyến nội tiết, trong hệ thần kinh tự quản 
tiết ra. 

Khi thực hành, ta thực sự áp dụng những nguyên tắc phản xạ 
giác quan. Tức là dùng 1 trong 5 giác quan để dụng công. 
Qua phản xạ này, các tiến trình xúc chạm của giác quan sẽ 
kích thích vào 2 nơi: 
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1. Kích thích đối giao cảm thần kinh để tạo ra những phản 
ứng tác động dây chuyền bên trong não bộ, các tuyến nội 
tiết, và nội tạng.  

2. Kích thích 1 trong các tánh trong cơ chế tánh giác. Trong 
tiến trình này, vọng tâm từ vùng tiền trán liền bị cô lập, 
chân tâm hiển lộ. Đồng thời hệ thống viền não liền bị tác 
động qua sự kích thích của cơ chế tánh giác. 

Nội tạng ta được cân bằng hay không là do quá trình tác 
động dây chuyền này giữa Tâm, Pháp, Tánh giác (1 trong 3 
tánh), Hệ thống viền não, Đối giao cảm thần kinh, và các 
Tuyến nội tiết.  

Thứ hai, gọi là “Khoa học,” vì trọng tâm của Thiền là nhắm 
giúp con người có nhận thức mới về hiện tượng thế gian, về 
nguyên lý tác động - tác dụng trong Thiền, về sự tác động 
dây chuyền giữa Tâm, Pháp, Não bộ, và các chất Sinh hóa 
học trong cơ thể... Nó không xây dựng những ảo tưởng, ảo 
giác cho con người, Trái lại, nó đưa con người vào thế giới 
hiện thực. 

Thứ ba, gọi là “Khoa học,” vì khi đi vào Thiền, ta không 
gặp những hình thức lễ nghi tôn giáo rườm rà; không gặp 
những hình thức cầu nguyện, cầu xin thần linh hay cầu 
nguyện chư Phật, chư Bồ Tát cứu độ... Ta chỉ thấy hình ảnh 
độc hành, độc bộ của người tu thiền, ngồi lim dim đôi mắt, 
với lưng thẳng đứng tại thiền đường mà bên trong thân tâm 
của người đó tràn đầy sinh lực, tràn đầy nghị lực, tràn đầy 
tính điềm đạm, trầm tĩnh tỏa ra, khi họ đang ứng dụng chủ đề 
thiền định nào đó...  

Còn gọi là “Tâm linh,” vì thứ nhứt, Thiền nhắm khai thác 
những năng lực sáng tạo từ bên trong các tánh trong cơ chế 
Tánh giác, chớ không nhắm khai triển năng lực của Ý thức. 
Với năng lực Ý thức, ta không làm sao kiểm soát tâm ngôn, 
không làm sao dứt được hai bên, không làm sao đạt được Vô 
sanh trí, như xưa kia Phật đã thành tựu và truyền lại cho hậu 
thế. 
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Ngoài ra, với năng lực của Ý thức, nếu nó ngày càng phát 
huy cao độ, tự ngã không làm sao trở nên thanh tịnh, “tâm 
tathā” không làm sao trở thành hiện thực trong ta.  

Với nhận thức này, con người có khả năng nhận ra những giá 
trị pháp bảo của Phật và chư Tổ để ứng dụng trong đời sống 
hằng ngày. Làm cho đời sống hằng ngày của cá nhân trở nên 
hữu ích cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng. Nói chung 
là cho nhân sinh. Đó là những ý nghĩa thiết thực.  

Thứ hai, gọi là “Tâm linh,” vì Thiền “không chủ trương ăn 
cơm dưới đất, tính chuyện trên trời.” Trái lại, chủ trương “ăn 
cơm dưới đất, nói chuyện dưới đất.” Đó là nguyên lý tâm 
linh thực tiễn trong Thiền mà Đức Phật Thích Ca đã xây 
dựng, qua 45 năm giáo hóa của Ngài. Ngài không xây dựng 
ảo tưởng cho con người; trái lại, hướng dẫn con người dùng 
giác quan để thấy biết như thật hay để kích thích các tánh. 
Cao hơn nữa, Ngài dạy con người dùng nhận thức để giáp 
mặt thực tại, tức chân như (Tathatā).  

Bằng những phương thức thực hành căn bản nói trên, Thiền 
giúp ta khai thác được những năng lực tâm linh vốn tiềm 
tàng bên trong ta. Đó là những năng lực sáng tạo, những 
năng lực sáng kiến mới, những biện tài vô ngại, và những 
năng lực từ trường của tâm bi, tâm từ, tâm hỷ, tâm xả. Với 
những năng lực này, cá nhân mới hy vọng không là con ốc 
trong guồng máy đang quay cuồng của bộ máy khổng lồ về 
“sinh hoạt nhân sinh.” Cá nhân sẽ kinh nghiệm thế nào là 
“nhân chứng.” Cá nhân cũng sẽ kinh nghiệm tâm linh yểm 
trợ tâm đời và tâm đạo.  

2. Hài hòa là trọng điểm  

Thiền không chủ trương chạy trốn cuộc sống hiện tại; trái lại, 
chủ trương đi vào cuộc sống hiện tại để tạo ra những bối 
cảnh hài hòa từ trong cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng 
cho đến thiên nhiên. Cuộc sống của ta trước đây, khi chưa đi 
vào Thiền, nó đã không hài hòa rất nhiều. Từ rối loạn trong 
thân, trong nội tạng, đến rối loạn tâm lý, sinh lý; rối loạn gia 
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đình, rối loạn trong sở làm, trong sinh hoạt ngoài đời... Tất 
cả chúng ta, ít nhiều gì cũng đều kinh nghiệm những điều 
không hài hòa đó. Bây giờ đi vào Thiền, học và thực tập 
những pháp trong Thiền, quí vị sẽ có kinh nghiệm về những 
hài hòa thân tâm của mình, sau đó là gia đình hài hòa, bạn bè 
hài hòa. Từ đó cuộc sống của chúng ta mới có nhiều ý nghĩa 
hơn: ta không trốn tránh trách nhiệm của ta với môi trường 
chung quanh. 

Do đó, chúng tôi xếp hài hòa là trọng điểm mà Thiền nhắm 
đến. Nó là nhu cầu thiết thực của nguời tu thiền có tinh thần 
khoa học, có trí tuệ sáng suốt. 

Lý do là thân tâm cá nhân có hài hòa, phiền não, khổ đau 
mới bị xua tan. Mầm mống tranh chấp, tranh giành, đấu 
tranh điên đảo, đố kỵ, ghen ghét, gièm pha, hận thù mới tự 
động bị dập tắt trong tâm đen tối của cá nhân. Cuộc sống của 
cá nhân mới thực sự hữu ích cho gia đình, cho xã hội, và 
nhân sinh. 

Qua những điều kiện cơ bản đó, nền an ninh, trật tự xã hội, 
sự phồn vinh, và lớn mạnh trong sinh hoạt xã hội, trong sinh 
hoạt cộng đồng, trong sinh hoạt tôn giáo mới được xây dựng 
thiết thực và tích cực hơn. Điều này cho thấy, trong một gia 
đình nào, một cộng đồng nào, một đoàn thể nào, một đạo nào 
mà mỗi cá nhân sống trong đó đều có thân tâm hài hòa, gia 
đình đó, cộng đồng đó, đoàn thể, đạo đó sẽ có kinh nghiệm 
an lạc thực sự, hạnh phúc thực sự, ấm êm thật sự, phồn vinh 
thật sự, và phụng sự nhân sinh thực sự. Trái ngược lại thì gia 
đình đó, đoàn thể đó, đạo đó, thường xuyên ở trong tình 
trạng bất an: cha mẹ, con cái, chồng vợ, dâu rễ, ông bà ít khi 
nào thuận thảo, ít khi nào êm ấm, ít khi nào tươi vui; nhân 
viên trong đoàn thể, trong xí nghiệp thường tranh chấp đưa 
đến đình công, bạo động; còn đạo đó lúc nào cũng tranh đấu, 
tranh giành, gây ra máu đổ, giết người thảm khốc, tự sát 
thảm khốc.  
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Cho nên, hài hòa là trọng điểm trong Thiền. Thiếu nó, cuộc 
sống của mỗi môi trường đều xáo trộn, đều dao động, đều 
tiềm tàng tính hơn thua, tính tranh chấp, tính tranh giành, 
tính đấu tranh điên đảo, dù môi trường đó là nơi thờ phượng 
tôn nghiêm, như Đền, Chùa, Miếu, Thánh địa...  

Vì vậy, trong phương pháp hướng dẫn, chúng tôi không bao 
giờ đề cập mục đích tu Thiền là để thành Phật, thành A la 
hán, thành Bồ tát, hoặc tự tại, và giải thoát. Trái lại, chỉ xoáy 
trọng tâm vào hài hòa. 

3.  Những yếu tố hài hòa 

Hài hòa là nhu cầu thiết thực mà người tu thiền nhắm đến. 
Nó là nền tảng căn bản của việc phát huy trí tuệ tâm linh. Nó 
cũng chính là mốc khởi đầu của đường vào tâm linh. Muốn 
đi sâu vào tâm linh, người hành thiền, trước hết phải có kinh 
nghiệm hài hòa, dù chỉ 1 phần chút ít. Đó là thân hài hòa với 
thân, tâm hài hòa với tâm. Sau cùng là thân tâm hài hòa lẫn 
nhau. Như Phật, trước khi độ lại đời, Ngài đã trải qua hài hòa 
thân tâm và phát huy trí tuệ tâm linh của Ngài trước. Phần 
chúng ta, tuy không làm sao theo kịp Ngài, nhưng ít ra chúng 
ta cũng cần nắm cốt lõi của hài hòa để chúng ta định hướng 
đường tu của chúng ta. 

Về thân 

Thân chúng ta thì có nhiều phần, nhiều bộ phận, như nội 
tạng, giác quan, khí huyết, thần kinh, tứ chi. Khi những bộ 
phận đó không hài hòa lẫn nhau, bệnh tật sẽ đến với chúng 
ta. Bằng những chiêu thức hay kỹ thuật thực hành trong 
Thiền, qua sự ứng dụng lời dạy của Phật trong Kinh, của Tổ 
trong Luận, chúng ta có khả năng điều chỉnh những rối loạn 
nội tạng và tứ chi. Chỉ vì chúng ta cân bằng được những rối 
loạn chức năng của các chất sinh hóa học trong các tuyến nội 
tiết bằng những pháp tu Chỉ, tu Định, tu Huệ, hay tu Quán, 
đưa đến nội tạng chúng ta hài hòa. 
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Cho nên, Pháp tu rất quan trọng. Chính Pháp tác động vào 
các cơ chế trong não bộ, vào các tuyến nội tiết, vào hệ thần 
kinh tự quản theo sự thực hành của tâm. Tâm mê muội, dù có 
dùng Pháp cao siêu của Phật, cũng không cứu vãn được thân. 
Chỉ vì Pháp đó phải được tâm tỉnh ngộ hay trí năng tỉnh ngộ 
sử dụng, kết quả mới thành tựu viên mãn hài hòa. Cho nên, ý 
chí sắt đá, nhưng với tâm mê muội, mù quáng, không phải là 
điều kiện quyết định cho sự điều chỉnh bệnh tật của thân; trái 
lại, điều kiện quyết định chính là Pháp đúng, được tâm tỉnh 
ngộ hay trí năng tỉnh ngộ dùng để dụng công. Ý chí sắt đá có 
thể đưa đến thân tàn, như Phật đã trải qua gần 6 năm theo 
đuổi khổ hạnh khốc liệt... Chỉ vì tâm của Bồ Tát lúc đó hãy 
còn mê muội: tin tưởng mù quáng vào việc tu khổ hạnh. 

Vì vậy, ở mặt này, ta không bao giờ dựa vào sự dũng mãnh 
của tâm mà chỉ dựa vào sự tỉnh ngộ, sự sáng suốt của tâm để 
tâm áp dụng đúng Pháp, đúng kỹ thuật, đúng vào đối giao 
cảm thần kinh, vào các cơ chế tánh giác, hoặc cao nhất là 
vào cơ chế tâm như, khi dụng công.  

Về tâm 

Tâm chúng ta cũng có nhiều nhóm, như trong ngũ uẩn thì có 
phần Danh là thọ, tưởng, hành, thức; trong ba sắc thái tâm 
thì có ý căn, ý thức, và trí năng. Tất cả những nhóm đó nếu 
không hài hòa lẫn nhau, chúng sẽ làm cho tâm tánh của ta 
bất thường: khi thương, khi ghét, khi vui, khi buồn; khi vồn 
vã, lúc hững hờ; khi căng thẳng, lúc mệt nhoài; khi bạn, khi 
thù, khi là đồng minh—môi hở răng lạnh—lúc lại là kẻ thù 
không đội trời chung... Chỉ vì bên trong các nhóm tâm đó 
luôn luôn tiềm tàng tập khí / lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, và 
nghiệp chướng. Bây giờ áp dụng theo giáo lý Thiền do Phật 
và chư Tổ dạy, để cuối cùng, qua miên mật thực hành, ta có 
khả năng làm cho các nhóm tâm đó trở nên hài hòa với nhau. 
Khi đó ta mới có kinh nghiệm sống an vui, thanh thản, sống 
để làm việc hữu ích cho người khác, chỉ vì thân ta khỏe 
mạnh, khí lực ta dồi dào, bước đi của ta thanh thoát. 
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Yếu tố quan trọng 

Nói chung, chính bản thân ta phải có kinh nghiệm hài hòa— 
trong đó yếu tố tâm hài hòa là quan trọng hơn cả. Khi các 
yếu tố tâm hài hòa lẫn nhau, ta sẽ kinh nghiệm thanh thản, an 
vui, thư thái, điềm đạm, trầm tĩnh. Ta không còn dính mắc, 
không còn mang những thành kiến, định kiến chủ quan với 
ai. Ta không kéo dài những ước mơ, những tham vọng không 
thiết thực. Ta không còn mang tư tưởng đố kỵ, hận thù, tư 
tưởng độc tài, tàn ác đối với ai. Chỉ vì nội tạng chúng ta đã 
thực sự cân bằng, trong đó chủ yếu là gan và thận. Phần lớn 
tâm xúc cảm của chúng ta khi phát ra đều tác động vào gan 
và thận, sau đó mới ảnh hưởng đến tim mạch, bao tử và 
đường ruột. Khi sân hận, nổi cáu, bực tức điều gì với ai, gan 
liền bị ảnh hưởng. Khi lo âu, sợ hãi điều gì, thận liền bị ảnh 
hưởng. Các chất sinh hóa học như norepinephrine, 
epinephrine, cortisol liền được tiết ra để đáp ứng phù hợp 
theo những trạng thái tâm lý xúc cảm đó. 

Chúng tôi thường nói “Tình thương, từ bi, khoáng đạt, rộng 
lượng, bao dung, tha thứ, thanh thản đều dựa trên năng lực 
hài hòa.” Đạo đức xã hội, tinh thần xã hội được xây dựng 
trên năng lực hài hòa là ở điểm này. Thí dụ như tứ vô lượng 
tâm là từ, bi, hỷ, xả đâu phải tự nhiên mà có. Đây là lý do vì 
sao chúng tôi lấy hài hòa làm trọng điểm để thiết lập pháp tu 
thích hợp. Nghĩa là tất cả những pháp tu đều phải xoáy trọng 
tâm vào hài hòa. Chúng tôi không nói giác ngộ, giải thoát, 
thành Phật, thành A la hán, Bồ tát. Những tư tưởng cao siêu 
đó không phải là không tốt, nhưng trong bối cảnh hiện nay, 
chúng tôi xếp những tư tưởng đó là không thiết thực. Tâm 
chúng ta sẽ không bao giờ an tịnh được khi trong đầu ta cứ 
phát ra những ước mơ xa xôi nói trên. 

Chúng tôi thường cho thí dụ:  

“Ai muốn ước mơ cái gì cũng được, nhưng khi đi vào sự 
thực hành thiền, quí vị hãy bỏ những ước mơ đó vào ngăn tủ; 
rồi khóa tủ lại. Không nghĩ gì đến những ước mơ đó nữa. 
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Bằng cách này quí vị mới thực hành thiền được. Nếu không 
làm như vậy, tiềm ngôn nói thầm, xây dựng vọng tưởng cứ 
phát ra hoài. Quí vị sẽ không bao giờ chiến thắng được vọng 
tưởng. Bởi vì những ước mơ đó, dù là ước mơ cao siêu, 
chính chúng là vọng tưởng.” 

Do không nhận ra lỗi nhỏ nhặt này, nên nhiều người tu thiền 
lâu năm vẫn không làm chủ được vọng tưởng. Bị vọng dắt đi 
lang thang. Miệng thì nói “buông bỏ vọng tưởng” mà trí 
năng cứ vẽ ra nhiều loại vọng tưởng khác nhau; đưa đến thân 
tâm không bao giờ hài hòa. 

4.  Ý nghĩa hài hòa 
Trên mặt tâm lý, hài hòa là không chống trái nhau, không đối 
nghịch nhau. Đồng với 2 ý trên là phù hợp lẫn nhau giữa các 
yếu tố được kết hợp trong khoảng không gian hay trong môi 
trường sinh hoạt nào đó. 

Thí dụ 1: 
Vườn hoa, cây cảnh, hồ nước trong khuôn viên Thiền viện 
được trồng và bố trí cân đối với nhau. Người lạ mới đến, 
thấy mát mắt. Đó là khuôn viên Thiền viện có sự hài hòa. 

Ngược lại, nếu có trồng cây mà không có chăm sóc, không 
có tưới nước đủ để cây chịu đựng trong mùa nắng, cây sẽ 
còi, hoặc sẽ chết khô; hoặc cỏ mọc khắp nơi, không ai nhổ. 
Đó là khuôn viên Thiền viện không hài hòa. 
Thí dụ 2: 

Trong lớp học: có Trưởng lớp được phân công với nhiệm vụ 
giữ giờ, nhắc Thầy cho nghỉ giải lao; lắc chuông, đánh thức 
bạn bè thức dậy vào mỗi buổi sáng để tập Khí công... Thiền 
sinh nghe chuông lắc, biết đó là giờ gì; nhiệm vụ của họ là 
mau mau thức dậy để đi tập Khí công; không nướng thêm 
vài phút nữa... Có ban trực sinh, biết tự động lo dọn cơm 
nước, rửa bát; dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn, phòng học mỗi 
ngày, không đợi ai nhắc... Mọi người đều làm việc vui vẻ 
theo tinh thần trách nhiệm của mình: không ai càm ràm với 
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ai. Đó là ý nghĩa của hài hòa trong sinh hoạt của 1 tổ chức 
mà điển hình là lớp học.  

Tóm lại, tác nhân đưa đến hài hòa này, chủ yếu là tinh thần 
trách nhiệm hay tinh thần vì người khác được đề cao. Bởi vì, 
nếu có sự phân công mà không có tinh thần trách nhiệm đi 
kèm theo thì sự phân công kia sẽ đưa đến bất hài hòa trong tổ 
chức.  

Trên mặt sinh lý của cơ thể, hài hòa là các chức năng của nội 
tạng đều cân bằng với nhau. Khi nó căn bằng, những phần 
khác sẽ cân bằng. Khi nó rối loạn, những phần khác sẽ bị ảnh 
hưởng theo. 

Nói chung, nền tảng của hài hòa được đặt trên: sự hòa hợp 
của các yếu tố hay những trạng thái tâm lý của cá nhân trong 
một cộng đồng nhỏ như gia đình, khóa tu học, hay đoàn thể. 
Mọi người, trong sinh hoạt hằng ngày đều không có gì đối 
nghịch nhau. Tất cả đều hòa hợp, hòa thuận, vui vẻ với nhau. 
Sau cùng, mọi người đều nhận thấy mình có trách nhiệm hay 
bổn phận đối với nhau. 

5.  Cụ thể hóa hài hòa 

Để làm cho hài hòa trở thành hiện thực trong cá nhân, Thiền 
đưa ra nhiều chiêu thức, nhiều kỹ thuật thực hành với trọng 
tâm hướng dẫn ta những cách thực hành Pháp của Phật và 
của chư Tổ trong đời sống hằng ngày. Tác dụng của những 
cách thực tập đó là để tạo ra các hồi đáp tâm lý, hồi đáp sinh 
lý hữu hiệu, giúp cá nhân có nhận thức mới, biết sống nương 
tựa lẫn nhau, không suy luận, không dán nhãn, không chụp 
mũ lẫn nhau... Thí dụ, hiểu biết về Tam Pháp Ấn, về Tương 
Quan Nhân Quả, hoặc thực tập: Chỉ Biết, hay Biết Như Thật, 
Biết Không Lời, Thầm nhận biết... 

Với hồi đáp tâm lý là ta chuyển đổi nhận thức cũ thành nhận 
thức mới. Với nhận thức cũ, nội tâm ta thường dính mắc, 
thường mang những mặc cảm tư tôn, tự cao, tự đại, tự ngang 
bằng, và tự ti. Đó là những nhận thức chủ quan. Với những 
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nhận thức này, tâm ta không làm sao có điều kiện hài hòa từ 
trong chính nó. Tâm ta sẽ không bao giờ đứng yên, không 
bao giờ trong sáng, không bao giờ vui lòng với bất cứ điều gì 
nó đang có. Nó như con lừa đi tìm củ cà-rốt treo trên đầu, 
hay như con khỉ chuyền hết cành cây này đến cành cây kia. 
Trên cơ sở này, ta không làm sao bằng lòng với điều ta đang 
có. Vì vậy, ta sẽ không làm sao có cơ hội sống an vui, thanh 
thản, nhẹ nhàng với mọi người chung quanh, với môi trường 
chung quanh. Tâm ta lúc nào cũng dao động. 

Trong lúc đó, với nhận thức mới, ta nhận ra chân tánh hiện 
tượng thế gian là vô thường, xung đột, không thực chất tính. 
Nhân cách con người luôn luôn bị 3 qui luật đó chi phối. Ta 
sẽ bớt phiền não, bớt khổ đau khi mọi vật đến và đi khỏi tay 
ta. Hôm qua ta là người giàu sang, hôm nay ta sạt nghiệp. 
Hôm qua ta có công ăn việc làm, hôm nay ta bị sa thải. Hôm 
qua ta có đầy đủ thân nhân, hôm nay thân nhân của ta đã bị 
chôn vùi dưới cơn bão, hay trận động đất. Ta biết đó là qui 
luật vô thường, qui luật xung đột, và không thực chất tính 
của thế giới hiện tượng.  

Qua pháp học và pháp hành của Phật, ta có hồi đáp tâm lý: 
Ta tỉnh ngộ. Ta có nhận thức mới. Qua nhận thức mới, tâm ta 
ổn định, thanh thản, không dính mắc, hồi đáp sinh học sẽ xảy 
ra bên trong cơ thể ta. Qua nguyên tắc tác động này, ta mới 
có khả năng điều chỉnh hay chữa dứt bệnh tâm thể của ta.  

Ngày nay, khi học Thiền, chúng ta cần biết rõ về những khái 
niệm hồi đáp này. Đó là hễ có nhân thì có quả. Có làm đúng 
thì hưởng quả tốt. Làm sai thì hưởng quả xấu. Ta không bắt 
chước những người thiếu tự tin là ưa đổ thừa nghiệp. 

Hồi Đáp Sinh Học trong Thiền giúp ta có kiến thức về những 
nguyên tắc tác động-tác dụng khi ta áp dụng các chủ đề do 
Phật dạy. Nguyên lý hài hòa được xây dựng trên cơ sở hồi 
đáp đó.  

Ta sẽ không sợ thực hành sai lạc, khi ta nắm vững lý luận 
khoa học về hồi đáp sinh học trong Thiền. 
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6.  Thiền không tiêu cực 

Thiền không chủ trương trốn lánh cuộc đời mà chủ trương đi 
vào đời. Thiền không xây dựng những ảo cảnh xa xôi, không 
khích lệ con người từ bỏ trách nhiệm của mình đối với gia 
đình và xã hội. Trái lại, khích lệ con người chu toàn trách 
nhiệm, chu toàn bổn phận của mình khi mình chưa đủ sức 
buông bỏ việc đời, việc đạo.  

Để hỗ trợ những bổn phận, những trách nhiệm đó được tốt 
hơn, Thiền có khả năng giúp ta đạt được điều đó, nếu ta nhận 
ra rằng nó thực sự có khả năng giúp ta hoàn thành những 
mục tiêu mà ta đang nhắm đến hiện nay. 

Thí dụ, thân ta đang đau ốm kinh niên như cao máu, mất 
ngủ, tiểu đường, hen suyễn, loét bao tử, Thiền dạy ta những 
cách thực tập qua các phương thức Quán, Chỉ, Định, Huệ  để 
điều chỉnh cho thân được khỏe mạnh. Tùy theo khả năng, ta 
có thể áp dụng phương tiện nào cũng được. Thiền không dạy 
ta cầu nguyện, trì chú, tụng kinh để cho thân được khỏe 
mạnh... Thiền cũng không khích lệ ta “ngồi đó để ôm những 
thứ bệnh kia; rồi xem nó là bạn. Cho đến khi nó bành trướng 
tột đỉnh...” Trong Thiền không có tư tưởng tiêu cực này. 

7.  Năng lực tâm linh 

Do đó, với ý nghĩa khoa học tâm linh, Thiền rất rõ ràng. 
Thiền vạch ra cho ta thấy rằng, chính ta vốn có những năng 
lực làm cho cơ thể ta được khỏe mạnh; tâm ta được an vui, 
thanh thản; thân tâm ta được hài hòa; trí tuệ sáng tạo của ta 
được phát huy. Những năng lực này vốn tiềm tàng trong 
hằng trăm tỷ tế bào não, trong các định khu vỏ não, trong hệ 
thống tuyến nội tiết, và trong hệ thần kinh tự quản. Nếu biết 
cách ứng dụng các phương thức trong Thiền, ta sẽ khai thác 
được những năng lực đó để tự mình chữa bệnh thân và bệnh 
tâm của mình, phục hồi ký ức. Cao hơn nữa, ta có khả năng 
khai thác tiềm năng giác ngộ từ bên trong não bộ của ta.  
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Qua đó, ta sẽ nhận ra rằng nguyên tắc chuyển nghiệp, thoát 
khổ, giác ngộ, giải thoát, và nguyên tắc nhân chứng vốn 
được đặt trên cơ sở năng lực tâm linh trong Thiền. 

8.  Tâm linh là gì ? 

Tâm linh là tâm vượt lên trên tâm đời và tâm đạo. Trong tâm 
linh không chứa bợn nhơ của lậu hoặc /tập khí, kiết sử, tùy 
miên. Nó hoàn toàn trong sạch. Nó được Phật so sánh như hồ 
nước trong. Nó xuất phát từ cơ chế tánh giác. Nó mang tính 
sáng tạo và tiềm tàng năng lực từ bi, trí tuệ giác ngộ, tức 
Phật tánh. Nó không do cái “Ta” làm chủ thể như tâm đời và 
tâm đạo; trái lại, do Tánh giác và cao nhất là Phật tánh. Phật 
giáo Phát Triển giả lập là “Chân ngã” hay “Tự ngã thanh 
tịnh.”  Thiền tông giả lập là “Ông Chủ.”  

Trong nó không có tranh chấp, đấu tranh điên đảo như tâm 
đời và tâm đạo; không có ôm ấp những quyền lợi vật chất và 
quyền lợi tinh thần để tạo ra những xung đột, những bất hòa, 
những âm mưu thâm độc để hạ bệ lẫn nhau, giết hại lẫn 
nhau, thanh trừng lẫn nhau; không có hướng đến thần linh, 
không có mê tín, dị đoan; không có đạp lên nhau để sống; 
không có tôn sùng thần tượng cá nhân, không có bè phái, 
phân chia đẳng cấp, giai cấp; không có khát ái, tham vọng, 
ích kỷ, không có cá nhân chủ nghĩa, không có thành kiến, 
định kiến, thiên kiến chủ quan như tâm đời và tâm đạo. Sau 
cùng, tâm linh không đưa đến chiến tranh như tâm đời và 
tâm đạo. Trái lại, nó đưa đến hòa hợp, hòa thuận, thân ái, 
tình thương, xây dựng, và phụng sự. 

Trong lúc tâm linh được đặt trên nền tảng tánh giác và Phật 
tánh, thì tâm đời và tâm đạo được đặt trên nền tảng ý căn, ý 
thức và trí năng... Với 3 sắc thái tâm này, con người kinh 
nghiệm an lạc thì ít mà phiền não, khổ đau, nước mắt và thù 
hận thì nhiều. Khoan dung, tha thứ, rộng lượng, thông cảm 
với nhau thì ít, mà sắt máu, thẳng tay trừng trị, trừng phạt, 
thanh trừng, không chút nhân nhượng thì nhiều. Nương nhau 
để sống thì ít, đạp lên nhau để sống thì nhiều. Tỉnh ngộ thì ít; 
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mê lầm, mê chấp thì nhiều. Từ, bi, hỷ, xả thì ít; dán nhãn, 
chụp mũ lẫn nhau thì nhiều. Thành thật thì ít; xảo trá, gian 
lận thì nhiều. Chơn thật thì ít; ngụy tạo, ngụy danh thì nhiều. 

9.  Mục tiêu 

Bằng 1 trong 4 phương tiện Quán, Chỉ, Định, Huệ, mục tiêu 
của Thiền là hướng dẫn người thực hành áp dụng những 
chiêu thức hay kỹ thuật để tạo ra những tác dụng: 

 Một là, kích thích các tuyến nội tiết, giúp điều chỉnh hay 
chữa trị bệnh tâm thể, và làm thay đổi nhân cách của ta 
tốt hơn, như: 

Hệ thống serotonin trong Tuyến Tùng và cuống não. 
Chất này có những khả năng: 

 điều chỉnh ngủ thức, lo âu suy nhược thần kinh, và 
thần kinh căng thẳng (Stress);  

 sức khỏe dồi dào và hăng say làm việc; 

 kiên nhẫn; không chán nản. 

Hệ thống melatonin trong Tuyến Tùng, trong hạt nhân 
Cận não thất (Paraventricular nucleus) của Dưới Đồi và 
trên cuống não. Chất này có những khả năng:  

 trị mất ngủ kinh niên (điều chỉnh chu kỳ ngủ thức);   

 ngăn ngừa ung thư ngực và bướu não; 

 hạ huyết áp; điều hòa tim mạch;  

 ngừa tai biến mạch máu não (stroke);  

 ngừa đứng tim (heart attack); 

 kiểm soát màu da (skin pigmentations) và ngăn ngừa 
độc tố trong máu; 

 chữa mắt bị cataract;  

 hồi phục ký ức;  
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 kích thích hệ miễn nhiễm. 

Hệ thống acetylcholine trong cuống não và đầu dây tận 
cùng của Đối giao cảm thần kinh. Chất này có những khả 
năng:  

 điều chỉnh bệnh cao máu, bệnh cao máu mỡ; 

 điều chỉnh bệnh mất ký ức; 

 giúp trí năng bén nhạy; 

 cơ thể linh hoạt; tăng cường hoạt động tim mạch;  

 cân bằng hai chất norepinephrine và epinephrine. 

Dopamine trong cuống não giúp ta kinh nghiệm hỷ lạc. 
Nó cũng giúp ta chữa bệnh liệt rung (Parkinson) và bệnh 
tâm thần phân liệt (Schizophrenia). Đây là bệnh ảo giác 
về nghe và thấy do 2 vùng thuộc thùy chẩm và thùy thái 
dương bên trong giữa não nhiều glutamate mà thiếu 
dopamine. 

 Hai là, cân bằng hormones trong cơ thể, nói chung và 
trong nội tạng, nói riêng. 

 Ba là, khai thác năng lực sáng tạo trong cơ chế tánh giác: 
Tánh thấy, Tánh nghe, Tánh xúc chạm, và cơ chế Phật 
tánh: Tánh nhận thức. Chính những năng lực sáng tạo 
này là những năng lực tâm linh trong Thiền. Năng lực 
tâm linh đó được phát huy thông qua các tiến trình ngộ 
đạo hay chứng ngộ. 

Khi các chất sinh hoá học có lợi ích cho cơ thể được tiết ra, 
lúc bấy giờ ta mới kinh nghiệm được thế nào là hài hòa thân 
tâm, hay thế nào là cân bằng hormones trong cơ thể. 

Sau cùng, khi năng lực tâm linh được khai thác từ các tánh 
trong cơ chế tánh giác và Phật tánh, lúc đó ta sẽ kinh nghiệm 
giá trị của Thiền đối với đời sống con người rõ ràng hơn. 
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 Ta sẽ kinh nghiệm sống an vui, thanh thản thật sự. Vì 
thân tâm của ta đã hài hòa thật sự:  

 Thân ta khỏe mạnh là do nội tạng của ta đã cân bằng 
các chất sinh hoá học. Trong đó quan trọng nhất là 
Gan và Thận.  

 Tâm ta từ dính mắc nhiều đến bớt dính mắc, và sau 
cùng là không còn dính mắc. Hoặc khi biết có dính 
mắc, ta biết cách chận đứng ngay sự dính mắc đó nhẹ 
nhàng. 

 Với mọi người chung quanh, ta không còn mang tính đố 
kỵ, gièm pha, dán nhãn, chụp mũ, càm ràm. Ta không 
còn tính nói xấu, nói lén người vắng mặt. Ta thích tìm lỗi 
nhỏ nhặt của mình để sửa hơn là thích tìm lỗi người để 
phê phán. 

 Đầu óc hay thần kinh ta không còn căng thẳng vì những 
bất toại nguyện trong cuộc đời. Hoặc khi có căng thẳng, 
ta biết cách chận đứng liền tức khắc bằng những phương 
pháp Thở trong Thiền. 

 Tâm trí ta không còn xáo trộn, không còn lăng xăng, dính 
mắc. Những lo âu, sợ hãi bị xua tan. Thành kiến, định 
kiến, thiên kiến chủ quan từ lần “mỏng đi.” Ta thường an 
trú trong chánh niệm tỉnh giác. 

 Cơ thể ta không còn mang những chứng bệnh kinh niên 
như mất ngủ, tiểu đường, hen suyễn, dị ứng. Ta có khả 
năng ngăn ngừa ung thư và chữa dứt bệnh di truyền. 

 Trí tuệ tâm linh của ta sẽ được phát huy từ lần qua những 
phương thức thực hành trong các chủ đề của Quán, Chỉ, 
Định, Huệ.  

 Và sau cùng là ta có khả năng phục vụ gia đình và xã hội 
tốt  hơn: 

 Ta không xì ke, ma túy; không đam mê bài bạc; 
không đam mê trụy lạc; không tham gia băng đảng; 
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không làm nghề không lương thiện; không bỏ bê gia 
đình; không mê tín, dị đoan.  

 Ta có tinh thần tự lực cao: không bi quan, không lạc 
quan; trái lại lúc nào cũng an vui vì huệ và định đã 
được triển khai.  

 Ta không buông trôi trách nhiệm hay bổn phận của ta 
trong gia đình, trong sở làm, hay trong hội đoàn. Vì 
khi trí tuệ tâm linh của ta đã được khai mở, thể chất 
của ta sẽ được khỏe mạnh qua sự cân bằng các hệ 
thống chất nước hóa học trong nội tạng và cơ thể, ý 
thức trách nhiệm của ta sẽ lên cao tự động.  

 Tinh thần ta không bại hoại: không mê tín, không bi 
quan yếm thế, không ngồi chờ ngày chết khi mình 
còn đang khỏe mạnh và đang sống để làm việc.  

 Ta hoàn toàn đổi mới nhận thức. Ta tin tưởng pháp 
của Phật. Chỉ vì ta đã kinh nghiệm được hỷ lạc thực 
sự qua các phương thức thực hành trong Quán, Chỉ, 
Định, Huệ.  

10.  Gương sáng 

Đối với những người lớn tuổi, qua những phương thức sinh 
hoạt Thiền nói trên, ta sẽ trở nên gương sáng đối với con em 
của ta. Ta không sợ con em của ta hư hỏng: khó dạy, sống 
theo băng đảng, bụi đời; ngoan cố, ngu si, chậm lụt; đe dọa 
nền an ninh và trật tự xã hội. Vì qua quá trình dụng công tu 
tập, bản thân ta sẽ tạo ra được 1 trong 3 năng lượng:  

Thứ nhứt là năng lượng hài hòa.  

Đối xử với con em, ta không cau có, không khó tính, không 
càm ràm, không nói lời sai sự thật, không nói lời nặng nhẹ 
với con em ta. Ta biểu lộ được tâm từ bi và trí tuệ với con 
em ta. Qua đó, ta sẽ cảm hóa được chúng. Chúng sẽ dễ dàng 
nghe lời chỉ dạy của ta để trở nên đứa con ngoan, hiếu thảo, 
có tinh thần xã hội, tinh thần tự lực, và ý chí kiên nhẫn. 
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Thứ hai là năng lượng gương mẫu.  

Qua nếp sinh hoạt hằng ngày như tọa thiền theo giờ giấc qui 
định, tham dự sinh hoạt hằng tháng tại đạo tràng, hoặc tham 
dự các khóa tu học, và qua thái độ đối xử của ta với thân 
nhân trong gia đình, đối với bè bạn trong sở làm, chúng ta sẽ 
gây ảnh hưởng tốt cho con em chúng ta. Khi có trí hiểu biết 
(từ 7 tuổi trở lên) chúng có khả năng bắt chước ta tọa thiền, 
hoặc yêu cầu ta giải thích cho chúng biết về những lợi ích 
thiết thực của việc thực hành thiền. Đây là gương sáng mà ta 
có thể gây ảnh hưởng tốt cho con em chúng ta. Trong tương 
lai, mầm non của hạt giống bồ đề sẽ không sợ bị tuyệt chủng. 
Đó là con em chúng ta có thể tiếp tục đi theo truyền thống tu 
tập thiết thực do Phật Thích Ca truyền dạy, khi chúng ta hết 
duyên trong kiếp này. 

Thứ ba là năng lượng từ trường tâm bi.  

Nếu dụng công miên mật trong thời gian dài và có kinh 
nghiệm định sâu, ta sẽ có kinh nghiệm về từ trường tâm bi. 
Qua từ trường này, ta sẽ gây ảnh hưởng tốt đến con em của 
ta. Do đó, ta không sợ hạt giống bồ đề sẽ bị tuyệt chủng 
trong giòng họ ta, sau khi ta từ bỏ cõi đời này. Tức là con em 
chúng ta sẽ bắt chước bố mẹ chúng để tu tập Thiền với mục 
tiêu khai triển năng lượng tâm linh như bố mẹ chúng đã trải 
qua. 

Thứ tư: chuyển hóa di tử (Genes) 

Khi một người thực hành Thiền có kinh nghiệm định sâu, vị 
đó có khả năng tạo ra những nhân mới từ bên trong hạt nhân 
(Nucleus) và hạch nhân (Nucleolus) của tế bào não của mình 
qua cách chuyển hóa hạt nhân và hạch nhân trên mỗi tế bào 
não (neurons). Lý do là những hạt nhân (nucleus) và hạch 
nhân (nucleolus) đó sẽ bị hoạt hóa, khi chúng ta dừng niệm 
vững chắc. Trong quá trình này, những vi tế tập khí/ lậu hoặc 
vốn tiềm tàng trong phần sâu thẩm của hạt nhân là “DNA” 
và hạch nhân là “RNA” từ trong mỗi tế bào não sẽ bị đào 
thải hay bị loại ra. Mặt khác, ta cũng có khả năng tự chữa 
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được những bệnh di truyền, hoặc bệnh thâm căn cố đế mà ta 
đương mắc phải, nhưng chưa chữa hết. Những chất liệu di 
truyền “DNA” vốn nằm trong hạt nhân (Nucleus) và “RNA” 
trong hạch nhân (Nucleolus) của mỗi tế bào não.  

Trường hợp này phải học lên các lớp Bát Nhã qua cách thực 
hành các chủ đề trừu tượng như Không và Chân Như, chúng 
ta mới có khả năng kinh nghiệm định sâu. Còn ở lớp Căn 
Bản, quí vị chỉ có khả năng dừng niệm chút ít thôi. Thí dụ 
như qua các chủ đề chỉ biết. 

Chúng tôi thường dùng từ bình dân cho dễ hiểu là “siết bù 
lon con tán” trong bộ máy của chiếc xe già cỗi của chúng ta. 
Chiếc xe của chúng ta đã quá cũ rồi. Chỗ nào cũng lỏng hết, 
không còn vững chắc như hồi thanh niên, bây giờ chúng ta 
phải “dùng kềm để siết lại những con ốc đó.” Kềm của 
chúng ta là những tiến trình Định. 

Bằng phương thức Định, chúng ta sẽ hoạt hóa neurons, tế 
bào não, để chũa bệnh và đào thải những vi tế tập khí/ lậu 
hoặc. 

Nguyên tắc chuyển nghiệp hay nhân chứng của Thiền vốn 
nằm trong phương thức Định. Qua Định, ta sẽ chuyển hóa 
neurons, DNA* và RNA** trong neurons. 

11.  Đóng góp tích cực 

Qua những thái độ gương mẫu nêu trên, chính ta đã tích cực 
đóng góp khả năng của ta vào việc xây dựng một nền an ninh 
và trật tự xã hội. Trong đó là tinh thần vì người khác, là từ bi 
và trí tuệ. Vì con em chúng ta sẽ trở nên những thành viên 
mang nhiều năng lượng xây dựng và phục vụ cho sinh hoạt 
gia đình và xã hội.  

 

------------------------------------------ 
*   DNA = Deoxyribonucleic acid 
** RNA = Ribonucleic acid   
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Nơi nào con em chúng ta sinh sống, nơi đó đều có sự hài 
hòa, sự phục vụ. Tinh thần vì người khác luôn luôn được 
biểu lộ. Từ bi và trí tuệ luôn luôn được phát huy. Chỉ vì con 
em chúng ta đã huân tập truyền thống tâm linh từ Phật Thích 
Ca qua quá trình chúng sinh sống với ta từ nhỏ đến khi 
chúng trưởng thành. 

Điều này cho thấy, công dân tốt không phải chỉ vì nhờ nền 
giáo dục của quốc gia, mà cơ bản chính là do truyền thống 
sinh hoạt của gia đình tạo nên. Điển hình là sinh hoạt của cha 
mẹ. Đặc biệt trong đó, chúng ta cần lưu ý là truyền thống di 
tử (genes) của cha mẹ.  

Não bộ và thể chất của chúng ta ngày nay là kết quả của 
những tiến trình tiến hóa từ hằng triệu năm qua. Như vậy, 
với một người đã thấm nhập tinh thần thiền trong 4 oai nghi 
qua những kinh nghiệm tu tập theo lời dạy của Phật Thích 
Ca, người đó sẽ có những “chủng tử” mới. 

Mấu chốt giác ngộ và giải thoát 

Muốn kinh nghiệm tâm linh phát huy như thế nào, chúng ta 
cần nhận ra ý niệm “ tathā.” Đây là mấu chốt căn bản có tính 
cách quyết định kinh nghiệm phát huy tâm linh trong Thiền. 
Chính ý niệm “tathā” đó là đầu mối đưa đến sự thành đạo 
của Phật. Về sau, ý niệm này được các nhà Phật giáo Phát 
triển xếp là chỗ “không thể nói được,” “không thể suy nghĩ 
được,” và “không thể nghĩ bàn.” 

Còn chúng tôi xếp “tathā” và“tathatā” là tác nhân xúc tác để 
làm bật lên tiềm năng giác ngộ. Phần này chúng tôi sẽ giảng 
và hướng dẫn cách thực tập sau này.  

Hậu quả của chuỗi dài quá khứ 

Trước khi dấn thân theo Thiền, hầu hết chúng ta đã trải qua 
thời gian dài gần nữa thế kỷ hoặc hơn nửa thế kỷ sống theo 
dục lạc thế gian. Lo âu, sợ hãi, kinh hoàng, sầu khổ cũng 
không ít. Nhưng tất cả đều bám chặt vào thân này để hưởng 
lạc theo những mức độ điều kiện và khả năng của mình. Vì 
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còn sống trong đời, tất cả đều có nhiệm vụ riêng biệt phù 
hợp theo môi trường sống của mình, nên lúc đó tất cả đều tha 
hồ hưởng lạc, tha hồ bay bướm. Ăn nhậu và đua chen, tranh 
giành và ganh đua luôn luôn là những điệp khúc xảy ra hằng 
ngày trong cuộc sống thế tục trước đây. 

Chúng ta, có thể trước đây chưa thực sự tỉnh ngộ, giác quan 
còn dính mắc nhiều vào các hương vị của dục lạc, của danh 
vọng, địa vị, và quyền lợi. Tập khí hay lậu hoặc được dịp 
huân tập thêm nhiều thứ dục lạc và nhiều thứ tâm xúc cảm 
chạy theo danh và lợi. Trí năng thường xuyên giáp mặt 
những vấn đề gai gốc cần giải quyết trong cuộc sống hằng 
ngày hay trong những vai trò mà ta phụ trách. Ta phải đối 
phó, đương đầu với những tình huống kinh hoàng, khó xử, 
ngang trái. Qua đó, ta khó tránh khỏi những tình trạng căng 
thẳng thần kinh cao độ. Khi tâm càng xúc cảm, các chất 
nước hóa học bên trong giao cảm thần kinh và bên trong các 
tuyến nội tiết sẽ càng được tiết ra nhiều hơn để đáp ứng phù 
hợp theo những mức độ căng thẳng xúc cảm. Khi thần kinh 
càng thường xuyên căng thẳng, ta càng khó tránh những thứ 
bệnh tâm thể, như cao máu, rối loạn tim mạch, loét bao tử, 
tiểu đường, mất ngủ kinh niên... Đây là hậu quả của chuỗi 
dài quá khứ. 

Bây giờ tuy đã tỉnh ngộ, ta quyết tâm dấn thân theo Thiền, 
khép mình an cư trong 3 tháng như Tăng ni ở Thiền viện, 
hay trong 1 tháng hoặc vài tuần như quí vị từng an cư, nhưng 
với thời gian ngắn này cơ thể làm sao trở lại bình thường 
ngay được 100 phần trăm ? Chỉ vì những thứ bệnh kinh niên 
đã xảy ra trước đây trong cơ thể chúng ta, ta không thể một 
sớm, một chiều dùng Thiền Định hay Thiền Huệ mà chữa 
khỏi ngay được.  

Lý do sâu sắc là cho đến nay, qua những chủ đề dụng công 
thuộc Bát Nhã, trí huệ siêu vượt chưa thực sự tự phát từ bên 
trong ta. Cơ bản nhất là ta chưa hoàn toàn chuyển đổi được 
nhận thức cũ. Đưa đến tâm ta chưa có thể chấm dứt xung đột 
với chính nó. Ngoài ra, ta cũng chưa có kinh nghiệm định 
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sâu. Trong một thời Thiền, tầm và tứ còn xen kẽ khởi lên 
hoặc từng chập hay khởi lên liên tục.  

Với những lý do này, ta khó có thể điều chỉnh được bệnh tật 
bên trong cơ thể. Nội tạng, tim mạch, khí huyết không thể 
quân bình. Đây là điều tất nhiên. Nó là kết quả của chuỗi dài 
quá khứ trong cuộc sống thế tục của ta. Ta đã lăn lộn trong 
đời quá lâu. Có người trên nửa thế kỷ, có người gần một thế 
kỷ. Có người trên 40 năm. Bây giờ mới tỉnh ngộ, biết quay 
về Chánh Pháp. Tâm tuy có chuyển chút ít, nhưng thân thì 
còn mang nhiều thứ bệnh kinh niên. Đó là hậu quả của chuỗi 
dài quá khứ mà thân và tâm đã chìm ngập trong dục lạc thế 
gian. 

Thân và tâm cần hài hòa 

Ngày nay cơ thể chúng ta như chiếc xe đã cũ. Bề ngoài xem 
như khỏe mạnh, bên trong thì bù lon, con tán đã lỏng hết, đã 
rơ hết. Các khớp xương không còn dính chặt với cơ bắp và 
dây thần kinh. Nội tạng không còn hoạt động như hồi còn 
trẻ. Người không bị bệnh này, cũng bị bệnh kia. Bây giờ 
thực hành thiền muốn có kết quả tốt là duy trì sự khỏe mạnh 
cơ thể, quí vị phải kết hợp với Thở theo Khí Công, điều hòa 
ăn uống, và bổ sung thêm uống thuốc cây cỏ để hỗ trợ việc 
điều chỉnh tim mạch, điều chỉnh nội tạng, hay tăng cường hệ 
thống miễn nhiễm. Thân có khỏe mạnh, tâm mới an ổn để 
dụng công tu tiếp. Thân nay đau, mai ốm, ý chí cũng không 
còn hăng hái để tu tập. Đây là nguyên tắc tương tác qua lại 
giữa thân và tâm, giữa tâm và thân. Thân và tâm cả hai đều 
phải hài hòa. Sự hài hòa này là thành quả cơ bản của việc 
dụng công theo những phương thức của Thiền. Thân và tâm, 
tâm và thân cần phải hài hòa với nhau. Cả hai không hài hòa 
với nhau, việc dụng công của ta sẽ bị trở ngại. Chúng ta cần 
lưu ý điểm này. 

Bảo vệ thân, chuyển hóa tâm 

Chỉ trừ khi nào dụng công đến chỗ hoàn toàn làm chủ sự suy 
nghĩ, hay kinh nghiệm nhận thức biết không lời vững chắc, 
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lúc đó mới không lo bảo vệ thân nữa. Thân tự nó sẽ được 
khỏe mạnh. Bệnh tâm thể từ lần được dứt trừ. Lúc đó chúng 
ta tọa thiền để khai triển năng lực tâm linh bằng nhận thức 
biết không lời cộng thêm chủ đề. Tập khí/ lậu hoặc sẽ bị đào 
thải; bệnh tâm thể sẽ được tự chữa. Lý do là trục tánh giác-
dưới đồi-đối giao cảm-cuống não-tuyến nội tiết tương tác lẫn 
nhau để tiết ra các chất nước hóa học làm lợi cho cơ thể như 
dopamine, acetylcholine, serotonin, melatonin, insulin. 

Còn bây giờ, trước mắt, chúng ta phải lo bảo vệ thân. Tức là 
dùng thêm phương tiện Khí Công. Ta thở để điều hòa khí 
huyết và tạo ra hệ thống miễn dịch hay tăng cường hệ thống 
miễn dịch, giúp cho thân được khỏe mạnh và điều chỉnh 
bệnh tật đã có từ trước. Thân yếu, chẳng những bất lợi cho 
việc sử dụng sức khỏe để dụng công lâu dài hay để làm việc 
có lợi ích cho người khác, mà nó còn gây ảnh hưởng không 
hăng say, không tinh tấn, không kiên trì của tâm. Thân mệt 
nhọc, uể oải làm cho tâm dễ chán nản, dễ bực bội, và thoái 
chuyển. Đây gọi là dùng Khí Công để hỗ trợ Thiền trong giai 
đoạn đầu. Cho đến khi nào ta thực sự kinh nghiệm được định 
vững chắc hay thực sự chuyển đổi nhận thức, trí năng thực 
sự tỉnh ngộ, thì ta không cần mượn cách thở theo Khí Công 
nữa. 

Đối với ta bây giờ, thân chính nó là phương tiện duy nhất 
giúp ta đi đến nơi cuối cùng của Đường Thiền. Nó mà liệt 
nửa chi hay nằm bệnh triền miên, ý chí dù có sắt đá, tâm dù 
có dũng mãnh cũng không làm sao thực hành thiền được. Sự 
nghiệp tu thiền của ta xem như bế tắc. Vì tâm có an đâu mà 
tu ! Thân có ngồi, có đi, có đứng được đâu mà tu ! Do đó, 
chúng ta cần thấy rằng, tâm tuy là chủ, nhưng nó luôn luôn 
bị ảnh hưởng bởi thân ! Thân có khỏe, tâm mới yên chí, tỉnh 
táo, và sáng suốt để tu tập. Ngược lại, tâm có an, thân mới 
được thoải mái để ngồi tu. Thân và tâm, tâm và thân đều 
tương tác qua lại. Cả hai gây ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm có 
khả năng gây bệnh cho thân và giúp cho thân được khỏe 
mạnh. Còn thân thì có khả năng gây chướng ngại tinh thần 
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cho tâm, nhưng ngược lại nó cũng có khả năng giúp cho tâm 
được thoải mái, an lạc, khi nó khỏe mạnh. Uể oải và ngủ gục 
là do thân yếu sức, mệt nhọc. Do đó đưa đến tâm thiếu tỉnh 
thức để tọa thiền.  

Hướng nhắm 

Nói chung, với người thực hành thiền, khả năng tu tập đến 
nơi cuối cùng, luôn luôn dựa trên nguyên tắc thân-tâm hài 
hòa. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Pháp dù có cao siêu, kỹ 
thuật dù có tinh xảo mà thân và tâm không hài hòa, đường tu 
cũng đi đến nơi bế tắc. Trên hướng dụng công của chúng ta, 
đây là điều mà chúng ta cần nhận rõ: thân và tâm cần được 
cân bằng. Trong đó vai trò then chốt là sự khỏe mạnh của 
thân và sự tỉnh ngộ của tâm. Tâm mà không tỉnh ngộ, trước 
sau gì cũng đưa đến bệnh hoạn cho thân. Còn thân mà không 
khỏe mạnh, trước sau gì cũng đưa đến sự bệ rạc cho tâm. 
Dũng khí của tâm tuy rất cần mà thân không có sức khỏe, 
tâm cũng không làm sao cụ thể hóa dũng khí đó được lâu 
dài. Ngược lại, thân dù có khỏe mạnh mà tâm không sẵn 
sàng dấn thân vào đường Thiền, thân cũng không làm sao 
duy trì được tình trạng khỏe mạnh lâu dài. Thân như nhiên 
liệu, tâm như ngọn đèn. Ngọn đèn tâm được chiếu sáng nhờ 
nhiên liệu của thân. Nhiên liệu thân tàn, đèn tâm tắt. Tử thức 
ra đi khỏi thân ! 

Trước hết chúng ta cần nhắm mục tiêu bảo vệ thân, phục hồi 
sức khỏe cho thân. Tâm tạm thời xem như có định hướng 
mới. Trí năng xem như có tỉnh ngộ, xem như chúng ta đã 
tạm gác chuyện thế gian đàng sau. Chúng ta đã có quyết tâm 
tu.  

Đối với quí vị xuất gia, hướng nhắm của quí vị là thoát khổ, 
giác ngộ và giải thoát. Đây là mục tiêu tích cực và cụ thể. 
Nhưng muốn cụ thể hóa những mục tiêu đó, quí vị phải trải 
qua học và thực hành các chủ đề thích hợp với những mục 
tiêu kể trên. Trong đó, phục hồi hay bảo vệ sức khỏe cho 
thân là điều cần thiết trước mắt. Điều cần thiết thứ hai là phải 
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cụ thể hóa những pháp học cơ bản trong sinh hoạt Thiền 
viện. Oai nghi, tế hạnh cần thông và cần thể hiện cho đúng 
trong vai trò tăng sinh. Giữ đúng nghi thức theo qui định 
trong Thanh qui Thiền viện. Giờ nào, việc đó. Điều cần thiết 
thứ ba là thông suốt pháp học và pháp hành. Thông pháp học 
để chuyển đổi nhận thức. Thông pháp hành để thực hành đến 
nơi đến chốn. Trong Bát Nhã, Bản Đồ Nhận Thức là phương 
tiện nồng cốt để chúng ta thực hiện mục tiêu thoát khổ, giác 
ngộ, và giải thoát. Thiếu phương tiện này, ta khó có thể đi 
đến nơi. 

Còn đối với cư sĩ thì không cần nghĩ đến giải thoát mà chỉ 
cần làm sao hạn chế khổ và có trí tuệ. Đối với cư sĩ, phần lớn 
Khổ là do thân đau ốm, bệnh tật kinh niên và tâm rối loạn 
triền miên gây ra. Vì vậy mục tiêu cơ bản của cư sĩ là làm 
sao cho thân khỏe, tâm an là được. Ngoài ra, nếu có thêm 
kinh nghiệm giác ngộ thì càng tốt. Chớ còn giải thoát thì 
chưa nhắm đến được. Vì cư sĩ không đủ điều kiện để đi vào 
con đường giải thoát như tu sĩ. Muốn bắt chước theo tu sĩ thì 
khó lắm. Phải cắt đứt tất cả nhân duyên thế gian, tri kiến thế 
gian và phải tinh tấn tu tập, miên mật tu tập. Cho nên quí vị 
cư sĩ chỉ cần có thân khỏe, tâm an, và có thêm chút ít kinh 
nghiệm tâm linh qua các pháp thực hành trong hệ thống Bát 
Nhã là được. Chỉ vì quí vị còn nhiều ràng buộc với gia đình 
và xã hội. Tình cảm thương con, thương cháu chưa cắt đứt 
được. Có người con còn nhỏ, cháu còn nhỏ. Chúng nó cần sự 
che chở, bảo hộ của cha mẹ hay ông bà. Có người còn cần đi 
làm để trả nợ nhà cửa, xe cộ, và tiền bảo hiễm sức khỏe. Có 
người còn vướng mắc những quan hệ ân nghĩa trong sinh 
hoạt giao tế xã hội. Cho nên, cư sĩ không thể cắt một cái rụp 
tất cả nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian như tu sĩ. Tuy 
nhiên, nếu muốn thực tập chuyên tu như tu sĩ, cũng được. 
Quí vị có thể tập ăn chay trường, tập tọa thiền đều đặn tại 
nhà vào những giờ qui định. Không tự mình dễ dãi với mình. 
Hạn chế bớt những giao tiếp bên ngoài. Đám tiệc, đình đám, 
hội hè nên hạn chế bớt. Du hí, du lịch, du ngoạn đây đó cũng 
nên từ lần cắt đứt. Sách, báo, truyền hình, truyền thanh nên 
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từ lần cắt đứt. Có như thế ta mới tránh khỏi huân tập thêm 
tập khí/lậu hoặc cho tâm. Ta mới có cơ hội chiến thắng 
những ham thích của tự ngã. Nếu được như vậy, sự dụng 
công của ta mới có kết quả. 

Riêng tại nhà, quí vị lập một cái thất riêng để lo dụng công 
theo các pháp trong Thiền Căn Bản, hay các pháp trong các 
lớp Trung cấp Bát Nhã, thí dụ như: pháp Như thật, pháp Tứ 
đế, pháp Vô ngã, pháp Lý duyên khởi, pháp Duyên sinh, 
pháp Không, pháp Chân Như, pháp Huyễn... Ngoài ra, hằng 
tháng quí vị có thể dành riêng 1, 2 ngày vào cuối tuần đến 
đạo tràng hay thiền viện  nhập thất.  

Nếu làm được như vậy, Ô Tâm Linh của quí vị mới cụ thể 
hóa được. Hướng nhắm của quí vị mới có thể trở thành cụ 
thể. Còn nếu không được như vậy, quí vị khó có thể thành 
công trên đường thiền.  

Vai trò của thân 

Nhân đây, chúng tôi cũng lưu ý quí vị: tinh thần tu học và 
thực hành của chúng ta là tinh thần bồ tát. Muốn có điều kiện 
tu tập tốt thì thân này là phương tiện duy nhất giúp tâm đạt 
được điều đó. Nó cũng là phương tiện giúp tâm đến nơi thoát 
khổ, giác ngộ, và giải thoát. Sau cùng, nó là phương tiện 
giúp tâm có khả năng độ lại người khác. Nó mà ngã quỵ, tâm 
dù có quyết chí miên mật ngồi thiền, ta cũng không làm sao 
ngồi được. Tâm dù có phát lên những đại nguyện, như dẹp 
tan phiền não, đời đời thừa hành Bồ tát đạo, độ lại chúng 
sanh, vân vân, ta cũng không làm sao hoàn thành được một 
chút nào của đại nguyện đó. Cho nên, muốn đến nơi tối hậu 
hay muốn kinh nghiệm được những gì Thiền nói, quí vị chớ 
khinh thường vai trò của thân. Nó là chiếc xe đưa ta đến nơi 
ta muốn đến. Nó là chiếc tàu để tâm vượt qua biển luân hồi 
sinh tử. Ta thực hiện được đại nguyên hay không, phần lớn 
đều dựa trên sự khỏe mạnh của thân và sự an lạc của tâm. 
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Phải chiến thắng những thèm muốn 

Nếu cứ nghĩ rằng ăn uống cho thỏa mãn vị giác, tới đâu thì 
tới, thì sự ăn uống này là không sáng suốt ! Nếu không muốn 
nói là do tập khí/lậu hoặc tác động. Người tu phải nhận ra 
điểm này. Ta ăn uống là để giúp nhiên liệu cho tàu thân 
được chạy điều hòa, chạy lâu dài, và cuối cùng là đưa ta đến 
bờ bên kia, tức tới nơi giải thoát tối hậu. Chớ không phải 
dùng ăn uống để thỏa mãn vị giác. Vị giác càng được thỏa 
mãn, tập khí càng huân tập thêm trong tâm. Đam mê, ghiền 
nghiện được đặt trên cơ sở khoái thích, thỏa mãn này.  

Có nhiều người nói: “Uống rượu; mình cứ thấy như thật   
thôi ! Đừng nói nó là rượu. Mình uống rượu như uống nước     
vậy !”  

Rượu mà xem như nước thì mức độ ghiền của mình lên đến 
đâu ? Sự tác hại sẽ như thế nào đến thần kinh và bao tử ? 
Cho nên, nếu quan niệm uống rượu như uống nước thì 
nghiệp không làm sao chuyển. Như thế ta không làm sao 
dùng Thiền để tu đến nơi tối hậu. Cho nên, ta phải biết thắng 
những thèm khát thức ăn, thức uống đó. Ta nhận ra rằng thức 
ăn, thức uống là những vị thuốc có khả năng giúp cơ thể 
khỏe mạnh để tâm được an lạc, lo tu tập.  

Khi cơ thể bị đau ốm, ăn uống phải biết kiêng cử. Đây là 
đúng. Nhưng kiêng cử thái quá trở thành sai. Đây là tướng 
trở thành tánh. Ta cần đặt đúng trọng tâm trong việc ăn uống. 
Ta cần có nhận thức mới về ăn uống. Ta cần có hướng nhắm 
mới. Đó là xem thân là phương tiện để tâm sử dụng tu tập và 
độ sinh. Muốn đi theo Con Đường Bồ Tát mà thân nay đau, 
mai ốm, tâm nay dính chuyện này, mai dính chuyện kia thì 
làm sao có định, có huệ, có những phương tiện thiện xảo để 
độ sinh ? Vì lý do này ta cần chiến thắng những thèm khát 
của ăn uống. Nhưng cũng không nên kiêng cử thái quá. Cũng 
không chấp nhận ăn uống bừa bãi. Phải có tinh thần khoa 
học trong việc ăn uống.  

Ta cần chuyển đổi nhận thức trong ăn uống. 
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Thân người rất quý 

Có thân người, có não bộ mới tu tập đến nơi thoát khổ, giác 
ngộ và giải thoát tối hậu. Phật trước khi thành Phật, Ngài 
cũng phải nhờ vào thân tứ đại của Ngài để tu tập. Tất cả chư 
Tổ cũng đều y như vậy. Cho nên, ta không khinh thường 
thân này. Nó thực sự là phương tiện để ta sử dụng. Muốn qua 
khỏi biển sinh tử, ta phải nhờ vào nó. Muốn phát huy trí tuệ 
tâm linh, ta cũng phải nhờ nó. Nếu nó bị bệnh, tâm dù muốn 
miên mật dụng công cũng không được. Ngược lại, nó càng 
bệnh, tâm càng bị ảnh hưởng bởi những chứng bệnh do thân 
gây ra. Cho nên thân người rất quý. Ngược lại, nếu xem nó là 
phương tiện để ta thỏa mãn những dục lạc thế gian, thì nó là 
phương tiện đưa ta đến luân hồi sinh tử triền miên. 

Trong Tứ đế, trình bày về Sự Thật của Khổ, Phật kể cái khổ 
thứ 13 là do chấp thân ngũ uẩn là thật. Vì xem thân này là 
thật nên ý niệm “tôi,” “của tôi,” “tôi là,” “tôi phải là,” “tôi sẽ 
là” liền có mặt. Qua đó, ngã kiến, ngã ái, ngã chấp, ngã dục 
sẽ theo sau.  

Tự độ, độ tha 

Với quan niệm mới, ta cần nhận ra thân này là phương tiện 
duy nhất giúp ta tu tập, giúp ta có cơ hội hoàn thành mục tiêu 
theo Con Đường Bồ Tát. Đó là độ mình trước rồi sau đó độ 
lại người khác. Mình chưa có kinh nghiệm gì trên đường tu 
hay có kinh nghiệm chỉ một phần nhỏ ở Thiền Căn Bản thôi, 
thì không nên đứng ra hướng dẫn người khác tu. Đó là tinh 
thần bi và trí được thể hiện song song của Con Đường Bồ 
Tát. Vì vậy, ta cần có cơ thể khỏe mạnh để chuyên tâm lo tu 
học và thực hành trước. Ta cần huấn luyện thân và tâm mình 
trước để có kinh nghiệm các pháp của Phật hay của Tổ, dù 
chỉ chút ít thôi. Đây là ta tự trang bị hành trang cho mình 
trước, dù hành trang đó chỉ là những phần căn bản trong 
Thiền học. Mình chưa có chút ít kinh nghiệm tu tập gì về 
Thiền mà đứng ra hướng dẫn người khác thực hành thiền thì 
đây là điều không thích hợp với tinh thần bi và trí của Bồ tát 



94                                                                         KHOA HỌC TÂM LINH 
 

đạo. Thương người với tâm từ bi là đúng. Nhưng cụ thể hóa 
tâm từ bi đó, ta phải có trí tuệ. Chính trí tuệ này mới giúp ta 
cụ thể hóa tâm bi được trọn vẹn. Bi mà thiếu trí thì bi đó chỉ 
là lòng thương hại người khác mà ta không có đủ khả năng 
giúp người khác vượt qua phiền não, khổ đau. Nó không 
thiết thực. Nó không phải là tinh thần bi trong Bồ tát đạo. 
Cho nên, muốn độ người khác, ít ra trên mặt nào đó của giáo 
lý Thiền, chính ta phải có chút ít kinh nghiệm tu tập. Ta có 
trải qua, ta mới chỉ lại người khác được rõ ràng. Không trải 
qua, ta dễ dàng bối rối hay trả lời chung chung, khi có người 
khác hỏi ta về điều mà họ đương gặp khó khăn trong việc 
dụng công.  

Trong việc thực hành thiền, ta phải rành, phải thông thạo lối 
vào, lối ra như thế nào; rồi sau đó nếu đứng ra hướng dẫn 
người khác, ta không sợ sai lạc. Chỉ vì ta đã trải qua những 
chặng đường đó. Ta biết thực hành như thế nào là sai, như 
thế nào là đúng; như thế nào là đi đến nơi, như thế nào là 
dậm chân một chỗ; như thế nào là đì thân, đì tâm; như thế 
nào là thư giãn tâm, thư giãn niệm. Những chặng đó đã ghi 
trong Bản Đồ Nhận Thức của ta rồi. Ta hiểu biết rõ ràng. Ta 
lãnh hội đầy đủ vì những vấn đề đã được cất trong ký ức của 
ta. Ta đã kinh nghiệm thực sự trên thân và tâm của ta. Do đó, 
lý thuyết hướng dẫn thiền cho người khác mà ta thực hiện là 
lý thuyết mà ta đã trải qua kinh nghiệm rồi thiết lập. Nó 
không phải là mớ lý luận nói mò, đoán mò. Nó dựa trên 
chứng nghiệm. Với sự chứng nghiệm đó, tinh thần độ tha 
này mới khế hợp với tinh thần độ tha theo Bồ tát đạo.                                                        

Sư tương tác quan trọng 

Ngoài ra, có vấn đề quan trọng trong việc thực hành thiền, 
chúng tôi nhắc lại để quí vị ghi nhớ. Đó là khi thực hành 
thiền, tâm luôn luôn tác động vào não bộ. Nếu nó tác động 
đúng, sau thời thiền ta sẽ khỏe khoắn, thanh thản. Nếu đo 
huyết áp, ta sẽ thấy bình thường hay từ cao hạ xuống thấp. 
Nếu nó tác động sai, sau thời thiền, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, 
nặng nhọc. Nếu đo huyết áp, ta sẽ thấy lên cao.  
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Cho nên, chúng ta cần phải thận trọng. Cũng pháp của Phật 
đó, pháp của Tổ đó mà nếu mình áp dụng sai kỹ thuật, kết 
quả sẽ đưa đến bệnh tật hay rối loạn thần kinh thôi. Chỉ vì 
khi thực hành thiền, tâm luôn luôn tác động vào não bộ. Nếu 
nó tác động đúng chỗ, đúng nơi thì thân được khỏe, tâm 
được an lạc, thanh thản. Còn nó tác động sai thì đưa đến thân 
bị bệnh, tâm rối loạn, và trí tuệ không phát sinh. Đây là sự 
tương tác quan trọng trong Thiền.  

Sự tương tác này được thành lập dựa trên sự kết hợp giữa 5 
nhóm:  

Pháp+Tâm+Não bộ+Tuyến nội tiết+Các chất nước hoá học.  

Pháp là lời dạy của Phật và chư Tổ được ghi lại trong Kinh 
và trong Luận. Tâm là phương tiện thực hành. Tức là khi ứng 
dụng Pháp, ta phải sử dụng tâm. Tâm này bao gồm ý căn và 
ý thức phân biệt. Trong ý căn có suy nghĩ, tính toán, có lý 
luận, xét đoán, có trí năng, vùng giải mã ngôn ngữ, và vùng 
nói thầm trong não. Trong ý thức có sự phân biệt hai bên và 
tính phúc trình. 

Riêng về Não bộ thì có các phần: Vỏ não+Bán cầu não 
trái+Bán cầu não phải+Tánh giác+Hệ thống viền não+Cuống 
não+Các chất nước hóa học.  

Khi những phần này tương tác với nhau, các chất nước hóa 
học sẽ được tiết ra. Cơ thể khỏe mạnh hay không là do các 
chất nước hóa học đó. Chúng tôi thường gọi nguyên tắc này 
là Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền.  

Ngày nay việc thực hành Thiền phải được thiết lập rõ ràng, 
vì Thiền là môn Khoa Học Tâm Linh. Chúng tôi mượn sự 
khám phá của khoa học về não bộ để đối chiếu với lời dạy 
của Phật và của Tổ, khi thực hành thiền.  

Chúng tôi thường nói: “Tây phương nói được, chỉ được mà 
làm không được. Đông phương nói được, làm được mà chỉ 
không được.” Bây giờ chúng tôi cố gắng mượn những khám 



96                                                                         KHOA HỌC TÂM LINH 
 

phá mới của khoa học về não bộ để chứng minh giá trị Thiền 
học Đông phương. 

Điểm khác nhau giữa giảng Pháp và dạy Thiền 

Hơn nữa, đây không phải là ta không nhận ra huyễn tánh, 
huyễn tướng của thế giới hiện tượng. Nhưng thật sự ta không 
dùng lý luận Huyễn để ức chế tâm lý ta hay của người khác. 
Trái lại, ta nhận ra rằng người khác vì chưa giải phóng được 
nhận thức cũ (nhiều lớp kiết sử hay dây trói buộc của truyền 
thống thế gian còn đang quấn chặt tư tưởng họ) nên ta lăn xã 
vào đời để hoàn thành hạnh nguyện độ sinh theo tinh thần Bồ 
tát đạo. Rồi bằng chính kinh nghiệm thực hành thiền và bằng 
chính sự nhận ra tinh ba giáo lý của Phật mà ta đã trải qua 
học và thực hành, ta hướng dẫn trở lại người khác. Sự hướng 
dẫn này mới có giá trị. Nó thiết thực. Nó cụ thể. Nó có tác 
dụng. Nó mở rộng tầm nhìn của người chưa hiểu lời dạy của 
Phật được ghi lại trong kinh. Nó giúp người khác thực sự có 
kinh nghiệm điều chỉnh bệnh tật của thân, chuyển hóa dính 
mắc của tâm, và mở rộng trí tuệ tâm linh. 

Đây là điểm khác nhau giữa thầy dạy Thiền và thầy giảng 
Pháp. Giảng Pháp thì dựa trên kiến thức, trên học vấn hay 
trên nhiều năm theo học ở nhà trường và có cấp bằng tốt 
nghiệp Phật học (hoặc Cử Nhân hay Tiến Sĩ Phật học) để đi 
làm giảng sư. Ta có khả năng trở thành bậc Đa văn. Tức là 
bậc học rộng, nhớ dai kinh, luận. Nó không cần kinh nghiệm 
trên thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của cá nhân biểu lộ như thế 
nào. Mà chỉ cần cá nhân nhớ dai, có sáng kiến, có óc tổng 
hợp kinh, luận của các hệ Phật giáo, có khả năng trình bày, 
rồi ghi lại thành hệ thống những điều ta đã học hay những 
điều ta khám phá những nét đặc sắc của kinh, luận đã được 
Phật giảng và Tổ luận. Đa văn dựa trên nguyên tắc này. Học 
giả dựa trên nguyên tắc này. Luận án dựa trên nguyên tắc 
này.  

Còn giảng Thiền thì phải dựa trên kinh nghiệm Định và kinh 
nghiệm Huệ tự phát của cá nhân. Cá nhân tự mình “nếm 
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được vị của Pháp.” Còn giảng Pháp không thể “nếm được vị 
đó” như thế nào trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của ta. Do 
đó, sáng đạo dựa trên nguyên tắc này. Chứng đạo dựa trên 
nguyên tắc này. Bằng cấp Phật học không thể chứng minh 
được điều mà người sáng đạo đã chứng nghiệm.  

Đây là điểm khác nhau rõ rệt giữa thầy Giảng Pháp và thầy 
Giảng Thiền. 

Nguyên tắc tự lực 

Nói chung, cả hai kinh nghiệm Định và Huệ, nhà trường 
không thể cung cấp cho ta. Qua sự dụng công, chính ta tự 
chứng nghiệm lấy. Thầy có giỏi mấy cũng không giúp ta 
kinh nghiệm được. Chính ta phải tự ứng dụng những kỹ thuật 
nào đó trong Thiền, ta mới kinh nghiệm được. Chính vì chỗ 
này, Thiền mới đề cao nguyên tắc tự lực. Tự lực là tự mình 
dùng sức của mình để ứng dụng các chủ đề do Phật dạy 
trong kinh, do Tổ nói trong luận. Ta không thể nhờ ai bất kỳ 
giúp sức. Chính ta phải tự mình nỗ lực dụng công, sau đó ta 
mới kinh nghiệm định hay điều chỉnh bệnh tâm thể được. 
Giống như hồi còn đi học, muốn thi đậu, ta phải nắm vững 
nội dung những điều đã học. Đến kỳ thi, ta tự mình dùng sức 
nhớ dai hay trí khôn của riêng mình để giải đáp các đề tài 
của bài thi. Ta không thể cầu Phật giúp cho mình thi đậu. 
Cũng như khi bệnh, ta phải mua thuốc do bác sĩ cho toa và 
uống thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Ta không thể uống 
bùa hay cầu Phật cho mình hết bệnh được. Đó là ý nghĩa của 
sự tự lực trong Thiền. 

Nhờ trải qua kinh nghiệm học và thực hành trong nhiều năm, 
ta biết cách thực hành như thế nào để cụ thể hóa lời Phật dạy, 
lời Tổ dạy mà không mất nhiều thời gian dụng công.  

Vai trò nhận thức Biết không lời 

Làm sao cho tự ngã trở nên thanh tịnh thì nghiệp chính nó sẽ 
được tự chuyển hóa. Tâm chính nó sẽ tự chuyển hóa. Huệ 
chính nó sẽ tự phát huy. Bệnh tâm thể chính nó sẽ tự điều 
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chỉnh. Đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiền. Bao 
lâu tự ngã chưa thanh tịnh, bấy lâu tiềm năng giác ngộ chưa 
có điều kiện bật lên. Vì khi 2 vùng tiền trán còn thường 
xuyên dao động, ý hành, ngôn hành thường xuyên khởi lên 
thì toàn bộ cơ chế tánh giác không thể có mặt được. Đây là 
điều quí vị cần lưu ý.  

Nếu miên mật thực tập kỹ thuật “Không Nói,” chúng ta sẽ 
làm chủ tâm ngôn vững chắc. Tầm và Tứ sẽ bị kiểm soát. 
Ngay đó, chúng ta liền có nhận thức môi trường chung 
quanh rõ ràng mà tâm ngôn vắng lặng. Đây là nhận thức Biết 
không lời.  

Ý niệm “Ta” sẽ không còn xuất hiện. Lúc bấy giờ vùng nhận 
thức biết sẽ hoạt động. Cho nên bao lâu chúng ta chưa kinh 
nghiệm nhận thức Biết không lời, bấy lâu “Cái Ta” và “Cái 
Của Ta” vẫn tồn tại. Tự ngã chưa trở nên thanh tịnh tuyệt đối 
được. Khi có kinh nghiệm nhận thức Biết không lời vững 
chắc, ta liền kinh nghiệm tự ngã thanh tịnh tuyệt đối. 

Chúng tôi thường nói: “Nhận thức Biết không lời là phương 
tiện độc đáo để ta mở cửa Bát Nhã.” Nó là chìa khóa để mở 
các từng định siêu việt hay trừu tượng trong hệ thống Bát 
Nhã. Lý do là khi có nhận thức Biết không lời rồi, ta mới đủ 
khả năng ứng dụng các chủ đề trừu tượng, siêu vượt như 
Chân Như, Không, Vô Tướng, Vô Nguyện... 

Kết luận 

Tóm lại, song song với việc thực hành Thiền, chúng ta cần 
phải tập thêm Khí công để hỗ trợ việc dụng công theo Thiền. 
Cho đến khi nào chúng ta đã có kinh nghiệm định vững chắc, 
nhận rõ chân tánh hiện tượng thế gian, nhận thức hoàn toàn 
chuyển đổi, và trí huệ được phát huy từ lần, lúc bấy giờ 
chúng ta mới mong nếm được hương vị của chiếc bánh 
Thiền.  
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Luận giảng 
số 5 

 
Quan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền  

 
Đây là bài khai thông quan trọng. Nó vừa xác định nội 
dung Thiền mà chúng tôi chủ trương, vừa nói rõ điểm khác 
nhau giữa phương pháp của chúng tôi với những phương 
pháp khác. Lý do là hiện nay Thiền đã và đang trở thành 
một phong trào mở rộng tại các quốc gia phát triển như Mỹ, 
Đức, Pháp, Thụy sĩ…và những quốc gia có gốc rễ truyền 
thống Thiền Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, 
Mông Cổ, Nhựt, Đài Loan, Triều Tiên, và Việt Nam. 
Nhưng vì có nhiều phương pháp tu hay thực hành khác 
nhau, nên chúng tôi cần xác định phương pháp dụng công 
mà chúng tôi hướng dẫn như thế nào để người theo học 
nắm bắt được. 

Mấu chốt của quan niệm mới 
Gọi là quan niệm mới vì nó đi ngược lại quan niệm cũ của 
nhiều truyền thống Thiền trong những thế kỷ hay những 
thập niên trước đây. Chứ thật ra, nó vẫn cũ. Vì nó vẫn là 
pháp Thiền do Đức Phật Thích Ca thiết lập, và chúng ta noi 
theo lời dạy của Ngài để thực tập hay để ứng dụng trong 
cuộc sống hằng ngày. Có mới chăng là khi thực hành, 
chúng ta kết hợp Pháp với khoa học, và chúng ta không 
theo khuôn mẫu những truyền thống Thiền sử dụng giao 
cảm thần kinh quá nhiều, mà không để ý đến đối giao 
cảm thần kinh.  
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Cụ thể, quan niệm mới này được xây dựng trên 6 điểm: 

1. Vai trò của định nghĩa 
Trước khi học hay hướng dẫn bất kỳ chủ đề nào, chúng tôi 
đều định nghĩa chủ đề đó cho rõ ràng. Chủ đề mà định 
nghĩa không rõ, sẽ đưa đến thực hành sai lạc. Lạc đường thì 
dễ, lạc thiền thì có thể đi đến tẩu hỏa nhập ma, tức là loạn 
thần kinh và đưa đến bệnh tâm thể, như tiểu đường, cao 
máu, tim mạch rối loạn, tai biến mạch máu não, cuối cùng 
là chết do hậu quả của bệnh kia hoành hành. 
Bất kỳ chủ đề nào, chúng tôi cũng định nghĩa trước, rồi sau 
đó mới đi sâu vào sự giải thích và hướng dẫn cách thực 
hành. Cho nên, định nghĩa rất quan trọng; giống như la bàn 
của thuyền trưởng vậy. 
Thông thường, định nghĩa chủ đề có 3 cách: 

1. Định nghĩa theo lối Hàn lâm (Academic definition).  
2. Định nghĩa Lòng vòng (Circular definition) 
3. Định nghĩa Bình dân (Popular definition) 

 Hàn lâm thì cao siêu, mang tính triết học. Nó giúp cho 
người nghe có thêm kiến thức rộng rãi, văn chương bác 
lãm, nhưng nó xa rời thực tế, và đưa vào thực hành thì 
giống như leo núi mà bám rêu. 
Thí dụ:  
Hỏi: - Định là gì ?  
Đáp: - Định là tâm thuần nhất. Trong đó chỉ có đơn 
niệm biết. Định là nhất tâm. Nhất tâm là tâm trụ trong 
một cảnh. Tâm trụ trong cảnh là tập trung tâm ý vào 
một đối tượng. 

 Lòng vòng thì nói hoài mà vẫn không hết ý, nhưng 
không biết kết thúc chỗ nào. Người nghe cũng không 
biết cách thực hành chủ đề đó ra sao. 
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Thí dụ:  
Hỏi: - Định là  gì ?  
Đáp: - Định là tâm không vọng tưởng. Tâm không 
vọng tưởng là tâm không kẹt hai bên. Tâm không kẹt 
hai bên là tâm không tán loạn. Tám gió thổi không 
động... 

 Bình dân thì dễ hiểu, dễ biết, dễ nhận ra, và cũng dễ 
biết cách thực hành, vì nó phù hợp với kiến thức của đại 
đa số. 
Thí dụ:  
Hỏi: - Định là gì ?  
Đáp: - Là sự nhận biết không lời. 

Hỏi: - Làm thế nào để thực hành ? 
Đáp: - Thực tập cách không nói thầm trong não. 

2. Vai trò của hài hòa 
Thiền chú trọng thực hành để đưa đến chuyển hóa nội tâm, 
điều chỉnh bệnh của thân, và phát huy trí tuệ tâm linh. Sau 
cùng là đưa cá nhân đến hài hòa thân, tâm của chính họ; rồi 
chính họ hài hòa với người chung quanh, hài hòa với môi 
trường chung quanh gồm môi trường xã hội và môi trường 
thiên nhiên. Nếu nói tu thiền mà vị đó chưa biểu lộ kinh 
nghiệm hài hòa qua thái độ, cử chỉ, nói năng với người 
khác, việc khác, vị đó nên xét lại lối tu thiền của mình. 
Cho nên, chúng ta đề cao hài hòa là điểm chính yếu trong 
Thiền. Nó vừa là kết quả của quá trình dụng công bằng 
niệm Biết không lời, mà cũng là tác nhân xây dựng sự tiến 
bộ tâm linh và xây dựng nền an ninh trật tự xã hội tại địa 
phương mình sinh sống. 
Trong quan niệm mới về sự thực hành thiền, chúng tôi 
hướng dẫn nhiều cách thực hành để thiền sinh kinh nghiệm 
hài hòa thân tâm của chính mình. Đó là cách tác động vào 
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Đối giao cảm thần kinh bằng những tiến trình của niệm 
Biết và Nhận thức biết.  
Người chưa có kinh nghiệm hài hòa thân tâm của chính 
mình, thì không thể nào có hài hòa với người khác. Chỉ vì 
bản chất ích kỷ vốn tiềm tàng trong tâm của người chưa 
tỉnh ngộ. Họ thích thấy lỗi người mà không bao giờ có can 
đảm nhìn thấy lỗi mình để sửa chữa.  
Phiền não, khổ đau, tranh chấp, đấu tranh, giành giựt, điên 
đảo, mê lầm, dính mắc vốn do sự không hài hòa thân tâm 
của chúng ta, mà trong đó là do chúng ta chưa biết khai 
triển năng lực của niệm Biết bên trong cơ chế tánh giác. 

3.  Vai trò của thư giãn 
Thiền không chủ trương đì thân, đì tâm; trái lại, chủ trương 
thư giãn thân tâm bằng cách khai triển những năng lực của 
niệm Biết, Thầm Nhận Biết, Tỉnh Thức Biết, và Nhận Thức 
Biết. 
Do đó, khi thực hành bất kỳ chủ đề nào, chúng tôi đều chủ 
trương: 

 không cố gắng quá mức, không bắt chước người 
xưa “dán chữ tử trên trán” là nỗ lực tối đa: bất kể 
ngày đêm; quyết tâm tu cho được, dù có chết cũng 
không sao; 

 không chú trọng đến cách tập trung tư tưởng hay tập 
chú vào đề mục;  

 cũng không áp dụng tưởng tượng để quán chiếu 
hiện tượng thế gian;  

 cũng không áp dụng tự kỷ ám thị để lấy đá đè cỏ 
hay như mèo rình chuột.  
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Trái lại, chúng tôi chủ trương: 

 Tu tà tà mà đều đặn, bằng cách áp dụng niệm Biết 
trong những sinh hoạt bình thường. 

 Chúng ta khép mình vào kỹ luật: sáng sớm ngồi 
thiền nửa tiếng, tối trước khi đi ngủ, ngồi nửa tiếng.  

 Ngoài giờ qui định nói trên, chúng ta áp dụng trong 
4 oai nghi: khi lái xe, lúc tiểu tiện; khi ngồi chơi, 
lúc mặc áo; khi rửa xe, lúc tắm gội; khi ăn cơm, lúc 
rửa bát... Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng sử dụng 
niệm Biết được. 

Đây là cách chúng ta thực hành thẳng vào cơ chế Tánh giác 
bằng những tiến trình Biết: Đơn niệm biết, Biết không lời, 
Thầm nhận biết, Tỉnh thức biết, và Nhận thức biết của cơ 
chế Phật Tánh. 
Chúng ta không thực hành lòng vòng vì vừa mất thời gian 
mà cuối cùng cũng chẳng đến nơi mình muốn đến là thân 
khỏe, tâm an, trí tuệ sáng; trái lại, đến nơi thân bệnh, tâm 
loạn, trí tuệ không có sáng tạo được điều gì. 
Trong quan niệm mới về sự thực hành thiền, chúng ta cần 
nhớ đến điểm này. Khi chúng ta duy trì được những tiến 
trình biết không lời, chúng ta mới kinh nghiệm Định sâu, 
vững chắc. Qua tiến trình Định này, chúng ta mới kinh 
nghiệm hỷ lạc, thân tâm khinh an, chuyển hóa nội tâm, và 
kinh nghiệm thân tâm hài hòa. 
Nguyên tắc phát huy trí huệ tâm linh vốn được đặt trên cơ 
sở của những tiến trình biết không lời. 
Tóm lại, trong Thiền, thư giãn là thuốc giải độc của hầu hết 
bệnh của thân, tâm, và làm cho trí tuệ tâm linh phát sáng 
lên. Tính sáng tạo vốn nằm trong nguyên lý này.  
Khi chúng ta thực sự kinh nghiệm tâm thư giãn, những 
bệnh dính mắc, chấp trước từ lần sẽ bị xua tan. Lúc bấy giờ 



104                QUAN NIỆM MỚI VỀ SỰ THỰC HÀNH THIỀN 
 

chúng ta sẽ kinh nghiệm nội tâm thanh thản, an vui, và hòa 
hợp. Trong Thiền, tâm thanh thản là điểm nòng cốt giúp ta 
phát huy trí tuệ tâm linh.  
Đối lập với tâm thanh thản là tâm dính mắc, tâm chủ quan, 
tâm mang nhiều thành kiến, định kiến, thiên kiến với người 
khác, việc khác. 
Nhưng làm thế nào để có kinh nghiệm tâm thư giãn ? 
Chúng ta thực tập cách thư giãn lưỡi, thực tập các tiến trình 
biết không lời trong 4 oai nghi, hay trong những bước thực 
hành chủ đề Thở trong pháp Định niệm hít vào thở ra 
(Ānapānasati Samādhi). 
Hỏi: - Xin Thầy giải thích cách thư giãn tâm bằng những 
tiến trình của niệm Biết ? 
Đáp: - Mỗi khi giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, 
chúng ta chỉ nhận Biết đối tượng một cách khách quan. 
Đây là cái loé sáng biết đầu tiên, không lời. Chúng ta 
không tiếp tục suy nghĩ, phân biệt so sánh, hay suy luận suy 
đoán điều gì thêm. Như vậy, là cái biết đã dừng ở chỗ Thọ. 
Đó là cách thư giãn tâm hay thư giãn niệm trong bước thực 
hành Thiền đầu tiên. Chúng ta có thể áp dụng cách này 
trong 4 oai nghi. 
 
Hỏi: - Thưa Thầy, thông thường hễ nhìn thấy đối tượng, 
chúng ta gọi tên liền, như vậy làm sao thư giãn tâm hay thư 
giãn niệm được ? 
Đáp: - Đúng, đó là quán tính gọi tên mà chúng ta đã huân 
tập từ lúc còn nằm trong nôi, cha mẹ đã bắt dầu dạy chúng 
ta gọi tên. Trong suốt thời gian đi học và trưởng thành, 
chúng ta luôn luôn phát triển quán tính nói thầm này qua 
suy nghĩ, biện luận, phân biệt, so sánh, xét đoán. Vì thế, 
quán tính nói thầm đã trở thành kiên cố mà chúng tôi gọi là 
“đường mòn ngôn ngữ trong não bộ.”  
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Bây giờ muốn nhìn thấy đối tượng rõ ràng mà không gọi 
tên, chúng ta phải thực tập trong một thời gian dài để cho 
não bộ có quán tính mới, đó là quán tính không nói thì lúc 
bấy giờ chúng ta sẽ kinh nghiệm được liền thế nào là thư 
giãn tâm hay thư giãn niệm. 
  
4. Vai trò của khoa học và não bộ 
Chúng ta mượn khoa học để đối chiếu cách thực hành của 
chúng ta qua Pháp của Phật. Có như thế chúng ta mới 
chứng minh được giá trị Pháp của Phật đối với mọi trình độ 
căn cơ. Chúng ta biết vì sao chúng ta thực hành sai, vì sao 
chúng ta thực hành đúng. Sai thì đưa đến gì. Đúng thì ra 
sao. Chúng ta không đổ thừa nghiệp khi chúng ta tu thiền 
mà mang nhiều thứ bệnh trên thân, tâm, và trí tuệ không 
phát sáng. 
Thí dụ, chúng ta dựa vào các chất sinh hóa học 
(biochemical substances) trong các tuyến nội tiết hay trong 
giao cảm thần kinh - đối giao cảm thần kinh, và trong 
cuống não tiết ra để biết mình áp dụng chiêu thức hay kỹ 
thuật đó đúng hay sai. Đúng thì điều chỉnh được bệnh. Sai 
thì tăng thêm bệnh.  
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng phương pháp đo Điện 
Não Đồ để biết giá trị của các chiêu thức hay kỹ thuật thực 
hành, thực tế đưa đến dạng sóng não gì: Beta, Alpha, Theta, 
hay Delta.  
Nói chung, Pháp của Phật bao giờ cũng đúng, chỉ có chúng 
ta áp dụng sai kỹ thuật, sai cơ chế thần kinh, sai cơ chế não 
bộ đưa đến chúng ta không kinh nghiệm được hài hòa thân 
tâm, hài hòa với môi trường chung quanh, và sự phát huy 
huệ lực từ cơ chế tánh giác và Phật tánh của chúng ta. 
Nhưng, làm sao biết đúng ? Đó là khi dụng công ta không 
dùng giác quan để tập trung vào đối tượng. Trái lại, ta chỉ 
áp dụng các chiêu thức Biết, Chỉ Biết... Đây là tiến trình 
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đối giao cảm thần kinh bị hoạt hóa, làm cho acetylcholine 
tiết ra... 
Ngày nay, khi thực hành thiền, chúng ta cần dựa vào não 
bộ để biết rõ những định khu của vọng tâm, chân tâm phát 
ra như thế nào ? Tầm (vitakka), tứ (vicāra) khởi lên từ 
đâu ? Đặc tính vọng tâm là gì ? Đặc tính chân tâm là gì ? 
Làm sao an trụ chân tâm ? Làm sao hàng phục vọng tâm ?  
Đam mê, ghiền nghiện được huân tập như thế nào trong 
não bộ ? 
Qua não bộ, chúng ta sẽ nhận ra sự tương tác dây chuyền 
giữa: Tâm - Pháp - Kỹ thuật - Vỏ não - Hệ thống viền não - 
Tuyến nội tiết và các chất sinh hóa học.  
Những phần này thuộc kiến thức thời đại, chúng ta cần bổ 
sung để khi dụng công, tránh được những sai lầm.  
Chính vì điểm quan trọng này, nên chúng tôi sẽ giải thích  
đại cương về cơ thể học gồm não bộ, hệ thần kinh, tuyến 
nội tiết, và nội tạng đối với những trạng thái tâm lý xúc 
cảm của Tâm sở. 
Khi thông những phần căn bản này, chúng ta sẽ dễ dàng 
hiểu về Hồi Đáp Sinh Học trong Thiền. Giá trị của Thiền 
nằm ở điểm này. Không nắm vững nguyên lý tác động - tác 
dụng giữa Tâm - Pháp - Não - Kỹ thuật thực hành, ta sẽ dễ 
dàng thực hành sai lạc, hoặc thực hành bằng cách tự kỷ ám 
thị.                                                                                                                                                                                                                  

5. Đi thẳng 
Có nghĩa là không lòng vòng mà thực hành thẳng vào cơ 
chế tánh giác. Trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ có chút ít 
kinh nghiệm an lạc, kinh nghiệm tự chữa bệnh tâm thể. 
Chúng ta có những chiêu thức mà chúng tôi thường nói đùa 
là phương pháp “chữa lửa” hay “mì ăn liền.” Thí dụ như 
Nhìn Ánh Sáng Nắng, Nhìn Bóng Đen, Nghe Âm Thanh, 
Thở Hai Thì... Đó là những cách đi thẳng. 
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Trang bị 
Để biết cách thực hành đi thẳng, chúng ta cần trang bị bài 
Ba Sắc Thái Biết cho thật kỹ. Sau đó, là những nguyên tắc 
phản xạ giác quan và Hồi đáp sinh học trong Thiền.  
Về các chất sinh hóa học, chúng ta cần rõ: 

1. tuyến nào sản xuất chất gì ? 
2. tác dụng của chất đó đối với nội tạng và sức khỏe 

con người ? 
3. làm thế nào để chận đứng hay điều chỉnh hoặc phát 

huy chất đó thông qua cách thực hành thiền ? 
Thông thường có 4 chất làm hại cơ thể đưa đến những thứ 
bệnh kinh niên mà thuốc tây chữa không dứt được, như 
bệnh cao máu, bệnh béo phì, bệnh mất ngủ kinh niên, bệnh 
đường cao trong máu, bệnh trầm cảm, bệnh mất ký ức, 
bệnh liệt rung. Bốn chất này là norepinephrine (hay 
noradrenaline), epinephrine (hay adrenaline), glucagon, và 
cortisol. 
Tuy nhiên trong não bộ, ở tận cùng của đầu dây thần kinh 
đối giao cảm, trong các tuyến nội tiết cũng có những chất 
giúp cơ thể được quân bình trở lại, hoặc chữa được những 
thứ bệnh kinh niên nói trên. Những chất này như: 
serotonin, acetylcholine, melatonin, dopamine, insulin.  
Hỏi: - Xin Thầy giải thích thêm “đi thẳng” là sao ? 
Đáp: - Đi thẳng là thực hành trực tiếp nhắm vào mục tiêu 
mình nhắm tới. Ví dụ, chúng ta bị mất ngủ kinh niên. 
Chúng ta biết do khu Dưới Đồi bị rối loạn nhóm hạt nhân 
điều hòa ngủ thức, nên không tiết ra chất melatonin, do đó 
chúng ta bị mất ngủ. 
Chúng ta có hai chiêu thức: (1) nhìn ánh sáng nắng, và (2) 
nhìn bóng đen. Nhìn ánh sáng nắng phản chiếu xuống sân 
trong khoảng 15 phút, từ tuyến Tùng (pineal gland) sẽ tiết 
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ra serotonin và melatonin. Nhìn bóng đen trong khoảng từ 
15 đến 30 phút, từ khu Dưới Đồi sẽ tiết ra melatonin, khi 
cảm thấy buồn ngủ thì chúng ta ngủ.  
Hỏi: - Thưa Thầy, còn thực hành đi thẳng vào Tánh Giác là 
sao ? 
Đáp: - Chúng ta biết chức năng của Tánh Giác là Biết 
không lời qua 3 tánh: Thấy, Nghe, và Xúc chạm. Thí dụ, 
khi thực hành chiêu thức nghe tiếng chuông, chúng ta chỉ 
giữ cái biết đang nghe, không phê phán, không suy nghĩ thì 
đó là cái Biết không lời của tánh Nghe. 
Thí dụ khác, khi thực hành thở hai thì, chúng ta chỉ thầm 
nhận biết hít vào, thầm nhận biết thở ra, chúng ta không 
đếm số, cũng không theo dõi hơi thở. Tín hiệu biết không 
lời này sẽ tác động vào tánh Xúc chạm của Tánh Giác. 
Hỏi: - Xin Thầy cho thí dụ thực hành đi thẳng vào tánh 
Thấy ? 
Đáp: - Khi chúng ta nhìn thấy đối tượng, biết rõ ràng đối 
tượng, nhưng trong não không nói thầm tên đối tượng. Tín 
hiệu biết không lời sẽ tác động thẳng vào tánh Thấy. 
 
6. Vai trò của chiêu thức và kỹ thuật 
Sự thực hành thiền có kết quả tốt hay xấu, chậm hay nhanh, 
lòng vòng hay đi thẳng đều dựa trên chiêu thức và kỹ thuật. 
Pháp dù có cao siêu mà ta không nắm được chiêu thức hay 
kỹ thuật thực hành, ta sẽ không bao giờ nếm được hương vị 
bánh thiền như thế nào.  
Ngoại trừ phương tiện Quán là chúng ta không sử dụng 
chiêu thức hay kỹ thuật, kỳ dư 3 phương tiện Chỉ, Định, 
Huệ, chúng ta đều sử dụng chiêu thức và kỹ thuật khi thực 
hành. 
Vì vậy, chúng ta cần nhuần nhuyễn các chiêu thức và kỹ 
thuật.  
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Hỏi: - Xin Thầy cho biết sự khác nhau giữa chiêu thức và 
kỹ thuật như thế nào ? 
Đáp: - Chiêu thức là những cách thực hành ngắn gọn mà 
không mất thời gian lâu dài, có kết quả liền, chúng tôi 
thường xếp đây là phương pháp “chữa lửa hay mì ăn liền.”  
Thí dụ như vị nào mất ngủ kinh niên, áp dụng cách nhìn 
bóng đen, thì sẽ điều chỉnh được ngủ thức. Hoặc là vị nào 
bị cao máu, áp dụng phương pháp thở hai thì, hay nghe 
tiếng chuông, thì áp suất máu sẽ từ từ điều chỉnh lại được. 
Hay vị nào bị bệnh trầm cảm, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn 
nhìn ánh sáng nắng, thì bịnh trầm cảm sẽ từ lần được điều 
chỉnh. Đó là cách áp dụng chiêu thức. 

Còn về cách áp dụng kỹ thuật, thì đây là cách thực hành 
miên mật trong thời gian lâu dài mới thấy có kết quả tốt. 
Thí dụ như làm sao cho Tánh Giác có mặt thường trực 
trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, thì trước hết 
chúng ta phải biết ý nghĩa Tánh Giác là gì ? nó ở đâu trong 
não bộ của chúng ta ? đặc tính và chức năng như thế nào ? 
Xong rồi phải biết áp dụng kỹ thuật nào cho khế hợp với 
Tánh Giác. Thí dụ, đặc tính của Tánh Giác là sự Tự nhận 
biết mà không nói thầm. Khi nhận ra đặc tính của nó rồi, 
chúng ta chỉ áp dụng niệm Biết mà không nói thầm trong 
não, cho đến khi nào đạt được trạng thái đó thì chúng ta sẽ 
thành tựu đạt được cái Biết không lời của Tánh Giác. 

Hỏi: - Xin Thầy đúc kết lại quan niệm mới về thực hành 
thiền mấu chốt ở chỗ nào ? 
Đáp: - Mấu chốt quan trọng nhất là chúng tôi đem ánh sáng 
của khoa học não bộ Tây phương soi chiếu vào nền Thiền 
học Đông phương để làm sáng tỏ giá trị kỳ diệu của Thiền 
học Đông phương. 

Hỏi: - Thưa Thầy, những giá trị kỳ diệu đó là gì ? 
Đáp: - Trước nhất, khi thực hành Thiền, chúng ta biết rõ ta 
đã tác động vào cơ chế nào trong não bộ, từ đó tiết ra 
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những chất nước sinh hóa học nào, những chất đó giúp cho 
sức khỏe của chúng ta ra sao ? Thí dụ, Phật dạy Thở chỉ áp 
dụng niệm Biết thôi, tín hiệu sẽ tác động vào tánh xúc 
chạm, đồng thời tác động vào Đối giao cảm thần kinh, đầu 
dây Đối giao cảm tiết ra Acetylcholine, từ đó ảnh hưởng 
đến nội tạng và hệ thống tuyến nội tiết v.v… 
Thứ hai, chúng ta biết rõ do đâu phát huy trí tuệ tâm linh. 
Cũng bằng pháp Thở, nếu thực hành đều đặn, chúng ta sẽ 
kinh nghiệm nhận thức biết rõ ràng đầy đủ mà tâm không 
động. Đó là trạng thái Định bất động hay tâm Tathā, là 
chức năng của vùng Precuneus ở thùy đỉnh, vùng này nằm 
hai bên bán cầu não phải và trái thuộc vỏ não. Từ đây, tiềm 
năng giác ngộ sẽ từ lần được triển khai. 

Hỏi: - Thưa Thầy, theo quan niệm mới, Thầy định nghĩa 
Thiền như thế nào ? 
Đáp: - Chúng tôi định nghĩa Thiền là một nghệ thuật huấn 
luyện tế bào não có quán tính mới là quán tính yên lặng. 

Hỏi: - Thưa Thầy, chúng ta phải xử dụng chủ đề nào để 
huấn luyện tế bào não có quán tính yên lặng ? 
Đáp: - Trong Thiền có nhiều chủ đề hay phương thức dụng 
công để đạt kết quả đó. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị một 
chủ đề thống nhất để hướng dẫn thiền sinh đi thẳng vào đặc 
điểm Biết không lời của Tánh Giác. Đó là chủ đề “Không 
Nói.”  
Không Nói xem như là một mệnh lệnh huấn luyện tế bào 
não không nói thầm, được lặp đi lặp lại nhiều lần, miên mật 
trong thời gian dài, nó sẽ trở thành một mã số cất giữ trong 
ký ức dài hạn và cũng cất giữ trong vùng Nhận thức Biết 
không lời hay vùng Precuneus. Khi mã số “không nói” nội 
tại trong vùng Precuneus rồi, chúng ta chỉ dùng nhận thức 
gợi lên “trạng thái không nói,” lập tức toàn bộ tế bào não 
đều bất động. 
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Hỏi: - Thưa Thầy, nội tại là gì ? 
Đáp: - Nội tại (immanent) là đã có sẵn trong đó rồi, tức là 
đã được cất giữ qua tiến trình thực hành lâu dài từ trước. 

Hỏi: - Thưa Thầy, tại sao khi chúng ta gợi lên trạng thái 
“Không Nói” thì toàn bộ tế bào não đều bất động lập tức ? 
Đáp: - Bởi vì đặc tính của tế bào não là liên kết. Khi chúng 
ta gợi lên “không nói,” tín hiệu này lập tức đi vào não bộ 
qua 3 trạm tiếp vận và khuếch tán khắp não bộ trong nháy 
mắt. Đây là tính liên kết của tế bào não. Cũng nhờ tính liên 
kết của tế bào não này, mà chúng tôi xem Thiền là một 
nghệ thuật huấn luyện tế bào não để có quán tính mới, là 
quán tính yên lặng.  

Hỏi: - Thưa Thầy, trạng thái toàn bộ tế bào não đều bất 
động có tương xứng với Định bất động hay không ?  
Đáp: - Đó chính là trạng thái của tầng Định thứ Tư của 
Đức Phật tên là Định Bất Động, hay Chánh Định (trong Bát 
Chánh Đạo), hay Vô Tướng Định (trong Ba cửa giải thoát 
do đức Phật dạy), hay Kim Cang Định, Chân Như Định, Vô 
Trụ Định (theo hệ Phát Triển). 
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Luận giảng 
số 6 

 
Trạm Tiếp Vận Thứ Nhất  

CƠ CẤU MẠNG LƯỚI 
 

Chức năng 

Qua những công trình nghiên cứu về cơ thể và não bộ của 
các nhà khoa học chuyên về bộ phận này, cho thấy chức năng 
của "cơ cấu mạng lưới" như sau: 

1. Trạm tiếp vận (Relay station). Nó truyền những thông tin 
tri giác từ các thụ thể của lưỡi, mắt, tai và thân (da, xương, 
thịt) đến Đồi Thị và truyền những định hướng về các thông 
tin mà nó vừa tiếp nhận từ các căn đến tiểu não, để tiểu não 
căn cứ vào đó mà cân bằng cơ thể và xác định hướng xuất 
phát của thông tin. Vì thế, với tính chất tiếp vận nầy, nó được 
xem là một hệ thống giải hội (the recognition system), tức là 
nó nhận ra (recognize) đối tượng hay môi trường bên ngoài 
hoặc bên trong cơ thể mà chưa thông qua vỏ não. Ví dụ, khi 
nghe một âm thanh, nó nhận ra liền âm thanh đó thuộc loại gì 
và biết hướng phát ra âm thanh đó ở hướng nào; trong lúc vỏ 
tiền trán (vùng tư duy và ý thức phân biệt) chưa kịp can thiệp 
vào. Cũng như khi nó nhận ra lửa từ mắt truyền vào, nó liền 
biết ngay tính chất lửa nầy như thế nào, rồi nó báo động sự 
quan trọng hay bình thường về ngọn lửa kia lên vỏ não qua 
ngả Đồi Thị.  

2. Cơ chế báo động (Alerting mechanism). Dựa vào đặc tính 
nói trên của Cơ cấu mạng lưới (CCML), các nhà khoa học 
thần kinh về não bộ xếp cho nó chức năng thứ hai là "báo 
động." Tuy nhiên, sự báo động của nó chưa hẳn là chính xác. 
Ví dụ, nếu nó nhận thông tin từ mắt sai (thấy sợi dây, bảo là 
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rắn, nó cũng báo động là con rắn). Sự báo động này chưa hẳn 
là chính xác, nhưng ít ra nó cũng giúp vỏ não có thái độ cảnh 
giác về những hiện tượng này hay những sự kiện mà các 
thông tin tri giác từ bốn căn truyền đến nó. Vì vậy, nếu cơ 
chế này bị tổn thương nặng, đưa đến hôn mê (coma), nếu nhẹ 
đưa đến trạng thái mất ý thức về môi trường. Ngược lại, khi 
ta đang ngủ say, bất thình lình vùng nầy bị tác động mạnh, ta 
sẽ tỉnh thức ngay và có thái độ đáp ứng thích hợp với thông 
tin mà ta vừa mới nhận được trong khi ngủ say. 

3. Duy trì sự Tỉnh thức và cảnh giác. Ở đây, sự tỉnh thức 
và cảnh giác = wakefulness and alertness) được các nhà tâm 
lý học và khoa học về thần kinh và não bộ định rõ nghĩa của 
nó là sự thức tỉnh táo và cảnh giác điều gì sắp xảy ra có tính 
cách bất lợi cho tự ngã (ta). Đây là mức độ hoạt động cao của 
Cơ Cấu Mạng Lưới. Nó phản ánh trạng thái hằng tỉnh (state 
of arousal) nói chung của một cá nhân. Nó giúp cho ta có sự 
ý thức tỉnh táo (a conscious arousal) để ta đáp ứng thích hợp 
với môi trường chung quanh khi ta đối duyên  xúc cảnh mà 
không thông qua các vùng tiền trán (prefrontal cortex areas). 
Bởi vì nó tương liên (interconnected) với Khu Dưới Đồi, nơi 
biểu lộ các sắc thái vọng tâm, cũng như chân tâm. Tuy nó 
không điều khiển được cơ bắp nhưng nó giúp ta thiết lập 
những đặc tính hóa thái độ như run rẩy, lờ đờ, nhanh nhẹn 
hay khoan thai, dửng dưng hay khẩn trương. Nó điều hòa lại 
vỏ não với môi trường bên ngoài và trạng thái tâm lý bất an 
tác động bên trong. Đó là chức năng tỉnh giác của nó. Bởi vì 
nó là trạm tiếp vận, có nhiệm vụ lọc những thông tin tri giác 
từ bên ngoài truyền vào và từ bên trong nội tạng khởi lên để 
nó truyền lên Đồi Thị hay truyền xuống nội tạng. Nếu nó 
không truyền đi, các phản ứng khác của sinh lý cơ thể sẽ 
không phát ra (như không ớn xương sống, không nổi da gà, 
vì ảo kiến tưởng tượng như có ma quỉ, khi trong đêm khuya 
canh vắng ta nghe tiếng sột soạt bên ngoài thiền thất). 
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4. Quản trị toàn bộ sự tỉnh thức của vỏ não. Ở đây, sự ý 
thức tỉnh táo (a conscious arousal) theo ý nghĩa của khoa học 
về thần kinh, não bộ và tâm lý là sự tỉnh táo có ý thức, tức là 
hằng tỉnh hằng biết trong trạng thái có sự phán đoán, sự phân 
biệt trong đó. Đây là một chức năng rất đặc biệt của một 
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nhóm dây thần kinh trong Cơ Cấu Mạng Lưới. Nhóm dây 
nầy liên kết qua lại với khu Dưới Đồi, Tiểu Não, và Cột 
Sống. Vì vậy nó được xem là cơ cấu quản trị toàn bộ sự tỉnh 
thức của vỏ não. Ví dụ, có một mạng lưới tế bào thần kinh 
nào đó gởi một dòng xung lực liên tục đến vỏ não qua Đồi 
Thị, nhưng mạng lưới nầy không truyền đi, khiến vỏ não 
không nhận được thông tin của dòng xung lực kia. Các nhà 
khoa học về thần kinh, não, và tâm lý gọi nó là hệ thống 
mạng lưới hoạt hóa (Reticular activating system). Bởi vì 
những xung lực tri giác từ tất cả các tuyến truyền lên vỏ não 
đều nối khớp với mạng lưới này trước khi qua Đồi Thị, đến 
vỏ não; bây giờ thay vì tiếp tục truyền đi nó lại phớt lờ. (Điều 
này cho biết vì sao có những sinh viên thích ngồi học bài 
trong quán ăn của Trường Đại học mà họ không bị khó chịu,  
bực dọc trước những sự ồn ào náo nhiệt của khách ăn vô ra 
liên tục, và những tiếng khua của dao muỗng nĩa, ly tách của 
người ngồi ăn đối diện cùng trên bàn của họ. Đâu phải họ 
không thấy, không nghe. Cũng giống như trường hợp những 
đạo sĩ Yoga Ấn Độ, họ thường tọa thiền tại các ngã ba, ngã 
tư đường có đông đúc xe cộ và người qua lại. Và rõ ràng hơn 
cả là khi bạn say mê đọc quyển tiểu thuyết trinh thám hay 
kiếm hiệp, bạn sẽ không hề biết gì về những diễn tiến đang 
xảy ra chung quanh bạn.) Hoặc hệ thống mạng lưới nầy cũng 
tự báo cho bạn biết về một dấu hiệu khác lạ nào đó sắp xảy 
ra dể vỏ não có thái độ chú ý hay cảnh giác. Ví dụ, trong khi 
đang đi trên đường phố, bạn không hề biết gì về sự tuột dây 
đồng hồ mà bạn đang đeo trên cườm tay, nhưng nếu sự siết 
chặt đột nhiên lõng ra, xung lực tri giác từ cườm tay liền 
truyền lên hệ thống mạng lưới hoạt hóa, khiến bạn có sự chú 
ý về sự kiện nầy: bạn biết đồng hồ mình sắp rớt ! Tuy nhiên, 
trong những trường hợp nó không lọc những thông tin tri 
giác từ bên ngoài truyền vào, cứ truyền lên hết vỏ não, bạn sẽ 
rối trí ngay. Đó là mạng lưới hoạt hóa đã bị suy nhược, 
không đủ mạnh để lọc tin. Chính vì thế, trong giấc ngủ ta 
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thường mơ những điều cấm kỵ trong giới luật như quên mình 
là Tăng hay Ni, cứ tưởng như mình còn là cư sĩ nên dự tiệc 
mặn, thịt cá ê hề hoặc vui trong "ma dâm." 

Ngoài ra, hệ thống này cũng không đóng được vai trò của nó 
trọn vẹn, nếu nó bị trung tâm gây ngủ ở khu Dưới Đồi tác 
động, khiến bạn phải buồn ngủ. Trạng thái ngủ gục sẽ xảy ra 
nếu bạn cứ tiếp tục tọa thiền. Chỉ khi nào bạn biết duy trì 
niệm biết, qua phương tiện thực hành Chỉ hay Định, trung 
tâm gây ngủ ở Khu Dưới Đồi sẽ không tác động được nó.   

Mặt khác, trung tâm này cũng bị suy nhược do rượu, thuốc 
ngủ hay thuốc gây mê và sự ghiền hút thuốc quá nặng. 

Vậy thì, sự quản trị của hệ thống mạng lưới hoạt hóa còn 
phải tùy thuộc vào những điều kiện chủ quan khác. Đó là sự 
kiêng cử rượu và thuốc lá, và sư tập luyện cách làm chủ suy 
nghĩ. Ở đây, các nhà khoa học chỉ ghi nhận những chức năng 
của nó thôi. 

5. Tập trung sự chú ý. Dưới ảnh hưởng của vỏ não, Cơ Cấu 
Mạng Lưới không những kiểm soát được sự tỉnh thức cảnh 
giác, sự hằng biết, mà còn giúp ta đạt được hiệu quả cao của 
năng lực chú ý, thông qua bốn căn liên hệ với nó, gồm: mắt, 
tai, lưỡi và thân. Khi bạn thực hành những phương pháp điều 
tức theo Yoga, theo Thiền Phật Giáo (Nguyên Thủy, Phát 
Triển và Thiền Tông), chính là bạn đang sử dụng năng lực 
chú ý của Cơ Cấu Mạng Lưới. Bởi vì toàn bộ hệ thống hít vô 
thở ra của bạn đều do nó đóng vai điều khiển. Trong trường 
hợp nầy, vỏ não (vùng Ý căn) như một nhạc trưởng. Chính vì 
thế, sự tập chú vào việc thở phải có phương pháp. Thực hành 
đúng theo phương pháp mới có hiệu quả cao. 

Trong những phương pháp của Yoga và của các hệ thiền Phật 
Giáo, thường sử dụng hai căn: mắt và tai để tập trung sự chú 
ý vào các đề mục đều sử dụng hay thông qua Cơ Cấu Mạng 
Lưới. Các nhà luyện khí công khi họ tập trung tư tưởng để 
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"vận khí" hoặc khai thông kinh mạch, hoặc chữa nội thương, 
họ đều sử dụng Cơ Cấu Mạng Lưới. Cho đến một lực sĩ 
luyện cơ bắp hay những thao tác thi đấu trong đua chạy, bơi 
lội, đấu quyền...cũng đều do Cơ Cấu Mạng Lưới thực hiện 
chức năng tập trung sự chú ý. 

6. Kiểm soát. Nó có khả năng kiểm soát những chức năng 
của thân thể như sự hô hấp, sự tuần hoàn máu ở tim; giám sát 
và điều chỉnh tất cả thông tin tri giác từ bên ngoài. Ví dụ, sự 
thở bình thường của con người là do sự kiểm soát của nó. Đó 
là khi con người không có gá sự chú ý vào việc điều khiển sự 
hô hấp. Trong trường hợp các phế nang (túi phổi) thiếu 
dưỡng khí, nó liền điều khiển các hệ thống trực thuộc như cơ 
hoành, cơ gian sườn để vận động sự hít thở một hơi dài vào, 
ngoài sự kiểm soát của vỏ não. Chính vì thế khi thiền gia đạt 
được trạng thái dừng niệm khởi hay trạng thái "tịnh tức" 
(quiet breathing) bỗng nhiên hai lá phổi tự động kéo một hơi 
dài. Đó là vì các phế nang thiếu dưỡng khí (theo dung tích tối 
thiểu nào đó), nó truyền xung lực đến "trung tâm kích thích 
sự hít vào" ở hành tủy, trung tâm này liền phản xạ bằng cách 
điều khiển các hệ trực thuộc, kéo một hơi dài. 

Thuở xưa (và cho đến ngày nay) các đạo sĩ Yoga ở Ấn Độ 
gồm các Fakir có khả năng chế ngự hệ thống Cơ Cấu Mạng 
Lưới qua sự dùng ý chí để điều khiển trung tâm thở ở Cuống 
Não (Brain stem) và Hành Tủy (Medulla), nên họ kiểm soát 
được trung tâm nầy. Vì vậy khi thực hiện cuộc chôn sống 
trong nhiều ngày, họ vẫn sống (với số lượng dưỡng khí vừa 
đủ chứa trong hòm chôn sống họ). Tuy nhiên, nếu quá số 
thời gian quy định, chắc chắn họ phải chết vì thiếu dưỡng 
khí. 
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Kết luận  

Cơ Cấu Mạng Lưới là một cấu trúc thần kinh đặc biệt đóng 
vai trò trung gian giữa tâm và những hành vi của tâm (tâm 
sở). Không có nó, cuộc sống của ta khó có thể bình thường. 
Từ ngàn xưa, Đông phương đã biết khai thác chức năng đặc 
biệt của nó để điều hòa thân, tâm qua phương pháp Thở; để 
cảnh giác giác quan qua phương pháp Quán, mặc dù họ 
không nhận ra vai trò của nó như các nhà khoa học Tây 
phương. 

Đối với người tu Thiền trong thế hệ mới, chúng ta cần kết 
hợp hai kinh nghiệm Đông và Tây phương để trợ duyên cho 
sự dụng công của chúng ta hữu hiệu hơn, không mất nhiều 
thời gian mò mẫm như ngày xưa. 

Mặc dầu chỉ là một mạng lưới thần kinh (nerve network) có 
chiều dài khoảng hơn một tấc hai, hay hơn chiều dài của 
ngón tay giữa của người lớn, nằm trong cuống não, nhưng nó 
đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự chú ý và sự 
tỉnh táo (arousal). Khi chúng ta thiền hành: tập chú vào từng 
bước đi, từng động tác với sự tỉnh táo hay hằng tỉnh, chính là 
lúc chúng ta sử dụng khả năng của Cơ Cấu Mạng Lưới. Cũng 
vậy, khi chúng ta tập chú vào việc Quán đề mục, như "Quán 
Tam Pháp Ấn" chẳng hạn, chính ngay lúc đó ta đã sử dụng 
vai trò Cơ Cấu Mạng Lưới. Điều nầy có nghĩa ta không sử 
dụng sự cố gắng của Ý thức. Khi một người đạt được trạng 
thái tỉnh thức hay tỉnh giác, người đó đã thật sự chủ động 
được Cơ Cấu Mạng Lưới. Ngoại duyên (hay bốn trần cảnh 
của 4 giác quan: thấy, nghe, nếm và xúc chạm) không tác 
động được vị đó, cho dù vị đó có tọa thiền nơi ồn ào náo 
nhiệt, nhưng âm thanh không truyền lên Đồi Thị. 
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Trạm Tiếp Vận Thứ Hai 
ĐỒI THỊ - THALAMUS 

 

ĐẠI CƯƠNG 

Thành phần 

Đồi thị là 1 trong những thành phần cua Hệ thống viền não. 

Vị trí 
 

  

Đồi Thị và Dưới Đồi lập thành Não Trung Gian 
(diencephalon) hay Não Giữa (the between-brain) vì cả hai 
nằm giữa 2 bán cầu não và não Giữa (mid-brain). Đồi Thị, 
tên khoa học là "Thalamus." Tiếng Hy Lạp (Greek language) 
có nghĩa "nội phòng" hay "chỗ ngủ" và 2 bán cầu não nằm 

Thùy Trán 

Đồi Thị 

Hải Mã 

Hạnh Nhân 

Vùng Dưới Đồi 

Hành Khứu Giác 
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nghỉ an toàn trên đó. Vì nó nằm bên trong não và là nơi các 
thông tin giác quan từ ngoại trần đến vỏ não đều phải qua nó 
trước, trừ "hương trần" thì qua Dưới Đồi (Hypothalamus) rồi 
mới truyền đến nó. Nó là cấu trúc tiếp vận nổi bật nhất, chứa 
nhiều nhóm hạt nhân có chức năng riêng biệt. Tùy theo chức 
năng truyền đạt thông tin đến các nơi liên hệ, mỗi nhóm hạt 
nhân được các nhà não học đặt một tên riêng. Các nhóm hạt 
nhân này có vai trò "kiến giải thô sơ" hay "nhận biết thô sơ" 
các tín hiệu thông tin giác quan mà chúng nhận được từ các 
nơi gởi đến để truyền tống  hay khuyếch tán đến các nơi liên 
hệ.  

Những nơi sau đây truyền tín hiệu thông tin đến nó: 

 Cơ Cấu Mạng Lưới (CCML) truyền: sắc, thinh, vị, và 
xúc.  

 Dưới Đồi truyền: mùi hương, xúc cảm tâm lý và cảm giác 
từ nội tạng.  

 Tiểu Não truyền sự cân bằng cơ thể.  

 Ý chí Vận động truyền các hoạt động đến nội tạng và tay 
chân, thân mình. 

Chức năng  

Chức năng cơ bản của Đồi Thị là:  

- Nhận và truyền các tín hiệu thông tin giác quan đến các 
thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm và thùy thái dương. 

- Trung gian cảm giác, những hoạt động vân động cơ thể, 
tỉnh thức vỏ não và ký ức.  

Nhận xét: - Nó là cửa ngõ của vỏ não. "Bóng dáng 6 trần" 
đều vào nó. "Thân nghiệp" và "khẩu nghiệp" cũng được 
truyền qua cửa của nó. Nó được xem là trạm tiếp vận thứ 
hai. Nó đóng vai trò quan trọng về thông tin cảm giác 
(sensory information) truyền khắp não, điều hòa mức độ 
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nhận biết (awareness), cảnh giác (alertness), chú ý 
(attention), các lãnh vực xúc cảm của kinh nghiệm giác quan. 
(Cơ cấu mạng lưới là trạm tiếp vận thứ nhất). Nếu so sánh 
với thuật ngữ "TRUYỀN TỐNG THỨC" do các nhà Duy 
Thức thiết lập, ta thấy nó tương xứng với chức năng của Đồi 
Thị. 
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Trạm Tiếp Vận Thứ Ba 

DƯỚI ĐỒI – HYPOTHALAMUS 

 

Một cấu trúc quyến rũ ở một vùng nhỏ của Hệ Thống Viền 
Nảo nằm bên trong não, sau 2 mắt, dưới (hypo) ĐỒI THỊ 
(thalamus) và trên tuyến yên, vì vậy nó được gọi là DƯỚI 
ĐỒI (hypothalamus). Dưới đồi là thành phần chủ yếu của 
não trung gian (Diencephalon) nằm dưới Đồi thị. Nó là trung 
tâm điều hòa chức năng nội tạng. 

Trọng lượng 

Mặc dù nặng khoảng 4 grams, nhỏ bằng 1/300 của toàn thể 
não bộ, thể tích của nó khoảng 1/100 của bề mặt toàn thể não 
bộ, nó can thiệp hầu hết mọi lãnh vực thái độ, kể cả ăn uống, 
tình dục, ngủ, điều hòa nhiệt độ, thái độ xúc cảm, chức năng 
nội tiết, và vận động. 

Chức năng 

Dù nhỏ, cân được khoảng 4 g, chức năng Dưới Đồi rất quan 
trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nó đóng vai điều hòa 
tất cả hoạt động của thân và tâm con người. Bởi vì nó có khả 
năng điều chỉnh những chức năng ý thức, thái độ, và nội 
tạng. Nó giúp thân chúng ta khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà 
cũng tạo ra bệnh tâm thể hay sự bệ rạc, tiều tụy của thân. Vì 
nó liên hệ trực tiếp đến Hệ thống Tuyến nội tiết và Hệ thần 
kinh Tự quản. Do đó, nó được xem là Trung tâm tự quản 
Cấp cao hay là Tuyến Chủ của Hệ thống Tuyến nội tiết.  

Do trục thần kinh của những nhóm hạt nhân trong Dưới Đồi 
kéo dài đến trung tâm Giao cảm và Đối giao cảm ở cuống 
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não, nên xung lực từ Dưới Đồi có thể kích thích liên tục hay 
ức chế những trung tâm Tự quản thấp. Nói cách khác, Dưới 
Đồi đóng vai điều hòa, điều hợp, và kiểm soát những hoạt 
động tự quản bên trong cơ thể. Nó liên kết giữa tâm, não, và 
thân; liên kết hệ thần kinh với hệ thống tuyến nội tiết. Nó 
cũng có những trung tâm khoái lạc liên hệ đến ăn, uống, và 
tình dục.  

Chức năng của nó như là trạm tiếp vận chính giữa vỏ não và 
những trung tâm tự quản thấp. Những đường xung lực từ các 
trung tâm khác trong vỏ não đến Dưới Đồi. Rồi bằng nhiều 
đường của các khớp thần kinh trong Dưới Đồi, những xung 
lực này được tiếp vận đến những đường khác dẫn chúng 
xuống những trung tâm tự quản trong cuống não và cũng đến 
những trung tâm thấp ở cột sống. Như thế chức năng dưới 
đồi như là mắt xích giữa vỏ não và những trung tâm thấp—
đó là giữa tâm và thân. Từ đó, xúc cảm từ nơi nó truyền đạt 
làm thay đổi chức năng của thân. Nó là trạm tiếp vận quan 
trọng trong đường thần kinh có khả năng làm cho tâm ảnh 
hưởng khắp thân—đôi khi, không may, nó gây ra bệnh tâm 
thể cho thân. 

Vai trò các trung tâm 

Đại cương, Dưới đồi có 9 trung tâm. Mỗi trung tâm gồm 
nhiều nhóm hạt nhân. Các nhà khoa học về não khám phá 
trong khu Dưới Đồi có khoảng 22 nhóm hạt nhân nhỏ,  trong 
đó trung tâm quan trọng nhất là:  

1. Trung tâm đáp ứng xúc cảm và biểu lộ thái độ của thân, 
lời và ý.   

Tất cả những mối xúc cảm như buồn, vui, giận hờn, la hét, 
khóc than, nguyện cầu, chửi mắng, sỉ vả, run rẩy, ớn da gà, 
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tức giận đỏ mặt, sợ xanh như tàu lá, đứng tim, chết ngất, thô 
bạo, hành hung, dâm đãng, háo ăn, chiến đấu hay bỏ chạy, 
trộm cắp hay cướp của, gây hấn hay xâm lược, sám hối hay 
ăn năn, dịu hiền hay trầm lặng, tháo vác hay chậm chạp v.v... 
đều do nó đóng vai trò hoạt náo viên. Ngược lại, nếu ta đạt 
được Định, chân tâm hiển lộ, tâm ta trở nên bình thản, dửng 
dưng, hồn nhiên, lặng lẽ, yên lặng, thanh tịnh, nó cũng biểu 
lộ những sắc thái đó qua thân và lời. 

2. Nó là trung tâm giám sát và trạm kiểm soát toàn bộ 
những hoạt động của thân - tâm, qua sự kiểm soát hệ thần 
kinh tự quản để ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim, nhịp thở 
sâu, cạn, sự vận động của đường tiêu hóa và nội tạng.  

Nó được xem như là một cơ chế đa năng của trung khu thần 
kinh (TKTK).  Không có nó, TKTK hay tâm (vọng tâm) của 
ta không diễn đạt đúng thực chất những sắc thái xúc cảm và 
cảm thọ. Thí dụ, khi bạn la hét một người nào đó mà không 
có phát ra nội dung giận trong đó, sự la hét này không ảnh 
hưởng đến nội tạng của bạn. Giống như bạn giả vờ giận, tuy 
bề ngoài có la hét nhưng trong lòng không chứa nội dung 
giận. Ngược lại nếu bạn nổi sân thực sự, xung lực sân sẽ 
truyền vào nó, tức thì nó sẽ biểu lộ các sắc thái liên hệ đến sự 
nổi sân qua nội tạng và toàn bộ cử chỉ tay chân, đầu, mặt, 
ánh mắt, môi miệng, âm thanh. 

Dưới Đồi, như thế, trên nguyên tắc nó chịu sự kiểm soát của 
TKTK gồm 2 vùng ý căn (tiền trán não trái) và ý thức phân 
biệt (tiền trán não phải). Bởi vì nếu 2 vùng này không gởi 
xung lực thần kinh mang nội dung thiện - ác, phải - trái đến 
nó, nó sẽ ở trạng thái yên lặng. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài 
hệ TKTƯ, nó còn nhận trực tiếp thông tin từ những nơi khác 



BỐN TRẠM TIẾP VẬN TRONG NÃO BỘ CON NGƯỜI  127 
 

gởi đến, như mùi hương từ mũi truyền vào là ghé qua nó 
trước, hoặc trung tâm ký ức ngắn hạn (ký ức xúc cảm/hay 
Amygdala), ký ức dài hạn của Hệ thống viền não cũng gởi 
tín hiệu trực tiếp đến nó mà không thông qua Ý căn để tạo ra 
những trạng thái sinh lý cơ thể.  

Chính vì vậy, nó được các nhà thần kinh học đặt tên là 
“Ngân hàng thần kinh” (The neural clearinghouse): với ý 
nghĩa nó thu thông tin từ 5 giác quan, từ môi trường thời tiết, 
khí hậu bên ngoài, từ nội tạng và trung khu thần kinh, rồi 
phát ra các tín hiệu truyền đến hệ thần kinh Tự quản và hệ 
thống Tuyến nội tiết để nơi đây đáp ứng lại dữ kiện do nó 
truyền đi. 

Nó liên hệ với phần trước của Tuyến Yên bằng hệ cửa tĩnh 
mạch (portal venous system) để kích thích tuyến yên tiết ra 6 
loại nội tiết tố. Còn phần sau Tuyến Yên thì nó kiểm soát 
bằng dây thần kinh.  

Nó cũng có vai trò giám sát và điều hòa hệ thần kinh Tự 
quản gồm Giao cảm thần kinh và Đối giao cảm thần kinh. 
Thí dụ, khi chúng ta bất thình lình được báo động hay bị kích 
động, tín hiệu từ TKTK liền gởi đến nó, nó liền tác động đến 
hệ Giao cảm thần kinh, hệ này liền truyền xung lực đến nội 
tạng làm cho tim đập nhanh lên, nhịp thở tăng lên, con ngươi 
mở rộng ra và lưu lượng máu tăng lên ở cơ bắp. Thuật ngữ y 
học gọi trạng thái này là đáp ứng chiến đấu hay tháo chạy (= 
the “fight or flight response”).  

3. Ngoài ra, nó còn có nhiều nhóm tế bào thần kinh liên quan 
đến sự kiểm soát và điều hòa thân nhiệt, như cảm giác 
nóng, lạnh (làm đổ mồ hôi hay run rẩy). Do đó, nó được xem 
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là trung tâm điều nhiệt trong cơ thể. Vùng trước đáp ứng 
nóng, vùng sau đáp ứng lạnh. 

4. Nó cũng quân bình nước cho cơ thể,   

5. Điều hòa thái độ ăn uống,  

6. Điều hòa chu kỳ ngủ thức. - Nhóm hạt nhân trên giao 
thoa thị giác (Suprachiasmatic nuclei) (SCN) chủ động việc 
điều hòa nhịp ngày đêm (cardian rhythms) trong cơ thể, kể 
cả những việc tiết ra melatonin cũng như chu kỳ ngủ thức 
(sleep-wake cycles) và nhịp thân nhiệt (the body temperature 
rhythm).  

7. Vai trò khác và quan trọng nhất của nó là điều hợp chức 
năng hệ thống tuyến nội tiết thông qua Tuyến Yên, giúp cơ 
thể khỏe mạnh.  

Chính vì những đặc tính quan trọng và thiết thực của nó, các 
nhà tâm lý học và phân tâm học Tây phương hiện đại đề 
xướng việc chữa bệnh tâm thể bằng những cách thực tập 
Thiền theo các phương pháp Yoga hoặc theo Thiền Phật 
giáo, qua các phương pháp: Quán, Chỉ, Định, Huệ để tác 
động vào cơ chế Dưới Đồi. 

Tóm kết 
Sánh với đại não, Dưới Đồi là một khối chất xám, dù chỉ 
chiếm 1/300 của toàn thể khối não, nó được xem là trung tâm 
diễn đạt những sắc thái tâm tư tình cảm và sinh lý của cơ thể, 
dưới sự tác động của các vùng trên vỏ não:  

 Vùng tiền trán của 2 bán cầu não trái và phải.  

 Vùng các Tánh trong cơ chế Tánh giác.  
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 Tánh nhận thức biết tại thùy Đỉnh và vùng Trước 
nêm (Precuneus). 

 Hệ thống viền não, Đồi thị, khứu giác, và cuống não 
gồm cơ cấu mạng lưới và xung lực từ nội tạng truyền 
lên hành tủy.  

Trong những tiến trình vọng tưởng không khởi ra, nó tạo ra 
trạng thái hoạt hóa máu và tác động vào hệ thống tuyến nội 
tiết, giúp ta tự mình điều chỉnh được bệnh tâm lý, hoặc bệnh 
tâm thể: tiểu đường, huyết áp, suy nhược thần kinh, loét bao 
tử… Kết quả là sức khỏe dồi dào và tâm an lạc. Sự chuyển 
hóa nội tâm theo quan điểm Thiền, bắt nguồn từ nó, với điều 
kiện tánh giác có mặt. Vì nó tạo ra những trạng thái tác động 
sinh học, giúp ta đào thải được tập khí, lậu hoặc và điều 
chỉnh bệnh tâm thể. Trong trường hợp này, nó là hình ảnh 
CON TRÂU TRẮNG trong biểu tượng hóa chân tâm trong 
Thiền sử Trung Hoa. 

Trong phạm vi NGHIỆP, nó là 1 thành phần liên hệ đến khối 
HÀNH UẨN. Vì nó biểu lộ tất cả sắc thái vọng tâm ra 
THÂN (bao gồm tay, chân, thân mình, đầu, mặt, mắt, da và 
nội tạng) và LỜI (bao gồm cường độ âm thanh của những sự 
khóc, la, dịu dàng, rên rỉ, đay nghiến hay bực dọc, v.v...). 
Trong trường hợp này, nó là hình ảnh CON TRÂU ĐEN 
trong Thập Mục Ngưu Đồ.  

Tiêu hóa, lên cân, ăn ngon, bản năng giới tính (sexuality), 
tỉnh thức (wakefulness) đều được kết hợp từ Dưới Đồi. 
Huyết áp, nhịp tim, thân nhiệt cũng do ảnh hưởng từ nơi nó. 
Nó kiểm soát Tuyến Yên và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ nội 
tiết. Nó chứa nhiều chùm tế bào thần kinh nhỏ (tiny clusters 
of nerve cells), gọi là hạt nhân (nuclei). Các hạt nhân này 
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gây ảnh hưởng đến nhiều tiến trình hình thành các hình thái 
tâm lý, sinh lý con người và thú vật, như đói, khát, thân 
nhiệt, thái độ dâm dục, ngủ nghỉ, vui buồn, an lạc, khoái lạc, 
hạnh phúc, và những loại bản năng, v.v... Nó được xem như 
là trung tâm biểu hiện phàm tâm / vọng tâm qua sự đáp ứng 
xúc cảm hay biểu lộ những cảm xúc sâu sắc (acute), không 
nguôi (unrelenting), dày vò (prey), uất cảm (emotional 
stress), tùy miên. Nếu xúc cảm nghiêm trọng đột ngột, như 
vui tột độ, trúng số độc đắc, kinh hoàng tột độ đều có khả 
năng làm ngưng tim đưa đến chết đột ngột.  

Tuy nhiên, toàn bộ chức năng của nó đều trực thuộc vào mức 
tỉnh ngộ hay ngu si của ta. Nếu ta si mê, thường xuyên “theo 
vọng,” nhiên hậu ta sẽ rước lấy những hệ quả đớn đau của 
thân xác và phiền não nội tâm. Nếu ta tỉnh ngộ, tiến hành 
dụng công để chủ động niệm khởi bằng cách bặt nghĩ tưởng, 
không lời từ trong não, chân tâm sẽ hiển lộ, trí huệ sẽ thăng 
tiến. Lúc bấy giờ nó đóng vai trò điều chỉnh bệnh tâm thể 
làm cho thân khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, tươi tốt. tâm an 
lạc.  

Về phương diện tâm linh, Dưới Đồi chịu ảnh hưởng trực tiếp 
của vùng Precuneus. Khi vùng Precuneus có mặt, lập tức 
Dưới Đồi biểu lộ sắc thái Tâm hoàn toàn tĩnh lặng khách 
quan. Phật gọi là Tâm Thuần nhất, nhu nhuyến thuần tịnh, 
không cấu nhiễm, trong sáng. 

Tóm lại, Dưới Đồi biểu lộ 3 sắc thái Tâm: tâm phàm phu, 
tâm bậc Thánh, và tâm Phật. 
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Trạm Tiếp Vận Thứ Tư 

VÙNG PRECUNEUS 

 

Vị trí: 

Cơ chế của Precuneus thuộc hệ thống vỏ não (cortex) nằm 
tại Thùy đỉnh của hai bên não trái và não phải. Theo bản đồ 
của Brodmann (Brodmann area), não bộ được chia làm 52 
vùng. Precuneus là vùng số 7.  

Vùng Precuneus liên hệ đến tánh Xúc chạm, tánh Nghe, và 
tánh Nhận thức. Ba tánh này ở mặt ngoài của vỏ não. 

Vùng Precuneus (hay Trước nêm) nằm ở trên vùng Cuneus 
(Nêm). Vùng Cuneus liên hệ đến Tánh Thấy.+ 

 

 

 
 

Vùng Precuneus  
bán cầu não trái 

 

Vùng Precuneus  

bán cầu não phải 
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Đặc tính: 

 Tự Nhận Thức Biết (Self-Cognitive Awareness). Và đây 
là Tự Nhận Thức Biết không lời. 

 Tương xứng với Tâm Như ( hay Tâm Tathà, thuật ngữ 
Đức Phật dùng).  

 Tương xứng với Phật Tánh (Buddhatā = Buddha nature) 
(Phật giáo Phát Triển dùng). 

Chức năng: 

 Liên kết 3 Trạm Tiếp Vận (Relay station): Cơ cấu mạng 
lưới, Đồi thị, và Dưới đồi, để tạo mạng lưới yên lặng 
toàn bộ (Default mode network) các định khu giữa Não 
và Vỏ Não. 

 Lõi của Não Bộ: các nhà khoa học Tây phương gọi 
Precuneus là lõi (core) của não bộ, là do vai trò quan 
trọng của vùng Precuneus đối với toàn bộ não bộ của con 
người. 

Vai trò: 

 Đóng vai chủ động mọi hoạt động của con người, thiên 
về trí tuệ tâm linh (spiritual wisdom). 

 Giúp hài hòa thân tâm. 
 Phát huy năng lực sáng tạo tự trong chính con người. 
 Giúp con người kinh nghiệm Thoát khổ, Giác ngộ và 

Giải thoát. 

Hỏi: - Thưa Thầy, do đâu Thầy gọi vùng Precuneus là Trạm 
tiếp vận số 4 ? 
Đáp: - Chúng tôi qui ước đây là Trạm tiếp vận (Relay 
station) số 4 vì tất cả những tín hiệu có đặc tính là Tự Nhận 
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Thức biết không lời hay Nhận Thức biết không lời, hay Tỉnh 
Thức biết đều được truyền vào cơ chế Precuneus. Tại đây 
chúng sẽ được nhận thức rõ ràng và sẽ kiến giải những điều 
hiểu biết mới lạ, khách quan, chính xác. Chính vùng 
Precuneus là kho tàng chứa bản đồ nhận thức (cognitive 
map). Khi chúng ta thực hành Thiền đều đặn mỗi ngày, qua 
một thời gian, tất cả những kinh nghiệm về Định hay Huệ 
đều được tự động lưu giữ trong vùng Precuneus để lập thành 
bản đồ nhận thức: nhận thức ngữ nghĩa (semantic cognition), 
nhận thức thủ tục (procedural cognition), nhận thức tình tiết 
(episodic cognition), và nhận thức gợi lên (evocative 
cognition). 

Hỏi: - Thưa Thầy, trạm tiếp vận số 4 này có khác với 3 trạm 
tiếp vận kia không ? 
Đáp: - Ba trạm tiếp vận kia là: (1) Cơ cấu mạng lưới, (2) Đồi 
thị, (3) Dưới đồi, có chung đặc điểm là tiếp nhận và truyền đi 
tất cả mọi tín hiệu từ bên ngoài não bộ (các giác quan và nội 
tạng) và mọi tín hiệu từ bên trong não truyền ra hệ Thần kinh 
ngoại biên và cơ thể.  

Trong khi đó, trạm tiếp vận Precuneus chỉ nhận và truyền đi 
những tín hiệu được chọn lọc, tức là trạng thái tâm hoàn toàn 
tĩnh lặng của Nhận thức biết không lời. 

Hỏi: - Thưa Thầy, vùng Precuneus còn có đặc điểm nào khác 
hơn so với 3 trạm tiếp vận kia ? 
Đáp: - Chúng tôi gọi vùng Precuneus là trạm tiếp vận tâm 
linh. Chính từ nơi này tiềm năng giác ngộ của chúng ta phát 
huy. Từ lần chúng ta sẽ kinh nghiệm trực giác, tánh sáng tạo, 
sáng kiến mới, năng lượng từ bi hỉ xả, và năng lực biện tài. 
Những kết quả này là những tiến trình phát huy Phật tánh. Vì 
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thế chúng tôi gọi vùng Precuneus là trạm tiếp vận tâm linh, 
cũng là cơ chế của Phật tánh hay tiềm năng giác ngộ của mỗi 
người.  

Trong khi đó, 3 trạm tiếp vận kia chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận 
và truyền đi một cách khách quan tất cả mọi thông tin theo 
chiều hướng tâm và ly tâm. Hơn nữa, 3 trạm tiếp vận này 
không có kiến giải những gì mới lạ. 

Hỏi: - Kinh Kim Cang nói: “Tất cả những gì có tướng đều là 
hư vọng.” Bây giờ Thấy nói Phật tánh ở vùng Precuneus, xin 
Thầy giải thích thêm ? 
Đáp: - Kinh Kim Cang nói rằng “Phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng.” Đúng là tất cả những gì có hình tướng đều thay 
đổi luôn luôn, nên Kinh nói là hư giả, không thật. Còn Phật 
tánh không có hình tướng, nhưng khi chúng ta có thân người, 
có não bộ bình thường, thì Phật tánh nương gá trong não bộ 
của chúng ta. Nhờ vào não bộ, Phật tánh biểu lộ chức năng 
và vai trò của nó. Ngày nay nhờ những thiết bị khoa học, 
chúng ta có thể nhìn thấy những biểu lộ của Phật tánh xuất 
phát từ vùng Precuneus. Vì thế chúng tôi tạm nói Phật tánh 
phát huy từ cơ chế Precuneus trong não bộ chúng ta. 

Hỏi: - Thưa Thầy, còn Tâm Tathā ở đâu ? 
Đáp: - Như chúng tôi đã nói đặc tính của vùng Precuneus là 
Nhận thức biết không lời (wordless cognitive awareness) và 
Tự nhận thức biết không lời (self-wordless cognitive 
awareness), nên khi chúng ta an trú trong Tâm Tathā là 
chúng ta đang an trú trong cơ chế Precuneus, vì Tâm Tathā 
là “tâm định tĩnh, nhu nhuyến, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, ngoài lý luận…” như lời đức Phật mô tả trong 
Kinh. 
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Hỏi: - Thưa Thầy, Thiền tông thường nói “Về nhà,” vậy ở 
đây có phải là Tâm Tathā hay không ? 
Đáp: - Phải. Đó cũng là chỉ trạng thái “an trú trong vùng 
Precuneus.” 

Hỏi: - Thưa Thầy làm sao thực hành để kinh nghiệm an trú 
trong vùng Precuneus ?  
Đáp: - Chúng ta phải thực hành từng bước từ thấp đến cao. 
Bước (1) sử dụng đơn niệm biết (single thought of 
awareness) để tâm tạm lắng yên.  

Bước (2) biết không lời hay thầm nhận biết: ta sẽ kinh 
nghiệm Tánh Thấy, tánh Nghe, hay tánh Xúc chạm. 

Bước (3) tỉnh thức biết: biết rõ ràng, đầy đủ, mà không dính 
mắc. 

Bước (4) nhận thức biết không lời hay nhận thức biết trống 
rỗng, hay tự nhận thức biết: tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khách 
quan. Tới đây, những lậu hoặc, kiết sử, tùy miên đã được đào 
thải, tâm hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, vô ngã. Tâm này 
thuật ngữ gọi là tâm Tathā hay tâm Như. Lúc đó cơ chế 
Precuneus đóng trọn vẹn được vai trò của nó: tất cả các cơ 
chế liên hệ đến ngôn ngữ đều bất động. 

 Ba cơ chế Ý căn, Ý thức, và Trí năng không động. 
 Đường mòn ngôn ngữ: vùng Wernicke, ghi mã; vùng 

Broca, giải mã; vùng nói thầm và vùng đối thoại thầm 
lặng, không động. 

 Hệ thống ký ức: ký ức vận hành (working memory), ký 
ức dài hạn (hippocampus), và ký ức xúc cảm (Amygdala) 
không động.  

 Ba trạm tiếp vận (số 1 + số 2 + số 3) không động. 
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 Tiền Hồi đai (pre-cingulate gyrus) không động. 

Thuật ngữ khoa học gọi trạng thái này là “Default Mode 
Network.” 

Hỏi: - Thưa Thầy, trong Phật Giáo có thuật ngữ nào tương 
xứng với trạng thái Default Mode Network ? 
Đáp: - Có, đức Phật gọi là “Vô Ngã” hay “Cái Vô Sanh.” Hệ 
Bát Nhã gọi là “Tự Ngã tuyệt đối thanh tịnh.” 
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Luận giảng 
số 7 

 
Tác Dụng Của Thiền Trong Việc Điều Chỉnh  

Bệnh Tâm Lý và Bệnh Tâm Thể 
 

Tác dụng thực tiễn của Thiền 
Thiền sẽ tạo ra những tác dụng kỳ diệu đối với việc điều 
chỉnh bệnh tâm thể và bệnh uất cảm (Stress).  
Để vấn đề được rõ ràng, chúng tôi sẽ trình bày 3 điểm trong 
chủ đề này: Đại cương Thiền Phật giáo, Bệnh Tâm Thể, và 
Cách thực hành để điều chỉnh bệnh tâm thể. 

1. Đại cương Thiền Phật giáo 
Chúng tôi xin giới thiệu cơ chế quan trọng trong cơ thể 
chúng ta mà Thiền nhắm khai triển năng lực đó. 

Giới thiệu Tánh giác 
Trên thực tế, khi một người thực hành thiền đúng pháp, đúng 
kỹ thuật, tác dụng của nó sẽ đưa đến thân - tâm hài hòa và trí 
tuệ được phát huy. Chỉ vì những phương thức thực hành của 
Thiền cơ bản là tác động trực tiếp vào khu vực Tánh giác. 
Đó là vùng gây ra những tác dụng kỳ diệu đối với thân- tâm 
và trí tuệ con người.  
Tánh giác là thuật ngữ của Thiền Tông; trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, Phật gọi là trí Vô Sanh; trong Phật giáo Phát 
Triển, chư Tổ gọi là Bạch Tịnh Thức. Nó là cái biết không có 
ganh đua. Trong Khoa học gọi nó là vùng Giác tri Tâm linh 
hay vùng Kiến giải tổng quát, hoặc vùng Wernicke. Chúng 
tôi gọi nó là vùng Biết Không Lời. Tức là chỉ có sự nhận biết 
mà không có lời nói thầm kèm theo trong đó. 
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Thí dụ khi thấy toàn bộ các đối tượng trước mặt, ta tuy nhận 
biết tất cả rõ ràng mà trong não không có lời nói thầm về đối 
tượng. Đó là cái biết không lời của Tánh giác. 
Cơ chế Tánh giác nằm sau bán cầu não trái. Danh từ khoa 
học gọi là “the General Interpretative Area” hay “Gnostic 
Area.” Chức năng của nó là kiến giải tất cả đối tượng của 
giác quan mà không có tự ngã can thiệp vào. Sự nhận ra đối 
tượng của nó chỉ bằng cách thầm nhận biết mà thôi. Khi nó 
có mặt, phiền não, sân hận, lo âu, sợ hãi, tranh chấp, ganh 
đua, hận thù không có mặt. Khi nó có mặt, tâm người hành 
thiền trở nên an tịnh, trầm lặng, và thanh thản.  

Tác dụng của Tánh giác 
Khi Tánh giác có mặt, trí năng không méo mó, xúc cảm 
không có, tâm trở nên an tịnh, và thanh thản; theo đó thân sẽ 
được khỏe mạnh. Tất cả năng lượng sinh học bên trong cơ 
thể được khai triển đồng bộ. Đây là tác dụng của Tánh giác 
trong Thiền.  
Lý do là khi vùng này có mặt, cùng một lúc Vỏ não và khu 
Dưới Đồi bị tác động. Qua đó hệ thống Đối giao cảm thần 
kinh, hệ thống tuyến Nội tiết đồng bộ bị tác động. Thân khỏe 
mạnh, tâm an lạc nhờ dựa trên những sự tác động dây 
chuyền này giữa Tánh giác, Vỏ não, khu Dưới đồi, tuyến 
Yên, và tuyến Nội tiết. 
Từ trên nguyên lý này, cho thấy Tánh giác đóng vai trò quan 
trọng trong việc chữa trị hay điều chỉnh bệnh tâm thể. Bởi vì 
khi nó có mặt, thần kinh ta không căng thẳng. Lo âu không 
có. Sân hận không có. Sợ hãi không có. Dính mắc không có. 
Đố kỵ không có. Chỉ có sự nhận biết trong sạch.  
Đối giao cảm thần kinh bị tác động dựa trên sự có mặt của 
Tánh giác. Vai trò của Đối giao cảm là tiết ra chất nước 
acetylcholine. Chất này làm lợi cho não bộ và hạ huyết áp. 
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Đối giao cảm cũng tác động đến tuyến tụy làm tiết ra insulin, 
giúp cho bệnh tiểu đường được giảm từ lần đi đến quân bình. 

Giá trị thực tiễn của Thiền 
Trên thực tế, sự kỳ diệu này nằm trong nguyên lý hồi đáp 
sinh học. Bằng những phương thức thực hành của Thiền, ta 
có khả năng khai thác những năng lượng sinh học bên trong 
cơ thể, giúp cho cuộc sống của ta có nhiều ý nghĩa hơn. Khi 
thực hành, ta cần biết rõ nguyên lý hồi đáp sinh học này. Có 
biết rõ, ta mới tránh được những phương thức dụng công sai 
lầm, làm căng thẳng thần kinh quá mức, đưa đến gây bệnh 
cho thân và làm cho tâm ngày càng rối loạn mà ta không hề 
hay biết.  
Từ đó, ta có thể điều chỉnh phương thức dụng công để ngăn 
chận tình trạng sức khỏe suy sụp hay ngăn chận bệnh tâm thể 
như cao máu, rối loạn nhịp tim mà ta vừa mới phát hiện. 
Ngoài ra, khi gặp tình trạng những người mắc bệnh tâm thể 
hay bị uất cảm kinh niên, ta có khả năng hướng dẫn những vị 
đó thực hành thiền đúng kỹ thuật; giúp họ tự chữa bệnh cho 
họ mà trong trường hợp thuốc Tây hay thuốc Đông không 
còn hiệu quả. 
Đây là giá trị thực tiễn của Thiền. Thiền không hứa hẹn ta sẽ 
được an lạc, hạnh phúc miên viễn trong cảnh giới xa xăm 
huyền bí nào đó, sau khi từ bỏ xác thân này. Trái lại, nó giúp 
ta chứng nghiệm ngay trong bây giờ về sự cân bằng thân- 
tâm, sự an vui thực sự với môi trường chung quanh. Trong 
cuộc sống hằng ngày, ta giảm bớt khổ đau vì bệnh tật kinh 
niên, ta giảm bớt căng thẳng thần kinh vì những bất toại 
nguyện trong cuộc đời. Ta giảm bớt lo âu phiền não vì những 
va chạm trong cuộc sống hằng ngày. Tâm trở nên thanh thản, 
hòa hợp, hòa thuận với mọi người, dù hằng ngày ta phí nhiều 
sức lực trong lao động chân tay hay trí óc. Ta tỉnh thức biết 
trong 4 oai nghi để phát huy năng lượng sinh học bên trong 
cơ thể. Năng lượng sinh học này chính là những chất nước 
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hóa học bên trong hàng tỷ tế bào não, tế bào cơ bắp, các 
tuyến nội tiết, dây thần kinh, và sức mạnh tinh thần của ta. 

Sơ lược về hồi đáp sinh học 
Trong cơ thể con người có nhiều chất nước hóa học vừa làm 
lợi cho cơ thể mà cũng làm hại cho cơ thể. Khi thực hành 
thiền đúng kỹ thuật, ta sẽ tạo ra những tác động dây chuyền 
của trục Tánh giác - Dưới Đồi - Đối giao cảm thần kinh - 
Tuyến Yên - Tuyến Nội tiết để tạo ra sự quân bình cơ thể và 
phát huy những năng lượng sinh học khác trong não bộ để 
giúp ích cơ thể được khỏe mạnh, tâm được an vui, thanh 
thản, và trí tuệ được phát huy rộng lớn. Khi cơ thể được quân 
bình, tâm cảm thấy an vui, thanh thản, trí nhớ và nhận thức 
được gia tăng, đây là hồi đáp sinh học.  
Khi áp dụng Thiền là ta sử dụng phương thức làm cho tâm 
thư giãn. Khi tâm thư giãn, não và phần bên trong não là khu 
Dưới Đồi bị ảnh hưởng.  Từ đó các chất nước hóa học được 
tiết ra theo hệ thống dây chuyền. Cuối cùng đưa đến thân 
được khỏe mạnh, linh hoạt. Ngay đó tâm cảm thấy sảng 
khoái, an vui yêu đời, và hài hòa với môi trường chung 
quanh. Trí tuệ ta cũng phát huy vì ký ức được gia tăng và 
nhận thức được đúng hướng. Trí năng không méo mó. 
Đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiền. Nguyên lý 
này dựa trên sự áp dụng đúng kỹ thuật thực hành mới đạt 
được kết quả tốt. Nếu áp dụng sai kỹ thuật, kết quả sẽ mang 
lại nguy hại cho cơ thể và trí tuệ. Ta có thể bị huyết áp cao, 
tiểu đường, loét bao tử, mất ngủ, chán nản, tai biến mạch 
máu não, mất trí nhớ và sa sút nhận thức. 

Thân người là quí 
Thật hết sức sai lầm khi ta có thân này mà không biết gìn 
giữ, lại còn đì  nó nữa. Đối với người tu Thiền, chúng ta nên 
noi theo gương Phật: xem thân là quí. Sáu năm khổ hạnh để 
đì thân của Phật đã giúp cho Ngài nhận ra giá trị của nó. 



TÁC DỤNG CỦA THIỀN   141 
 

Ngài không đì thân nữa mà xem nó là phương tiện cần thiết 
để giúp Ngài đi đến giác ngộ tối hậu.  
Nó là chiếc bè giúp ta vượt qua biển sinh tử. Nó có khỏe 
mạnh, ta mới dụng công tu tập được đều đặn. Nó có khỏe 
mạnh, trong lúc còn sống ta mới không bị khổ sở vì những 
thứ bất hài hòa bên trong thân, như táo bón, cao máu, thần 
kinh suy nhược.... Nó có khỏe mạnh, cuộc sống của ta mới 
có ý nghĩa trên phương diện phục vụ nhân sinh mà trước tiên 
là những người thân trong gia đình ta. Nó không khỏe mạnh, 
ta không thể nào thực hành thiền được lâu dài; sự dụng công 
tu tập của ta sẽ bị hạn chế khi thân đau ốm. Tâm ta cũng bị 
ảnh hưởng theo vì những cơn bệnh của thân. 

Thiền là một dụng cụ tạo ra sự hài hòa cho con người 
Yếu tố quan trọng trong Thiền là khai triển năng lực Tánh 
giác. Thực sự, Tánh giác vốn có sẵn trong mỗi chúng ta, 
nhưng chúng ta không biết làm sao cho nó có mặt thường 
trực để trở thành năng lực tác động vào các cơ chế khác bên 
trong não bộ và hệ thống tuyến nội tiết. Nếu thực hành thiền 
đúng kỹ thuật, ta sẽ kinh nghiệm được giá trị thực tiễn của 
năng lực này. 
Ngày nay, trong Y khoa Tây phương và Tâm lý học Tây 
phương, cả hai xem Thiền là một dụng cụ có khả năng chữa 
trị bệnh tâm thể và bệnh uất cảm. 
Vì thế, như những bộ môn Khoa học khác trên thế gian, 
Thiền được so sánh như một dụng cụ có khả năng điều chỉnh 
tâm thể và bệnh uất cảm kinh niên. Nó cũng có khả năng làm 
cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường 
chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của 
cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa 
giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên. Khi 
thân và tâm cân bằng, hài hòa sẽ xảy ra. 
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Thí dụ: 

 Sống trong gia đình, người cư sĩ tạo ra được sự hòa thuận 
với chồng vợ, con cháu, cha mẹ hay bà con quyến thuộc. 
Mọi mâu thuẫn, tranh chấp, gây hấn không xảy ra trong 
nội bộ gia đình. 

 Sống trong tăng chúng, người tu sĩ không tạo ra những tị 
hiềm nhỏ nhen; bất mãn về quyền lợi hay địa vị với 
những người khác. Không khí hòa hợp, an vui, thanh 
thản thường xuyên được biểu lộ ra ngoài mọi hành động 
của thân và lời nói. 

Khi thân và tâm không cân bằng, những bất hoà sẽ xảy ra. 
Đó là thân đau và tâm thì rối loạn. Cá nhân lại có nhiều xung 
đột với người khác. Phiền não không làm sao tránh khỏi khi 
thân và tâm bất hài hòa.  

Cơ sở của Định và Huệ 
Định được đặt trên cơ sở của chức năng Tánh giác. Chỉ vì 
đặc tính của Tánh giác là Biết Không Lời. Nơi đó không có 
mặt vọng tâm. Tiến trình niệm hai bên dừng lại. Lúc đó chỉ 
có niệm biết rõ ràng và đầy đủ hay chánh niệm tỉnh giác. 
Huệ cũng được đặt trên cơ sở của Tánh giác. Lý do là toàn 
bộ cơ chế vọng tâm nằm ở vùng tiền trán hai bán cầu não trái 
và phải. Khi vùng Tánh giác hoạt động, các vùng của bán 
cầu não trái và não phải không hoạt động. 
Chúng ta cần biết rõ chức năng của các định khu vỏ não, hệ 
thống viền não, và những chất nước hóa học gây bệnh hay 
làm lợi cho cơ thể để  ứng dụng đúng các kỹ thuật trong 
Thiền. 
Thí dụ, vùng tiền trán bán cầu não phải đóng vai trò biểu lộ 
những chức năng của ý thức phân biệt. Nhưng nó phải kết 
hợp với bán cầu não trái để biểu lộ những mức độ phân biệt 
hai bên. Lý do cơ bản nhất vì vùng nói nằm ở bán cầu não 
trái. Còn bán cầu não trái luôn luôn biểu lộ những chức năng 
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của vọng tâm. Trong đó, trí năng và suy nghĩ đóng vai trò 
quan trọng. 
Tác dụng của những vùng này đưa đến bệnh tâm thể và uất 
cảm. Vì vậy khi người nào tu thiền mà bị bệnh tâm thể hay bị 
stress, và tâm rối loạn thường trực, đó là vị ấy đã sử dụng 
vùng tiền trán để dụng công mà vị đó không biết. Vị đó 
tưởng rằng mình áp dụng đúng kỹ thuật.  

Tóm Kết  
Những cách thực hành thư giãn tâm bằng Đơn niệm biết, 
Biết không lời, và cao nhất là Nhận thức biết không lời đều 
từng bước làm cho tâm trở nên thanh thản, tĩnh lặng, từ đó 
người thực hành Thiền sẽ có những kinh nghiệm cụ thể    
như sau: 

 Chuyển hóa tâm, 

 Điều chỉnh bệnh tâm lý và bệnh tâm thể. 

 Cân bằng thân tâm, và 

 Phát huy trí tuệ tâm linh. 
Tóm lại, Thiền sẽ có giá trị thực sự đối với những vị nào 
thấy nó là nhu cầu cần thiết của mình trên các mặt thân, tâm, 
và trí tuệ tâm linh. 
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Bài đọc thêm  
số 3 

Bệnh Tâm Lý 
Uất Cảm: Stress 

 

Đại cương 
Trong cuộc sống hằng ngày, con người gồm mọi trình độ văn 
hóa, kiến thức, tâm đời hay tâm đạo, mọi thành phần nghề 
nghiệp (từ nguyên thủ quốc gia đến người cùng đinh, từ cư sĩ 
đến tu sĩ)…thường xuyên đương đầu các tình huống khó 
khăn, cay đắng, bi thương, đau đớn, kinh hoàng hoặc đứng 
trước những môi trường đe dọa nghiêm trọng đến mạng 
sống, danh dự, sự nghiệp, tài sản và địa vị, hay chạm trán 
những bất hạnh,  những hậu quả thảm khốc khác nhau, hoặc 
những đe dọa đời sống vật chất như cơm ăn, nhà ở, sức khỏe, 
và sự sống còn, hay có những vấn đề cần tập trung tư tưởng 
để tìm ra đáp án, nên tâm trí con người lúc nào cũng bị căng 
thẳng. Uất cảm được hình thành trên những thách đố này. Lý 
do là con người phải vận dụng tất cả khả năng của trí tuệ, suy 
nghĩ tính toán, mưu lược, và phương tiện để đối phó những 
áp lực hay để giải quyết những tình huống nghiêm trọng đó. 

Người sáng tạo thuật ngữ “stress” 
Hans Selye (1907-1982), nhà sinh lý học người Canada, năm 
1935, tại Đại học McGill ở Montreal, ông là người đầu tiên 
khám phá ra ảnh hưởng của uất cảm (stress) đưa đến bệnh 
loét đường ruột (gastrintestinal ulcers). Qua những thí 
nghiệm bằng cách chích những chất hormones khác nhau 
vào cơ thể loài chuột, ông thấy rằng vỏ thượng thận các loài 
chuột bị căng lên, tuyến ức (thymus) và những tuyến bạch 
huyết bào (lymph) co lại, làm cho hệ thống miễn dịch không 
hoạt động bình thường, đưa đến loét bao tử, tá tràng bị viêm, 
và loét đường ruột. Tháng 7 năm 1936, ông ấn hành bài kinh 
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nghiệm này với tựa đề: A Syndrome Produced by Diverse 
Nocuous Agents. (“Hội chứng được làm ra do những tác 
nhân độc khác nhau.”) 
Năm 1956, ông ấn hành bản luận về Stress lấy tên là The 
Stress of Life. 
Ngày nay, uất cảm được xem như là tác nhân đưa đến nhiều 
loại loét, như loét bao tử. 
Sân hận làm tiết ra nhiều chất acids từ bao tử, kết quả cũng 
đưa đến loét bao tử hay loét tá tràng (duodenal ulcer). (Tá 
tràng là phần đầu của ruột non, phần cuối của bao tử, có hình 
chữ C, nằm bao phần đầu của tuyến tụy). 

Tính phổ biến 
Hiện nay, uất cảm đã trở thành khái niệm phổ thông trong 
dân chúng. Nó là tác nhân gây ra bệnh cho tâm và thân. Nó 
được giải thích rộng rãi trong sinh hoạt bệnh tâm lý, tạo ra 
những hậu quả xấu khác nhau cho cơ thể.  
Trong lãnh vực khoa học, uất cảm được dùng như là điềm 
báo trước của bệnh tâm sinh lý (Psychophysiological 
illnesses  
Thí dụ, một người thường có những phản ứng lo âu, sợ hãi, 
đau buồn, chán nản dai dẳng và ngấm ngầm do điều kiện bên 
ngoài tác động vào tâm thức qua thấy, nghe hiểu biết đối 
tượng, người này có khả năng bị bệnh uất cảm.  
Nó cũng là thái độ không thể giải thích của những người 
thường mang chứng bệnh ảo giác do sự rối loạn thần kinh tạo 
ra như sợ hãi một nhân vật nào đó mà chỉ có người đó nhận 
ra, còn người khác thì không biết. Hoặc bất thần có những 
hung tin đưa đến tác động mạnh vào khu Dưới Đồi, tạo ra 
trạng thái suy sụp thần kinh đột biến làm tác động thẳng đến 
giao cảm thần kinh (GCTK) đưa đến giảm đột ngột máu trở 
về tim làm cho con người ngất lịm, mặt xanh, bất tỉnh. 
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Đây là chứng bệnh thời đại. Hiện nay nó được phát triển 
mạnh nhất tại các quốc gia đã phát triển và các quốc gia đang 
trên đường phát triển. Lý do là hiện nay con người thường 
trực phải đối đầu với những nhu cầu sống còn vượt ngoài 
mức qui định bình thường như những thế kỷ về trước. Lo âu, 
sợ hãi, suy nghĩ tính toán thường xuyên ngấm ngầm hoạt 
động trong tâm.  
Con người phải trang trải nhiều thứ tiền hơn những cuộc 
sống của vài ba thế kỷ trước đây. Thân và tâm thường trực bị 
căng thẳng. Làm việc tăng mức bình thường. Đua tranh, đua 
sức, đua đòì, và đua chen không lúc nào ngưng. Cuộc sống 
đã phức tạp, tâm lại càng phức tạp hơn. Vì tâm phải thường 
xuyên đối phó, đương đầu trước những tình huống hoặc 
nghiêm trọng hay khẩn trương. Từ đó những hệ thống hoạt 
động bên trong cơ thể phải gia tăng mà con người không biết 
cách phục hồi sinh lực, thư giãn thần kinh hay điều hướng 
tâm đến chỗ an tịnh trong đôi lúc.  
Khoa học kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng bị quây 
cuồng hay thu hút theo những tiến bộ đó. Nếu không biết chủ 
động trong cuộc sống—sống biết đủ—con người khó tránh 
những tình trạng tạo ra bệnh “stressChúng tôi tạm dịch là 
“Uất Cảm.”) 

Tác Nhân Gây Uất Cảm (stressors) 
Uất cảm không tự nhiên mà có. Nó phải do các điều kiện hay 
trạng thái bên ngoài tác động vào nội tâm thông qua các căn 
mới tạo ra uất cảm.  
Trong sinh hoạt của con người, có bốn loại tác nhân gây uất 
cảm chính yếu:  
1. Tác nhân uất cảm vật lý  
Đây là những trường hợp: 

 thay đổi thời tiết (hoặc quá nóng hay quá lạnh),  
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 thiên tai (động đất, bão lụt, hạn hán, hỏa hoạn, nạn 
đói),  

 thảm cảnh của tai nạn lưu thông bằng các đường 
hàng không, đường bộ, tàu hỏa, đường thủy, 

 nơi ồn ào náo nhiệt của thành phố, khu phố hay dân 
cư chen chúc, 

 trại tập trung cải tạo, 

 ô nhiễm không khí, 

 vùng nguy hiễm,  

 vùng có chiến tranh, và thảm họa chiến tranh.  
2. Tác nhân uất cảm sinh lý 
Đây là những trường hợp mang những mặc cảm: 

 có thân không cân bằng, không bình thường như mọi 
người, có thân tàn tạ (deterioration), suy nhược, sức 
khỏe thể chất không bình thường,  

 bệnh kinh niên không chữa trị được,  

 hằng ngày soi gương để kiểm tra sắc mặt, tóc tai, 
hình dáng cơ thể, và cách ăn mặc áo quần của mọi 
lứa tuổi cũng là nền tảng cơ bản đưa đến uất cảm. 

Trong lúc đó, có một tác nhân gây uất cảm mà ít ai nhận ra, 
đó là sự tỉnh táo quá mức (excessive arousal). Tỉnh táo, thực 
ra là vai trò quan trọng của tâm. Nó góp phần trong việc giải 
quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng cũng như bình thường. 
Không có sự tỉnh táo, chúng ta không để ý đến điều gì xảy ra 
chung quanh. Chúng ta cũng không chú trọng đến các chi 
tiết. Tri giác, ký ức, chú ý, và xúc cảm, nói chung đều cần 
đến sự tỉnh táo. Nhưng nếu tập trung sự tỉnh táo vào một chủ 
đề quá nhiều, thần kinh trở nên căng thẳng, lo âu bắt đầu 
xuất hiện. Và như thế, uất cảm sẽ xảy ra. 
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3. Tác nhân uất cảm xã hội  
Đây là những trường hợp: 

 mất việc làm hay thất nghiệp,  

 cái chết của chồng hay vợ hay mất người bạn đời,  

 mất người thân thương trong gia đình hay mất người 
bạn thân nhất trong đời;  

 uy tín danh dự bị chà đạp;  

 mất điạ vị cầm quyền hay địa vị cầm quyền bị lung 
lay; 

 thay đổi công việc làm ăn,  

 tiền nhà cao,  

 nợ quá nhiều;  

 vấn đề luyến ái khó khăn,  

 con cái rời khỏi gia đình,  

 thay đổi điều kiện sinh sống,  

 kỷ niệm hãi hùng hay đau thương trong thời gian 
chiến tranh hoặc vượt biên, vượt biển,  

 ly dị và ly thân,  

 tù tội,  

 những kỷ niệm chấn thương nội tâm,  

 nhiều vấn đề phức tạp với chủ hay cơ quan làm việc,  

 sống lang thang, bơ vơ, và nghèo đói,  

 yêu cầu, nhu cầu, cơ hội, mục đích không xứng hợp 
(incompatible) với ý muốn hay nguyện vọng...  
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Những tác nhân nói trên đưa đến: 

 xung đột nội tâm không bao giờ ngưng, suy sụp tinh thần 
đột ngột, dồn nén hay ức chế tình cảm, bị áp lực từ nhiều 
phía, bị chấn thương nội tâm, khủng hoảng tinh thần, thất 
vọng, lo âu. 

Lo âu là tình cảm xúc động, gần với sợ hãi. Nhưng lo âu 
khác với sợ hãi. Vì lo âu là không căn cứ và không mục đích, 
còn sợ hãi là có căn cứ và có mục đích. Lo âu rất mơ hồ. Đó 
là chờ đợi mối nguy hiễm không rõ ràng, không lường trước 
được trong một tâm trạng đau khổ. Lo âu đưa đến căng thẳng 
thần kinh. Lo âu thường xuyên đưa đến mãn tính. Nó là mầm 
mống đưa đến uất cảm. 
4. Tác nhân uất cảm tâm lý 
Đây là những trường hợp: 

 xúc cảm mạnh và kéo dài, gồm hối hận (do gây điều 
tội lỗi nghiêm trọng),  

 ám ảnh những kỷ niệm (haunting memories) và ác 
mộng (nightmares),  

 sân hận,  

 sợ hãi,  

 chán nản,  

 chán ngán nghiêm trọng,  

 tuổi già sợ chết,  

 kể cả vui quá độ cũng đưa đến uất cảm.  
Mặt khác có những mặc cảm thua kém trên các phương diện 
sống trong xã hội như nghèo, thiếu thốn, thiếu thông minh, 
tội lỗi, tuổi già cô đơn (không có con cháu phụng dưỡng, 
không có xã hội giúp đỡ) cũng đưa đến uất cảm kinh niên. 
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Ngoài ra, có những loại cạnh tranh, ganh đua để đạt được 
điều gì trọng đại trong cuộc sống; bị ép buộc hay bức bách 
làm điều gì thường xuyên. Cá nhân những người này thường 
xuyên sống dưới những áp lực, hối hả, khuynh hướng hoạt 
động tâm trí căng thẳng liên tục.  

Tác động và tác dụng 
Để đáp ứng tác nhân kích thích từ bên ngoài giác quan như 
sân hận, đau buồn (the grief), chán nản dây dưa hay do tưởng 
tượng những mối lo âu, sợ hãi ray rứt, uất cảm (stress) được 
tạo ra. Nó được hình thành từ tiến trình hoạt động của não bộ 
qua các cơ chế vỏ não, duới đồi, hệ thống tuyến nội tiết, và 
giao cảm thần kinh.   
Kết quả của uất cảm đưa đến làm thoát ra nội tiết tố 
“cortisol” từ Vỏ thượng thận và “epinephrine” từ Ruột 
thượng thận. Những nội tiết tố này làm thay đổi nhịp tim, áp 
suất máu, và biến đổi hóa học trong cơ thể (metabolism).  
Cortisol là một trong những hormones được tiết ra từ tuyến 
thượng thận thông qua cường độ hoạt động của uất cảm. Số 
lượng vừa phải của cortisol thì không gây tai hại cơ thể, trái 
lại còn làm lợi cho cơ thể vì nó tăng cường hệ thống miễn 
dịch. Tuy nhiên, khi nó được sản xuất quá mức, kéo dài từ 
ngày này qua ngày khác và trở thành kinh niên, nó là chất 
độc cho não. Vì khi đi vào máu lên đến não, nó bó chặt lại 
những thụ thể (receptors) trong tế bào chất hay bào tương 
(cytoplasma) của nhiều tế bào não (neurons). Nó làm chết tế 
bào não và làm tổn thương hằng triệu tế bào não tại vùng ký 
ức dài hạn (Hippocampus), đưa đến mất trí nhớ. Nguyên 
nhân tạo ra bệnh sa sút trí tuệ trước tuổi già (bệnh 
Alzheimer), là do kết quả của chất độc cortisol được tăng 
nhiều trên vỏ não. Nó làm vỏ não của 3 vùng thùy đỉnh, thùy 
thái dương, và thùy chẩm bị teo lại. (Đây là vùng kiến giải 
tổng quát). Ngoài ra còn những nguyên nhân khác như giảm 
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lưu lượng máu cho não, đưa đến tế bào não thiếu hụt dưỡng 
khí. 
Khi chúng ta chịu đựng uất cảm đều đặn, uất cảm trở thành 
kinh niên. Lúc bấy giờ não bị hư hại.  
Epinephrine là chất làm tăng nhịp đập của tim, tăng độ 
đường trong máu, mạch máu bị thắt lại (tăng huyết áp, nhịp 
tim đập nhanh hơn), và máu bị lệch hướng đến não, tim và 
cơ xương.  
Cùng lúc đó giao cảm thần kinh bị tác động. Nhịp tim tăng 
lên, thở nhanh, đường máu tăng, mạch máu ngoại biên thắt 
lại, tiêu hóa bị chận lại, và những tác dụng khác nhau xảy ra. 
Uất cảm kinh niên đưa đến cao máu. Cao máu làm cho tim, 
mạch máu và thận bị hỏng. (Máu 140/90 được xem là cao).  
Loại người này dễ bị mắc bệnh tim mạch (cardiovascular 
disease), tim có thể bị tổn thương; cuối cùng khó tránh bị 
chết vì đứng tim bất ngờ. 
Bệnh tâm sinh lý gồm cao máu, loét, và đau đầu, không phải 
gây ra bởi rối loạn thể chất (physical). Sự oán giận 
(resentment), sân hận, lo âu kích thích acid tiêu hóa làm cho 
nhiều phần lớp vách trong bao tử hay ruột non bị loét. 
Nỗi đau buồn (grief), chán nản (depression) theo sau cái chết 
của người bạn đời làm giảm sự phòng vệ miễn dịch và tăng 
sự nguy hiểm bị stroke hay heart attack. 
Stress làm giảm hệ thống miễn nhiễm. 
Xúc cảm và trầm cảm được kết nối với ung thư. 

Định Nghĩa 
Trên mặt trạng thái, 

 Uất cảm được định nghĩa là sự biểu lộ trạng thái tâm lý 
biến động, căng thẳng, không quân bình hay không xứng 
hợp giữa tri giác và nhận thức về những yêu cầu 
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(demands), nhu cầu (needs), hay khả năng đối phó trước 
những tình hình khẩn trương đang xảy ra.  

 Uất cảm cũng được hiểu là trạng thái phản ứng xúc cảm 
và căng thẳng tâm lý cao độ, hay tâm bị áp lực từ nhiều 
phía, hoặc con người tự dồn nén tình cảm quá mức vào 
một chủ đề, hay một chấn thương nội tâm gợi lại trong 
ký ức. Cường độ căng thẳng thần kinh thấp hay cao tùy 
thuộc vào mức độ phản ứng của trí năng hay của nhận 
thức, hoặc của cách quan niệm riêng của cá nhân.  
Thí dụ 1  
Chứng kiến một sự kiện làm tăng lên sự sợ hãi hay khiếp 
đãm, tạo ra những tình trạng lo âu, mất ngủ, buồn chán 
hay chán ngán nghiêm trọng, như cái chết của người thân 
thương nhất, sự ly dị hay ly thân, sự sanh con, sự bơ vơ 
nơi xứ lạ quê người, sống trong những cảnh kinh hoàng 
chết chóc trong thời kỳ chiến tranh...  
Thí dụ 2 
Thường xuyên vận dụng ý thức hay trí năng để tập trung 
tư tưởng vào chủ đề dụng công hay tu tập, hoặc tăng 
cường sử dụng tỉnh thức ý thức hay tỉnh táo quá mức khi 
thực hành thiền...  

Trên mặt tác dụng, 

 Uất cảm được xem là một thứ bệnh tâm lý, có khả năng 
đưa đến các loại loét nội tạng như loét bao tử, loét đường 
ruột, và cao hơn nữa là ung thư. Những tác nhân gây uất 
cảm nói trên tác động vào não bộ, đặc biệt là khu Dưới 
Đồi (Hypothalamus). Theo sau đó những phản ứng sinh 
học bên trong cơ thể được tạo ra, như các chất nước hóa 
học trong tuyến thượng thận và hệ giao cảm thần kinh. 
Cuối cùng đưa đến bệnh nội tạng và hư hại não. Chính vì 
thế, uất cảm được xem là tác nhân gây bệnh cho tâm và 
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thân. Vì vậy, uất cảm cũng được định nghĩa là một loại 
“bệnh tâm sinh lýPsychophysiology illness”). 

Với thân, con người bị các bệnh loét bao tử, loét đường ruột, 
huyết áp cao, bệnh tim mạch, động mạch vành tim, nhồi máu 
cơ tim, đứng tim, tai biến mạch máu não, bệnh liệt nửa chi 
cơ thể, tiểu đường, ung thư, hư hại não, v.v... 
Với tâm đưa đến bệnh trầm cảm, bệnh mất trí nhớ, v.v...  
Tóm lại, uất cảm là những trạng thái phản ứng phức tạp của 
tâm trong tình trạng căng thẳng dai dẳng về những chủ đề 
hay tình huống hoặc môi trường mà tất cả con người trẻ hay 
già, tại gia hay xuất gia cần phải giải quyết hay đối phó hoặc 
đương đầu. Trong tiến trình đối phó, thần kinh căng thẳng, 
các sắc thái tâm được biểu lộ theo từng dữ kiện đối phó. 
Cùng lúc đó, các chất nước hóa học bên trong cơ thể được 
tiết ra để đáp ứng theo sự phản ứng của tâm. 
Những áp lực tâm lý này tạo thành bệnh tâm thể. 

Đối phó với uất cảm 
Trong thiền, đối phó uất cảm có nhiều cách: 
1. Thư giãn tâm hay thư giãn niệm là một phần quan trọng 

của hồi đáp sinh học (Biofeedback). Nó là thuốc giải độc 
uất cảm. Tọa thiền, thư giãn: tăng cường hệ thống miễn 
nhiễm, giảm huyết áp, giảm nhịp tim và tiêu thụ dưỡng 
khí. 

2. Thở hai thì: thầm nhận biết hít vào, thầm nhận biết thở 
ra. 

3. Không định danh đối tượng. 
4. Không dán nhãn đối tượng. 
5. Chú ý trống rỗng (bare attention). 
6. Thấy, nghe, xúc chạm, biết như thật. 
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7. Thể nhập chân như hay an trú trong tâm Tathā. 
8. Thể nhập Không Định. 

Hội chứng uất cảm 
Hội chứng uất cảm được chia làm 3 giai đoạn: (1) giai đoạn 
báo động, (2) giai đoạn đề kháng, (3) giai đoạn kiệt quệ. 
Phản ứng uất cảm đầu tiên là phản ứng báo động. Trước 
hết, nó tác động khu Dưới Đồi (Hypothalamus) làm tiết ra 
CRH (Corticotropin-realeasing hormones). CRH tác động 
vào 2 hệ thống: 
1. Một là thùy trước Tuyến Yên (Pituitary) làm tiết ra 

ACTH (adrenocorticotropic hormone). ACTH theo máu 
tác động vào Vỏ Thượng thận (Adrenal Cortex) làm tiết 
ra chất tăng độ đường máu của thượng thận là 
“Glucocorticoid Hormones.”  

2. Hai là tác động vào Hệ Thần kinh tự quản là Hệ Giao 
cảm thần kinh.  

Khi GCTK bị tác động, nó làm cho nhịp tim tăng lên, thở 
nhanh, đường máu tăng, mạch máu ngoại biên thắt lại, tiêu 
hóa bị chận lại, và những tác dụng khác nhau xảy ra. Đó là 
tín hiệu thần kinh từ GCTK tác động vào Tuyến thượng thận 
(Ruột thượng thận). Tuyến này liền tiết ra chất Epinephrine 
(adrenaline) và Norepinephrine (moradrenaline). 
Sự phản ứng báo động này chỉ kéo dài vài phút, tùy theo tác 
nhân gây uất cảm (stressor) kéo dài bao lâu. Ít nhất là kéo dài 
vài giờ. Khi uất cảm chấm dứt, đối giao cảm thần kinh liền 
thay thế, và cơ thể bắt đầu được tái xây dựng tiềm lực của 
nó. 
Tuy nhiên, không phải tất cả uất cảm chấm dứt ở đây. Nếu 
uất cảm tiếp tục, ta vào giai đoạn thứ hai. Đây là giai đoạn 
đề kháng. Trong giai đoạn này cơ thể con người bắt đầu sử 
dụng hệ thống dưới đồi - tuyến yên và vỏ thượng thận. 
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Trong giai đoạn đề kháng, trong sự đáp ứng của khu Dưới 
Đồi, phần trước của tuyến yên bắt đầu tiết ra nội tiết tố 
ACTH (adrenocorticotrophic hormone). ACTH hoạt động 
trên vỏ tuyến thượng thận, làm cho tuyến thượng thận bắt 
đầu tiết ra nội tiết tố Glucocorticoid, hydrocorticosone, 
corticosterone, và cortisol. Những chất nội tiết tố này có 
nhiều chức năng khác nhau. Chúng giúp cho hệ thần kinh tự 
quản duy trì epinephrine và norepinephrine. Chúng kích 
thích sự cải biến chất béo và chất đạm thành đường, và 
chúng xúc tiến việc cất giữ glycogen trong gan, nhờ đó cơ 
thể được cung cấp thêm năng lượng. 
Giai đoạn kiệt quệ (exhaustion). Giai đoạn này chỉ phát 
triển khi stress lên nghiêm trọng cực điểm. Nếu uất cảm tiếp 
tục tăng lên hết mức, nội tiết tố cortisol được tiết ra. Cơ thể 
không thể kéo dài sự đối phó với tác nhân gây uất cảm và cái 
chết có thể xảy ra sau đó. 
Cường độ xúc cảm mạnh mẽ. Hội chứng vật lý: cơ bắp căng 
lên, nhịp thở nhanh hơn, thần kinh bị kích động (có cảm giác 
ngứa như có kiến bò (tingle), bao tử nổi sóng (churns), đêm 
đến ngủ không được. Liệt nửa chi cơ thể. Đó là bệnh viêm 
tĩnh mạch (phlebitis) làm tạo ra máu nghẽn (blood clots). 
Nếu máu nghẽn này đến tim, bệnh nhân chết. 
Những yếu tố tâm lý và vật lý tương tác một cách phức tạp 
để hình thành (to shape) sức khỏe vật lý (physical health). 
Cả hai chất Epinephrine và Norepinephrine đều kích thích 
tim và thắt mạch máu ở da và nội tạng. Norepinephrine tác 
dụng co mạch và tăng huyết áp cao hơn. Epinephrine do ruột 
thượng thận tiết ra làm tim đập nhanh, làm co mạch, nhưng 
giãn động mạch vành và động mạch cơ xương, tăng huyết áp 
và đường máu, ức chế cơ trơn phế quản, ruột, và giãn đồng 
tử. 
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Áp lực xã hội liên quan đến vai trò của con người trong xã 
hội thúc đẩy họ gia tăng mức hoạt động tâm trí, cuối cùng 
đưa đến bệnh động mạch vành tim (coronary heart disease). 
Uất cảm làm tổn hại sức khỏe. Nó kết nối với bệnh suyển 
(asthma), viêm khớp (arthritis), ung thư, tiểu đường 
(diabetes), bệnh tim và rối loạn tâm thể (psychosomatic 
disorders) đưa đến loét (ulcers). 
Nó làm ảnh hưởng đến nhiều chương trình, kế hoạch, và sự 
sáng tạo. 
Xơ cứng động mạch. Đây là động mạch chủ bị đóng lại bởi 
sự tích lũy những phiến lipids (cholesterols). Nếu động mạch 
dẫn đến tim bị tắc nghẽn (become clogged), con người có thể 
kinh nghiệm đau (angina) và nhồi máu cơ tim (heart attack).  
Uất cảm được biết đóng vai trò trong xơ cứng động mạch. 
Trong hệ thống giao cảm thần kinh - tuyến thượng thận làm 
cho dễ dàng sự thoát ra epinephrine và norepinephrine. 
Cả hai chất này nếu tăng lên nhiều chúng sẽ tạo thành lipids 
(chất béo) đóng vào thành mạch máu. 
Uất cảm vì mất người thân thương đưa đến rối loạn chức 
năng hệ thống tuyến nội tiết. Kết quả dễ đưa đến bệnh động 
mạch vành tim (coronary heart disease). 

Vai trò của DƯỚI ĐỒI đối với Uất Cảm 
Dưới Đồi nằm dưới Đồi Thị (Thalamus) trong nó có những 
trung tâm quản lý ăn, uống, thái độ tình dục, ngủ và kiểm 
soát nhiệt độ. Nó cũng can thiệp vào những thái độ xúc cảm, 
như giận dữ (rage), kinh hãi (terror), và khoái lạc (pleasure). 
Trong những lần uất cảm, Dưới Đồi xuất hiện để đóng vai 
trò trung tâm điều hợp (coordinating) và hợp nhất 
(integrating) những hoạt động của hệ thần kinh. 
1. Hệ thống Giao cảm thần kinh - tuyến thượng thận (trong 
đó, ruột tuyến thượng thận tiết ra epinephrine và 
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norepinephrine) thì quan trọng đặc biệt khi cơ thể chiến đấu 
hay tháo chạy (fighting or fleeing) hoặc dấn thân vào hoạt 
động đối phó. Đáp ứng tim mạch, thở, tuyến nội tiết, và 
những đáp ứng khác để cho cơ thể đủ năng lượng đối phó 
với vấn đề. 
2. Hệ thống Dưới đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận đóng 
vai trò khi cơ thể phải giáp mặt với uất cảm kinh niên hay 
không có cách gì đối phó với tác nhân gây uất cảm. Thí dụ, 
hằng ngày trong sở làm ta giáp mặt với người chủ khó tính, 
ta phải âm thầm chịu đựng những lời nói huyênh hoang khó 
chịu. Những lời nói huyênh hoang khó chịu này là tác nhân 
gây uất cảm. Trí năng sẽ có mặt để đối phó với thái độ đó 
của ông chủ. Lúc bấy giờ trong não, Dưới Đồi kích thích 
tuyến yên để tiết ra ACTH vào dòng máu, rồi trở lại kích 
thích vỏ thượng thận để tiết ra “steroid hormones” là nội tiết 
tố có nhiều chất béo. Cơ thể tăng lên sự chú ý vào thái độ 
của ông chủ, và giao cảm thần kinh hoạt hóa. Tốc độ tim 
giảm và vận động bị ức chế. 

Các giai đoạn Uất Cảm 
Năm 1976, nhà sinh lý học người Canada, Hans Selye cho 
biết rằng uất cảm xảy ra và kéo dài trong ba giai đoạn. Ông 
gọi là Hội Chứng Thích Nghi Tổng Quát “General 
Adaptation Syndrome” 1) Phản ứng báo động (Alarm 
reaction), 2) Đối kháng (Resistence), và 3) Kiệt quệ 
(Exhaustion). 
Giai đoạn 1: Phản ứng Báo động  
Đây là giai đoạn đáp ứng uất cảm. Uất cảm bắt đầu khi nhận 
ra rằng có sự nguy hiểm hay phải chiến đấu. Xúc cảm dâng 
cao tác động hệ thống giao cảm thần kinh - ruột thượng thận. 
“Báo động đỏ” được bật lên. Chúng ta nhạy cảm và báo 
động. Thở nhanh, tim đập nhanh, cơ bắp căng, những sự thay 
đổi thể lực xảy ra. Những sự thay đổi này giúp chúng ta động 
viên những nguồn đối đầu để lấy lại sự tự kiểm soát. Tín 
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hiệu thần kinh (Nerve signals) chớp lên qua hệ thống giao 
cảm thần kinh, và epinephrine liền tiết ra chảy vào dòng 
máu. Liền tức khắc, tốc độ tim và thở tăng lên, áp suất máu 
lên cao, máu từ da, tiêu hóa, và hệ thống bài tiết ngưng lại. Ở 
giai đoạn này, chúng ta phải dùng những chiến thuật đối dầu 
phòng vệ. Nếu không giảm uất cảm, cuối cùng chúng ta vào 
giai đoạn hai của sự thích nghi (adaptation). 
Giai đoạn 2: Đối kháng 
Những triệu chứng thể lực và những dấu hiệu khác của sự 
căng thẳng xuất hiện như chúng ta phải chiến đấu chống lại 
sự gia tăng rối loạn tâm lý. Nếu những cố gắng của chúng ta 
thành công trong việc giảm uất cảm, chúng ta trở lại trạng 
thái bình thường hơn. Nhưng nếu uất cảm tăng quá độ hay 
kéo dài, chúng ta có thể trở nên tuyệt vọng (desperation). 
Nếu nó xuất hiện, những nguồn thể lực và xúc cảm kiệt quệ 
(depleted) và những dấu hiệu mòn mỏi hiện rõ hơn. 
Giai đoạn 3: Kiệt quệ 
Nếu uất cảm kéo dài quá lâu, con người có thể đến giai đoạn 
thứ ba là giai đoạn kiệt sức (exhaustion). Đây là giai đoạn 
cuối cùng. Tuyến yên và tuyến thượng thận hoạt động đến 
mức giới hạn của chúng và chúng mất hết năng lực để hoạt 
động theo chức năng của chúng. Cuối cùng, cơ thể kiệt quệ, 
những phản ứng báo động trở nên vô hiệu. Do đó, uất cảm 
kinh niên, luôn luôn đưa đến chết. 
Não bộ và thân là thực thể vật lý. Tâm gồm tinh thần và tình 
cảm. Cả ba đều bị chi phối bởi 4 qui luật: vô thường, xung 
đột, không thực chất, và duyên sinh hay tương quan nhân 
quả. 
Chỉ có loài người mới có thương, ghét, thất vọng hay mê say, 
lạc quan hay bi quan, tình cảm và lý trí. Chức năng nào biểu 
lộ nhừng sắc thái của tâm ? Chỉ có não bộ mà cơ bản trong 
đó là tế bào não. 
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Tâm và thân luôn luôn hoạt động tương tác với nhau. Tâm 
ảnh hưởng đến thân. Thân ảnh hưởng đến tâm. 
Với Thiền, thân và tâm phải hài hòa cùng nhau. Muốn thế, 
người thực hành thiền phải theo những nguyên lý thích ứng 
do Thiền đề ra. 

Hệ Thống Thần Kinh Ngoại Biên trong xúc cảm 
Thụ thể giác quan (sensory receptors) trong ngũ quan (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, da) cung cấp thông tin về ngoại trần. Thụ thể 
đóng ở cơ xương (the skeletal muscles) và các khớp 
(synapses) cung cấp thông tin về tư thế, vị trí, hướng 
(orientation), và động tác của cơ thể. Thụ thể ở cơ trơn (the 
smooth muscles) và những cơ quan bên trong (the internal 
organs) cung cấp hồi đáp về điều gì xảy ra chính bên trong 
cơ thể: những cảm giác đói, khát, buồn nôn (nausea) hay 
những cảm giác nội tạng. Tất cả thông tin được truyền đến 
thần kinh Trung Ương (CNS) qua nhiều ngã hướng tâm 
(afferent pathways). 
Trái lại, những xung lực thần kinh ly tâm (efferent) mang 
thông tin từ Thần kinh Trung ương đến thần kinh ngoại biên 
(có nghĩa, chúng cho phép não có những hiệu ứng (effects) 
trên cơ bắp, cơ quan, và các tuyến). Những đường đi xuống 
này thông thường gọi là ly tâm, hay đường vận động. 
Não bộ có thể dùng hai loại thông tin bên trong, như thông 
tin của thân và của nội tạng, trong việc xét đoán xúc cảm 
(emotional judgments). Thụ thể trong cơ xương và khớp 
(như ở mặt, tay, hay chân) phát ra những kích thích truyền 
vào não bởi dây thần kinh hướng tâm của cơ thể. Thụ thể 
trong cơ trơn và cơ quan bên trong (như bao tử và ruột) phát 
ra kích thích, truyền vào não qua dây thần kinh hướng tâm 
nội tạng. Bằng những phương tiện này não bộ tiếp nhận 
thông tin về những vận động cơ mặt, hoạt động bên trong nội 
tạng, tư thế của các chi, kiệt sức bên trong (internal distress), 
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v.v... Từ đó, biểu lộ ra: lông mày nhíu lại, răng cắn chặt, bao 
tử đau, cổ lạnh. 
Hệ thần kinh ngoại biên chia làm hai phần chính: hệ thần 
kinh tự quản và hệ thần kinh cơ thể (the somatic nervous 
system). Hệ thần kinh cơ thể gồm những tế bào não đi đến và 
từ những cơ quan cảm giác và vận động (như cơ xương). Hệ 
thần kinh tự quản gồm những tế bào não điều hòa cơ trơn, cơ 
tim, và các tuyến. Tự quản có nghĩa “tự quản lý” (self-
governing). Hệ thần kinh tự quản tác động hay kích thích 
(innervates) hệ thống tim mạch, hệ thống thở, hệ thống tiêu 
hóa, và hệ thống tuyến nội tiết, gồm tuyến thượng thận, tinh 
hoàn (the testes), và buồng trứng (ovaries). Hệ thần kinh tự 
quản đặc biệt quan trọng trong sự biểu lộ xúc cảm. 
Nó được gọi là tự quản vì những chức năng của nó phần lớn 
là ngoài sự kiểm soát có ý thức. Trong khi chúng ta có thể 
bằng ý muốn để kiểm soát cơ xương, nhưng ý chí kiểm soát 
cơ trơn và cơ tim thì khó đạt được. Phần này do thần kinh tự 
quản phụ trách. 

Tác nhân gây Uất Cảm 
Tùy theo phong tục tập quán và văn hóa, (stressors) có thể 
xảy ra trong những trường hợp như sau: 
1. Thất nghiệp. Đây là nguồn chính yếu. 
2. Cái chết của người vợ hoặc chồng.  
3. Mất đi người thân thương (Bereavement).  
4. Ly dị và Ly thân.  
5. Lo âu. 
6. Sống bơ vơ. 
7. Tù tội. 
8. Chết của người thân thương trong gia đình. 
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9. Hôn nhân hay tình yêu ngang trái. 
10. Bệnh kinh niên. 
11. Bị ngược đãi. 
12. Không đạt được điều mong đợi. 
13. Chiến đấu trong chiến tranh. 
14. Chấn thương nội tâm (Traumatic). 
15. Tai ương thiên nhiên (Natural catastrophes): bão lụt, 
động đất, hỏa hoạn, máy bay rơi. 

Tóm kết 
Uất cảm là một chứng bệnh thời đại của thế kỷ 20 và hiện 
nay trên thế giới. Dù sống trong những quốc gia chưa phát 
triển hay trong những quốc gia tiên tiến, con người vẫn phải 
đối diện với nhiều hoàn cảnh khó khăn trong đời sống hàng 
ngày. Nếu chúng ta không biết điều hòa thân và tâm của 
mình để thích nghi với gia đình, nơi làm việc, xã hội, và 
thiên nhiên, thì điều đó dễ dẫn chúng ta đến những hậu quả 
nghiêm trọng: bị bệnh uất cảm, và tiếp theo là những bệnh 
tâm thể khác… 
Phương thuốc giải độc để ngăn ngừa tất cả những bệnh tâm 
lý và tâm thể là phương thức Thiền do Đức Phật Thích Ca 
thiết lập. Cốt lõi của Thiền là luôn luôn sống trong cái Biết 
Không lời (Chánh niệm), Biết rõ ràng đầy đủ mà không dính 
mắc (Chánh niệm tỉnh giác), và Nhận Thức biết không lời. 
Từ đấy, chúng ta sẽ kinh nghiệm: tâm hài hòa, thân hài hòa, 
và trí tuệ tâm linh phát huy. 
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Bài đọc thêm  
số 4 

Bệnh Tâm Thể 
 
Định nghĩa 
Từ “tâm thể” được kết hợp với từ tâm là “psyche1” và từ cơ 
thể  là “soma.2” Hai từ này gốc từ tiếng Hy lạp. Khi kết hợp 
lại thành từ “psychosoma,3” có nghĩa “tâm thể.” Thuật ngữ 
“psychosoma” chỉ cho tâm rối loạn gây bệnh cho thân, 
trong đó chủ yếu là bệnh nội tạng. Các nhà tâm lý học Tây 
phương dùng từ “psychosomatic diseases” hay 
“psychosomatic illnesses” để chỉ cho những thứ bệnh do 
những yếu tố tâm rối loạn gây ra bệnh cho thân. Thí dụ, lo 
âu, sợ hãi, sân hận, buồn chán, ghen tương, vui quá độ... 
đưa đến bệnh cho thân, như cao máu, loét bao tử, nhức một 
bên đầu, hen suyễn, tiểu đường, đứng tim... chứ không phải 
bệnh do cơ thể rối loạn tạo ra. Chúng tôi dịch là “bệnh tâm 
thể.” 

Tác động dây chuyền 
Trên thực tế, các yếu tố tâm lý xúc cảm và những trạng thái 
tùy miên, tức những phiền não âm ỉ ngấm ngầm trong tâm, 
luôn luôn tác động đến não bộ và khu Dưới Đồi. Từ đó, 
xung lực được truyền đến hệ Giao cảm thần kinh. Rồi theo 
hệ thống dây chuyền, các chất nước hóa học gây bệnh cho 
cơ thể từ Giao cảm thần kinh đến hệ thống tuyến nội tiết 
được tiết ra...làm cho thân bị bệnh. Như vậy, bệnh tâm thể 
là bệnh của thân do tâm bị nhiều mức độ xúc cảm dồn dập 
tạo ra.  
------------------------- 
1. psyche = tâm: mind;  
2. soma = cơ thể: body;  
3. psychosoma = tâm-thân/tâm thể: mind-body.  
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Nói theo Thiền, đây là những mức độ vọng tâm dao động 
quá mức, rồi tín hiệu dao động đó tác động đến khu Dưới 
Đồi; khu Dưới Đồi truyền đến Giao cảm thần kinh, Tuyến 
Nội tiết...làm cho cơ thể bị đau bệnh.  
Tóm lại, đầu mối đưa đến bệnh tâm thể là do các căn tiếp 
xúc các đối tượng bên ngoài, khiến cho vọng tâm dao động 
quá mức làm khởi lên những lo âu, sợ hãi, cố gắng quá 
mức. Chính những dao động này đã tác động vào khu Dưới 
Đồi làm tạo ra những phản ứng hóa học trong hệ Giao cảm 
thần kinh và các tuyến Nội tiết. 
Sống trong gia đình hay ngoài xã hội, con người thường 
xuyên đương đầu các tình huống khó khăn, cay đắng, bi 
thương, đau đớn, kinh hoàng, hoặc bị nhiều áp lực dồn dập 
đưa đến, hoặc đứng trước những trường hợp de dọa nghiêm 
trọng đến mạng sống, danh dự, sự nghiệp, tài sản hay địa 
vị, làm căng thẳng thần kinh quá mức; kết quả đưa đến 
bệnh tâm thể.   

Tác nhân đưa đến bệnh tâm thể hay bệnh uất cảm: 

 Trong vai trò người chủ gia đình hay chủ xí nghiệp, 
công ty, ta phải giải quyết những vấn đề nghiêm trọng 
liên quan đến tiền bạc trong các chi phí trả nợ tiền bills 
hằng tháng như tiền nhà, tiền xe, tiền máy móc, tiền 
nhân công, tiền cơ sở làm ăn... Hoặc mang nợ quá 
nhiều. Ta thường trực lo âu vì phải giải quyết những 
món tiền hằng tháng.  

 Thường xuyên sống trong khung cảnh bị đe dọa đến 
mạng sống, sức khỏe, tài sản, danh dự, địa vị, hay 
quyền lợi, uy quyền, đưa đến hoang mang, lo âu và sợ 
hãi quá mức.  

 Thường xuyên đương đầu các tình thế khó khăn, cay 
đắng, bi thương, tang tóc và kinh hoàng. 
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 Chạm trán những bất hạnh trong cuộc sống hằng ngày 
như nghèo, đói, thiên tai, tai nạn gây chết người thân 
thương. 

 Mất hết nguồn hy vọng để sống đưa đến chán nản, 
không còn tha thiết gì đến môi trường chung quanh. 

 Vỡ mộng điều gì mà ta đã đặt trọn niềm tin. 

 Xúc cảm đột ngột, như vui mừng quá mức, kinh hoàng 
quá mức, sợ hãi quá mức, giận dữ quá mức làm căng 
thẳng thần kinh tột độ. 

 Ám ảnh, lo sợ điều gì bất ổn sẽ đến với mình hay gia 
đình mình hay ám ảnh những kỷ niệm đau buồn. 

 Thất nghiệp lâu ngày, cố gắng tìm việc mà vẫn không 
tìm được. 

 Chấn thương nội tâm, như kinh hoàng về một hình ảnh 
chết thê thảm của thân nhân hay bạn bè trong chiến 
tranh, hay trong tai nạn thảm khốc nào đó. 

 Cố gắng quá mức hay nỗ lực liên tục, hoặc tinh tấn quá 
mức, tỉnh táo quá mức để tập trung tâm vào việc dụng 
công tu thiền đến độ căng thẳng thần kinh mà vẫn tiếp 
tục nỗ lực. 

Tóm kết 
Nói chung, tác nhân gây bệnh tâm thể, trên cơ bản là do 
trạng thái tâm xúc cảm tùy miên và phiền não tùy miên 
tăng cao quá mức tạo ra. 

Giải thích lo lắng và lo âu 
Cảm thấy lo lắng điều gì là điều tự nhiên trong cuộc sống 
hằng ngày của con người. Từ việc này đến việc kia, trong 
cuộc sống hằng ngày, tất cả chúng ta không nhiều thì ít, đều 
có lo lắng hay lo âu khác nhau; cho dù chúng ta đã hiểu lý 



TÁC DỤNG CỦA THIỀN ĐIỀU CHỈNH BỆNH TÂM THỂ 165 
 

vô thường, xung đột (khổ), hay không thực chất tính (vô 
ngã) của hiện tượng thế gian trong vũ trụ.  
Nói một cách thông thường, chỉ vì chúng ta là con người 
bình thường, không phải là cái máy hay không phải là 
những bậc thánh. Chúng ta cũng không phải là người đã 
giác ngộ. Chúng ta còn đang trên đường tu tập. Chúng ta 
chưa có đủ khả năng dụng công làm chủ được cảm thọ. 
Hoặc chúng ta chưa thực sự thể nhập các từng định cao hơn 
trong Phật giáo, nên chúng ta không tránh khỏi lo lắng hay 
lo âu. 

Lo lắng và lo âu 
Lo lắng (worry) là tâm ở trạng thái cảm thấy không an về 
việc gì và phải chú tâm vào việc đó, nhưng không đưa đến 
hoang mang, sợ hãi, cũng không đưa đến bệnh tâm thể.  
Còn lo âu (anxiety, nervousness) thì tâm tuy cũng không an 
về việc gì nhưng trạng thái không an này kéo dài dây dưa. 
Tình cảm xúc động, khởi lên từ trạng thái lo âu. Nó gần với 
sợ hãi. Nhưng nó khác với sợ hãi. Khi lo âu, ta thường 
xuyên hình dung hay tưởng tượng về sự nguy hiễm nào đó 
sẽ chụp đến ta hay gia đình ta. Nó không có căn cứ vững 
chắc. Còn sợ hãi có căn cứ và có mục đích. Do đó, lo âu rất 
mơ hồ. Nó tạo ra trạng thái hoảng sợ, kinh hoàng, hoang 
mang và tâm trạng đau khổ.  

Những trạng thái lo âu 
Thí dụ: 
- Lo âu về cái chết sắp đến với mình, lo âu về tình trạng 
khốn khó, nghèo túng, lo âu về tình trạng cô đơn trong tuổi 
già, lo âu về chiến tranh vi trùng sẽ xảy ra, lo âu về tận 
thế… 
Trong đời sống của người xuất gia cũng có nhiều lo âu. 
Mỗi người tùy theo cương vị và trách nhiệm của mình đều 
có lo âu khác nhau.  
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Có nhiều lo âu thể hiện lên đến cực điểm, hay ngấm ngấm 
từ chút. Tiến trình lo âu này thuộc dạng tùy miên.  Đó là nội 
tâm cứ ray rứt ngấm ngầm lo âu. Trong tiến trình lo âu đó, 
thần kinh luôn luôn căng thẳng. Cuối cùng đưa đến uất 
cảm, tức stress. Uất cảm là trạng thái phản ứng xúc cảm và 
căng thẳng tâm lý cao độ. Tâm bị áp lực từ nhiều phía hay 
một chấn thương nội tâm thường được gợi lại trong ký ức. 

Tác dụng lo âu 
Nếu lo âu trở thành mãn tính, trạng thái tùy miên xảy ra 
làm cho Giao cảm thần kinh bị tác động mạnh. Từ đó đưa 
đến cortisol từ vỏ thượng thận tiết ra nhiều và epinephrine 
từ ruột thượng thận cũng tiết ra nhiều. Hai loại nội tiết tố 
này làm cho nhịp tim gia tăng, đường máu tăng, áp suất 
máu tăng... Qua đó bệnh tâm thể sẽ xảy ra. Chỉ vì khi Giao 
cảm thần kinh bị căng thẳng, nó làm cho mạch máu ngoại 
biên bị thắt lại, tiêu hóa bị chận lại. Từ phần cuối dây thần 
kinh của hệ giao cảm tiết ra chất nước hóa học tên 
norepinephrine. Chất này theo máu đi vào ruột thượng 
thận. Từ ruột thượng thận lại tiết ra thêm hai thứ nước hoá 
học norepinephrine và epinephrine.  Cả hai chất này đi vào 
máu làm cho tim đập nhanh, thở nhanh, máu tăng áp suất, 
tâm tán loạn.  

Tác dụng hai chất nước hóa học Norepinephrine và 
Epinephrine 
Ngoài ra, với người trong cơn nóng giận, Giao cảm thần 
kinh cũng bị kích thích. Nó tiết ra norepinephrine làm cho 
người đó nổi lên sự hung bạo, muốn đánh, phá, hay chiến 
đấu. Với người sợ hãi thì epinephrine làm cho họ nhút nhát, 
muốn tháo chạy. Cả hai chất này cũng lập thành chất béo. 
Nó làm máu có mỡ. Máu bị tăng cholesterol một phần cũng 
do hai chất đó. Ngoài ra, với sự tác động của epinephrine, 
nó làm cho gan không giữ được đường (glucose) trong gan; 
đường thoát ra và đi vào máu làm cho máu có đường. 
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Mặt khác, khi tâm rối loạn hay căng thẳng thường trực, tín 
hiệu niệm liền truyền đến khu Dưới Đồi.  
Khi nhận tín hiệu niệm lo âu hay sợ hãi, khu Dưới Đồi liền 
tác động đến tuyến Yên bằng một chất nước hóa học là 
Cortitropinreleasing hormone, gọi tắt là CRH. Tuyến Yên 
tác động thẳng đến vỏ thượng thận bằng chất nước hóa học 
là Adrenocorticotrophic hormone, gọi tắt là ACTH. Ngoài 
ra khi một người chán nản hay trầm cảm, ACTH cũng tiết 
ra. Chất này làm cho vỏ thượng thận tiết ra cortisol.  
Cortisol là một trong những nội tiết tố (hormones) tiết ra từ 
tuyến thượng thận thông qua cường độ căng thẳng thần 
kinh. Số lượng vừa phải của cortisol thì không gây hại cho 
cơ thể; trái lại, còn làm lợi cho cơ thể vì nó tăng cường hệ 
thống miễn dịch. Tuy nhiên, khi nó được sản xuất quá mức, 
kéo dài từ ngày này sang ngày khác và trở thành kinh niên, 
nó trở thành chất độc cho não. Vì khi đi theo máu, nó lên 
đến não, nó bó chặt tế bào não. Nó làm chết tế bào não và 
làm tổn thương hàng triệu tế bào não tại vùng ký ức dài 
hạn, đưa đến mất trí nhớ và mất chức năng nhận thức. 
Nguyên nhân tạo ra bệnh Alzheimer, tức là bệnh sa sút trí 
tuệ trước tuổi già, một phần nào đó, có thể là do kết quả 
của chất độc cortisol được tăng nhiều trên vỏ não. Nó làm 
cho vỏ não của 3 thùy: thùy đỉnh, thùy thái dương, và thùy 
chẩm bị teo lại. đưa đến cơ thể suy nhược, ảnh hưởng đến 
tay chân, đầu mặt, và ảnh hưởng đến sự phát ngôn. Thí dụ 
quên tên gọi đồ vật, sau đó mới có khả năng nhớ lại tên đồ 
vật đó. Ngoài ra nó còn làm giảm lưu lượng máu cho não, 
đưa đến tế bào não thiếu hụt dưỡng khí. Ta thường cảm 
thấy mệt và choáng váng. 
Đặc biệt, nó cũng ngăn chận sự lập thành kháng thể. Do đó 
cơ thể dễ bị nhiễm trùng. 
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Các loại bệnh tâm thể 
- Những điều kiện lo âu, sợ hãi, nỗ lực tối đa để dụng công 
hay để làm việc bằng trí óc hay tay chân sẽ đưa đến những 
chứng bệnh cho cơ thể như: 
Nhức một bên đầu, hen suyễn, loét bao tử, rối loạn thận, 
rối loạn nhịp tim, rối loạn thần kinh hay thần kinh suy 
nhược, bệnh động mạch vành tim, bệnh Parkinson, tăng 
huyết áp, chán nản hay trầm cảm, viêm khớp, kích thích 
đường ruột, tiểu đường, đứng tim bất ngờ, đưa đến chết bất 
thình lình. Hoặc tự tử hay khùng điên. 
Giải thích thêm về bệnh Parkinson 
Bệnh Parkinson là bệnh suy nhược não bộ hay rối loạn thần 
kinh, do thiếu nhiều dopamine ở não, làm cho cơ thể suy 
yếu: cơ bắp cứng đơ, cử động khó khăn, bước đi không 
vững, đi như kéo lê thân mình, làm cho thân hơi cúi về phía 
trước; tư thế cứng nhắc, tay đưa ra không thẳng; đôi khi 
làm rung tay, đầu nặng, gương mặt như đeo một miếng gì 
nặng và không có biểu lộ, phát ngôn khó khăn. Nó được 
xếp là một loại bệnh liệt run. Trong cơ thể khỏe mạnh, 
dopamine thoát ra từ vùng liềm đen (substantia nigra, có 
nghĩa black substance, chất đen) ở cuống não và từ dưới 
đồi theo máu truyền lên khắp vỏ não. 
Giải thích thêm về bệnh trầm cảm (depression) 
Trầm cảm, tức mất tất cả hy vọng, không còn hăng hái làm 
việc, không còn tha thiết đến điều gì. Nó làm cho con 
người cảm thấy buồn, chán ngán, u sầu, hết hy vọng vào 
ngày mai, không thấy hứng thú, mất hết năng lực hoạt 
động; thường nghĩ đến chết và tự tử. Trong những triệu 
chứng sinh học, bệnh trầm cảm bao gồm rối loạn sự ngủ, 
như mất ngủ hay ngủ nhiều, ăn không thấy ngon miệng, 
mất cân, bị táo bón, sinh lý yếu.  
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Tác dụng của sự thực hành Thiền 
Bằng những kỹ thuật của Thiền, ta có khả năng điều chỉnh 
được bệnh tâm thể. Chỉ vì bệnh tâm thể do những trạng thái 
tâm rối loạn như lo âu, sợ hãi, uất cảm, giận tức, sầu khổ, 
trầm cảm dây dưa gây ra. Trong lúc đó mục tiêu nhắm đến 
của Thiền, trước tiên là điều chỉnh những rối loạn của tâm. 
Thiền làm cho tâm được thư giãn, thanh thản, phấn chấn, 
và an tịnh. 

Vai trò quan trọng trong hồi đáp sinh học 
Thư giãn là một điều kiện quan trọng của hồi đáp sinh học. 
Nó là thuốc giải độc bệnh uất cảm nói riêng, thuốc giải độc 
những rối loạn tâm xúc cảm và điều chỉnh lại thần kinh, nói 
chung. Nhưng đặc biệt, nó giúp ta ngăn chận hay chữa trị 
bệnh tâm thể bằng cách tác động thẳng vào Đối giao cảm 
thần kinh và vỏ não. 
Khi tâm yên lặng, cuống não sẽ tiết ra dopamine. Chất này 
có khả năng làm cho cơ thể khỏe mạnh và chữa trị được 
bệnh Parkinson. 
Khi Đối giao cảm thần kinh bị tác động, chất nước hóa học 
là acetylcholine sẽ được tiết ra từ tế bào vùng ý chí vận 
động, Dưới đồi, và cuống não. Chất này dẹp tan hai chất 
norepinephrine và epinephrine. 
Nó cũng đóng vai quan trọng trong việc học hỏi, ký ức, 
phát huy năng lực nhận thức, và cơ thể linh hoạt, tức tay 
chân có cử động nhẹ nhàng. Người mắc bệnh Alzheimer 
đặc biệt là do suy yếu chất acetylcholine. 
Do đó, vai trò của acetylcholine rất quan trọng. Chức năng 
của nó là giúp cho ta được tỉnh thức và tăng cường ký ức. 
Nhiều vùng bên trong não và cơ cấu mạng lưới ở cuống 
não đều có chứa acetylcholine. 
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Phương pháp thực tập 
Với tâm thanh thản, mọi xúc cảm tâm lý đều dừng. Hoạt 
động của hệ thống Giao cảm thần kinh và tuyến Thượng 
thận giảm. Nó làm cho hai chất nước hóa học 
norepinephrine và epinephrine không xuất hiện, nhịp tim 
giảm cường độ, áp suất máu xuống bình thường, cơ bắp 
không căng. Với tâm phấn chấn, nó dẹp được bệnh trầm 
cảm. Nó làm ACTH hạ, do đó cortisol cũng hạ. Đồng thời 
nó làm cho ta cảm thấy hăng say làm việc. 

Kết luận 
Khi biết được tiến trình gây bệnh cho thân vốn xuất phát từ 
nơi tâm rối loạn, ta có thể áp dụng những phương thức điều 
tâm của Thiền để tự chữa hay ngừa những chứng bệnh bên 
trong cơ thể. Và khi áp dụng những phương thức điều tâm 
chính là ta sử dụng trí năng tỉnh ngộ để thực hành. Cốt lõi 
của sự thực hành này đòi hỏi ta phải đạt được trạng thái thư 
dãn tâm hay thư dãn niệm. Vì có thành tựu thư dãn tâm hay 
thư dãn niệm, ta mới điều chỉnh hay chữa trị được bệnh tâm 
thể. Đó là ta sử dụng những tiến trình Biết không lời, Thầm 
nhận biết, Tỉnh thức biết không lời, và Nhận thức biết 
không lời. 
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Luận giảng 
số 8 

 
Research works from Dr. Michael Erb  

on the mapping of the brain  
                                     

 
Nghiên cứu của Tiế   ĩ       l Erb  

về vi c thành lập bả  đ ồ não bộ  
của Thiền  ư  Thích Thông Tri t 

 
                                                     
                         th and 9th of June 2013. Here I 
report some of the results from these experiments, combining 
functional magnetic resonance imaging (f-MRI) with 
simultaneous high density electroencephalography (EEG, 
256 channels). 
 
Những đ  đạt sau cùng của Thiền sư Thích Thông Tri t đã 
được thực hi n vào ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2013. Tôi  ường 
trình ở đây một số kết quả từ những thực nghi m này kết hợp 
với kỹ thuật chụp ảnh chứ   ă     ộng hưởng từ (f-MRI) và 
đ     ã   đ ồ (EEG, 256 channels).  
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Figure 1: Magnetic Resonance Imaging (MRI, top) and high 
density electroencephalography (EEG). As there were still 
problems with the evaluation of the combined EEG (Figure, 
bottom), I concentrate in the following on the fMRI results. 

Hình 1: Ảnh cộ    ư ởng từ (MRI, hình trên) và đ  n não đồ 
mậ  độ cao EEG. Vì sự đá     á về kỹ thuật kết hợp với  
EEG (hình 1,  ì    ư ới) vẫn còn có vấ  đề, tôi chú trọng vào 
kết quả f-MRI như dướ  đây. 
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Figure 2: Residual artifacts in the EEG data 
In the different tasks, two types of paradigms have been 
used, the block design with altering between two different 
conditions (e.g. a meditation condition and a control 
             “   y-to-  y     k   ”)                          
task over the whole measurement period. According to this, 
we used different data evaluation methods showing the 
difference between activation levels (t-maps) or difference 
between network connectivity (ECM, Lohmann 2010) based 
on correlation analysis. 

Hình 2: Những vấ  đ ề (bad contact) ở trong dữ li u EEG 
Trong những thí nghi m khác nhau, hai mô thức thí nghi m 
được dùng, mô thức khối (b   k       )     y đổi luân phiên 
giữ      đ ều ki n khác nhau (ví dụ   ư  đ ều ki n thiề  Định 
 à  đ ều ki n chuẩn "nói thầm") và sự thu thập dữ ki n được 
thực hi n liên tục trong suốt thời gian thí nghi m. Că   ứ 
  ê   đó, chúng tôi dùng   ươ     á   đá     á  ữ ki n khác 
nhau để tìm ra sự khác bi t giữa các mứ  độ hoạ  động (bản 
đồ-t) hoặc sự khác bi t giữa mạng lưới liên kết (Eigenvector 
Centrality Mapping - ECM, Lohmann 2010) dựa trên sự 
phân tích tính  ươ   q   .  
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12.1  Different levels of breathing meditation. 
Meditation means to recognize the nature of mind, the pure 
awareness on top of which the thoughts arise like waves on 
the ocean. To reach this state, the Buddha has introduced a 
method, which consists of observing the own breathing. In 
the first stage, one has to say silently (inner speech)  
“I k         I b         , I k         I b          .”  I      
second stage, the inner speech is omitted and a thought of 
tacit awareness is practiced. The third stage leads to a 
thought of awakening awareness. 
 

12.1  Mức độ khác nhau của pháp thiền thở. 
Thiề   ó    ĩ   à   ận ra bản tánh của tâm, đó là cái Biết 
Thuần tị   (              )   ê   đó  ọng ni m khởi lên như 
sóng trên mặt biển. Để đạ  được trạ     á   ày, Đức Phậ  đã 
giới thi u mộ    ươ     á   b    ồm sự q á    á    ơ    ở của 
 ì   .            đ ạn 1, hành giả thực tập Nói Thầm (nói 
      đầu, inner speech,) "Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở 
ra."            đ ạn 2, buông bỏ lời nói thầ  đó  à    ực 
hành Thầm Nhận Biết (tacit awar     ). G    đ ạn 3 dẫ  đến 
Tỉnh Thức Biết (awakening awareness). 
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I                 ,                                k      
practice stage 1 in the first 2 minutes of a 10 minutes fMRI 
measurement, followed by 4 minutes of stage 2 and 4 
minutes of stage 3. In order to find out in which way the 
cooperation between the four relay stations of the brain was 
changed, we calculated the mean time course of the fMRI 
signal in the four Regions Of Interest (ROIs, Figure 3): 
reticular formation (Formatio ret), thalamus (Thal), 
hypothalamus (Hypothal), and precuneus (Prec).  
 
Trong thử nghi m này, Thiền  ư                 t thực 
 à         đ ạn 1       2   ú  đầu tiên củ  10   ú  đ  đạt 
trên máy f-MRI, tiếp theo là 4 phút củ       đ ạn 2, và 4 
phút củ       đ ạ  3. Để tìm ra sự hổ tương tác động giữa 
bốn trạm tiếp vận của não bộ    y đổi như thế nào, chúng tôi 
tính toán quá trình thời gian trung bình của tín hi u f-MRI 
trong bốn khu vực quan tâm này (ROIs, hình 3): Cơ Cấu 
Mạng Lưới (Formatio ret), Đồi Thị (Thal), Dướ  Đồi 
(Hypothal), và Precuneus (Prec). 
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Figure 3: Position of 
the Four relay stations 
in the brain:  
 Reticular Formation 

(No. 1),  
 Thalamus and 

Hypothalamus (No. 3),   
 Precuneus (No. 2, 4 ). 
 
Hình 3: Vị trí của 4 
Trạm tiếp vận trong 
não bộ:    
 Cơ Cấu Mạ   Lưới 

(hình 1),  
 Đồi Thị  à Dướ  Đồi 

(hình 3), và  
 Precuneus (hình 2, 4). 
 

1 

2 

3 

4 
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Analysis in the three stages (blue, green, red) resulted in the 
following correlation values between the ROIs (Figure 4). 
Phân tích sự tương quan giữa các vùng quan tâm (ROIs) qua 
3 trạng thái thiền (thở với lời nói thầm: xanh dương; thở với 
thầm nhận biết: xanh lục; thở với tỉnh thức biết: đỏ).

 
Figure 4: Correlation between the four relay stations of the 
brain (Precuneus, Thalamus, Hypothalamus, and Reticular 
Formation) in the three stages of breathing meditation. 
Hình 4: Tương quan giữa 4 trạm tiếp vận của não bộ 
(P        , Đồi Thị, Dướ  Đồi, và Cơ Cấu Mạng Lưới) 
      3      đ ạn thiền thở. 
 
The correlation between the precuneus and the thalamus was 
reduced in the             (“   k               “) . I  
contrast to this, the correlation between the precuneus and 
the hypothalamus was increased. 
I                  , b              "               ”,     
activity in the precuneus was changing in opposite direction 
compared to the activity in the reticular formation (negative 
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correlation) whereas in the third stage the correlation was 
again positive. 
           đ ạn 3 (Tỉnh Thức Biết) sư tương quan giữa 
P          à Đồi Thị giảm xuống, ngược lại, sự tương quan 
giữa Precuneus và Dướ  Đồ   ă    ê .   
           đ ạn 2, thở với "Thầm Nhận Biết", hoạ  động ở 
Precuneus    y đổi theo chiều ngược lại, theo chiều hướng 
âm (negative correlation) so với hoạ  động ở Cơ Cấu Mạng 
Lưới trong khi ở      đ ạn 3, sự tương quan theo chiều 
dương. 
 
The correlation between the thalamus and the hypothalamus 
was high only in the first stage (breathing with inner speech) 
                                   (“   k               ”).  
Looking on the correlation between the thalamus and the 
reticular formation, we found a high positive value in the 
first stage (breathing with inner speech), a reduced value in 
the second stage, and again a high value in the third stage. 
The same pattern was found in the correlation between the 
hypothalamus and the reticular formation. 
Sư  ươ   q      ữ  Đồ  T ị  à   ù   Dướ  Đồ    ỉ  cao trong 
     đ ạ   đầ  (  ở  ớ  Lờ  Nói T ầ         đầ )  à  b ế   ấ  
           đ ạ     ứ b   (Tỉ   T ứ  B ế ).  
Nhìn vào  ự   ươ   q      ữ  Đồ    ị  à Cơ Cấ   ạ   
Lướ ,   ú        ì    ấy      ố  ương quan cao trong giai 
đ ạ   1 (T ở  ớ  Lờ  Nói T ầ  ),  ồ    ả             đ ạ   2, 
và  ạ   ă    ê                 đ ạ   3. Sự  ươ   q      ữ  
Dướ  Đồ   à  Cơ Cấ   ạ    Lướ   ũ    ươ    ự   ư  ậ y. 
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So the first stage is dominate by a strong correlation between 
thalamus and the reticular formation (0.65) and a little less 
correlation between the hypothalamus and the reticular 
formation (0.41) and between the hypothalamus and the 
thalamus (0.31). The correlation between the precuneus and 
the other relay stations is decreasing from the thalamus 
(0.33), the hypothalamus (0.17) to the reticular formation 
(0.1). 
Như  ậ y      đ ạ   đầ  (Nói T ầ  )   ự tươ   q      ữ  Đồ  
  ị  à  Cơ Cấ   ạ   Lướ   ấ      (0,65) và   ấ   ơn   ữ  
Dướ  Đồ   à  Cơ Cấ   ạ   Lướ  (0,41) và   ữ  Dướ  Đồ   à  
Đồ  T ị (0,31). Sự  ươ   q      ữ  P          à   á    ạ  
  ế   ậ   k á    ả    ố    ừ Đồ    ị  (0.33), Dướ  Đồ  (0.17) 
đế  C ơ Cấ   ạ    Lướ  (0.1). 
 
The decreasing of the correlation between the precuneus and 
the other relay stations was even stronger in the second stage 
(0.35, 0.14, and -1.2). The correlations between the reticular 
formation and the thalamus (0.19) respectively the 
hypothalamus (0.12) were much lower than in stage 1. In 
addition, the correlation between the hypothalamus and the 
thalamus (0.07) was considerable reduced. 
Sự  ươ   q      ữ  P          à   á    ạ     ế   ậ   khác còn 
giả    ố      ề   ơ             đ ạ    ứ     (0.35, 0.14,  à  
-1.2). Sự  ươ   q      ữ  Cơ Cấ   ạ   Lướ    à  Đồ    ị  
(0.19)  à  Dướ  Đồ  (0,12),   ấ   ơ     ề      ớ       đ ạ  1. 
Ngoà    ,  ự  ươ   q      ữ  Dướ  Đồ   à  Đồ    ị (0.07) 
  ả    ố   đá   kể. 
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In the third state, the correlation between the precuneus and 
the other relay stations was more or less equal (0.20, 0.24, 
and 0.24). The correlations between the reticular formation 
and the thalamus (0.34) respectively the hypothalamus (0.44) 
were again increased compared to stage 2. The correlation 
between the hypothalamus and the thalamus (-0.01) 
completely disappeared. 
        ạ      á    ứ b  ( ỉ     ứ  B ế ),  ự   ươ   q      ữ  
P          à  á    ạ     ế   ậ         ề  tươ   đối bì   đẳng 
(0.20, 0.24,  à  0.24). Sự  ươ   q      ữ  Cơ Cấ   ạ   
Lướ   à  Đồ    ị (0.34)  à  Dướ  Đồ  (0.44)  ă    ê      ớ  
     đ ạ   2 (  ầ    ậ   b ế ). Ngoài ra, sự  ươ   q      ữ  
Dướ  Đồ   à  Đồ    ị   à     à  b ế    ấ  ( -0.01). 
 

12.2  Bare Cognitive Awareness 
I                              ,                          
      k               “Bare C         A        ” (N ận 
Thức Biết Trống Rỗng), the next level of meditation for 10 
minutes. We used the calculation of eigenvector centrality 
maps (ECM) as described in Lohmann et. al. (2010) to 
analyze this session and compared it to the mean over all 
sessions.  Eigenvector centrality attributes a value to each 
voxel in the brain such that a voxel receives a large value if it 
is strongly correlated with many other nodes that are 
themselves central within the network.  

12.2  Nhận Thức Biết Trống Rỗng  
Trong lầ  đ           m tiếp theo, thiền  ư              
Tri t thực hành "Nhận Thức Biết Trống Rỗng,” mứ  độ thiền 
tiếp theo cao hơn trong 10 phút. Chúng tôi dùng phép tính 
Bả  Đồ Trung Tâm Tính Eigenvector (Eigenvector 
Centrality Maps, ECM) được mô tả bởi Lohmann et. al. 
(2010) để phân tích và so sánh thí nghi m này với trị số 
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trung bình của các thí nghi m. ECM xác định ra một trị số 
cho mỗi voxel trong não. Một voxel mang một trị số lớn nếu 
 ó  ươ   q     ạnh với nhiều đ ểm khác ở giữa mạng lưới.  
 
This method does not require a parceling into ROIs but can 
be calculated on a voxel-wise level. 
                                   y    “C         
A        ”                                            
(shown in red in Figure 5) was found in the left Heschl's 
gyrus (BA 41, BA 42, BA 22). Decreased connectivity 
(shown in green or blue in Figure 5) was found in the left 
superior temporal gyrus (BA 22/BA 39). 
P ươ     á    à y k     đò   ỏi một phân chia các vùng 
quan tâm (ROIs)   ư    ó   ể được tính ở mứ  độ voxel 
(voxel-wise). 
Sự  ă   gia kết nối cao nhất ở "Nhận Thức Biết" so với mức 
trung bình của tất cả các thí nghi m k á   ( à   đỏ trong hình 
5) được tìm thấy trong các nếp gấp trái  Heschl (BA 41, BA 
42, BA 22). Sự giảm kết nối (thể hi n trong màu xanh lục 
hoặc màu xanh da trời trong hình 5) được tìm thấy trong các 
nếp gấp trên bên trái thuộc thùy thái  ươ   (BA 22/BA 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 



182                NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NÃO BỘ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5: Different network connection in the session 
“C         A        ” U        : B                       
and back; Middle row: sagittal and coronal plane in the left 
Heschl's gyrus (BA 41, BA 42, BA 22); Lower row: sagittal 
and coronal plane in the left superior temporal gyrus (BA 
22/BA 39). I                    y (EC )    “C         
A        ”                                       is shown 
in red, decreased connectivity is shown in green or blue. 
Hình 5: Mạng lưới kết nối (network connection) khác nhau 
trong thí nghi m "Nhận Thức Trống Rỗng." Hàng trên: Bề 
mặt não trái và phía sau; Hàng giữa: mặt cắt dọc và ngang 
qua nếp gấp trái Heschl (BA 41, BA 42, BA 22); Hà    ư ới: 
mặt cắt dọc và ngang qua nếp gấp trên phiá trái thùy thái 
dương (BA 22/BA 39). Sự kết nối  ă    ê  (ECM) trong lúc 
"Nhận Thức Trống Rỗng" so với số  ượng trung bình của tất 
cả thí nghi m khác thể hi n qua  à  đỏ, và sự giảm thiểu kết  
nố  được thể hi n qua màu xanh lá cây hoặc màu xanh da 
trời. 
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Figure 6: Schematic position of the Heschl's gyri (BA 41, 
BA 42, BA 22), left middle temporal gyrus (BA 22), and left 
angular gyrus (BA 39). 
Hình 6: Đồ hình vị trí các nếp gấp Heschl (BA 41, BA 42, 
BA 22), nếp gấp giữa bên trái thùy thái dương (BA 22), và 
nếp gấp góc (angular gyrus) trái (BA 39). 
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12.3  Nature of Cognition 
I                       ,                              
asked to alter between normal day-to-day discursive thinking 
(b                 )                     “N         
C        ”                      “Bare Cognitive 
A        ”,     b                                          
and reasoning. The total duration of this run was 12 minutes 
with 2 min. baseline – 3 min. meditation – 2 min. baseline – 
3 min. meditation – 2 min. baseline. With this paradigm one 
can calculate the difference of the activation levels between 
the two conditions (t-maps). Regions with a significant 
increase of the activation level in the meditation condition 
compared to the baseline condition are shown in red. In 
contrast to this, regions with significant decrease of the 
activation level in the meditation condition compared to the 
baseline condition are shown in green or blue. 

12.3  Tánh Nhận Thức 
Trong phần thí nghi m kế tiếp, thiền  ư                 t 
   y đổi giữa Nói Thầm (tiêu chuẩn, baseline) và thực hành 
"Tánh Nhận Thứ "  ươ   ứng với "Nhận Thức Biết Trống 
Rỗng," nhận thức đơn thuần không suy    ĩ  và lý luận. Thời 
gian tổng cộng của thí nghi m này kéo dài 12 phút với 2 
phút làm chuẩn (baseline), 3 phút thiền, 2 phút chuẩn, 3 phút 
thiền, 2 phút chuẩn. Với mô thức này ta có thể tính toán sự 
khác bi t của các mứ  độ hoạt động giữ      đ ều ki n (bản 
đồ-t). Vùng não bộ nào có sự      ă   đá   kể trong trạng 
thái thiền so với trạng thái chuẩn hi n lên  à  đỏ. N ư ợc lại, 
vùng nào giảm thiểu hoạ  độ   đá   kể trong lúc thiền so với 
mức tiêu chuẩn hi n ra màu xanh lá cây hoặc màu xanh 
dương. 
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In this session we found the highest activation in the 
triangular part of the left inferior frontal gyrus corresponding 
to the Brodmann area 46 (BA 46). This region plays a role in 
sustaining attention and working memory and is involved in 
exhibiting self-control. The highest deactivation was found 
in the orbital part of the left middle frontal gyrus which 
belongs to Brodmann area 10 (BA 10). This region is 
involved in strategic processes, in memory recall and various 
executive functions.  

Trong phần thí nghi m này, chúng tôi nhận thấy sự hoạt 
động cao nhất ở phần tam giác của nếp gấp dưới bên trái của 
vùng tiền trán  ươ   ứng với vùng Brodmann 46 (BA 46). 
Vùng  ày đó    ột vai trò trong vi c duy trì sự chú ý, ký ức 
vận hành, và sự tự kiểm soát (self-control). Sự ngưng hoạt 
động cao nhấ  được tìm thấy ở phần orbital (orbital part) của 
nếp gấp giữa bên trái tiền trán thuộc vùng Brodmann 10 (BA 
10). Vùng này tham dự vào tiến trình thành lập kế hoạch, gợi 
lại ký ức, và nhiều chứ   ă    đ ều hành khác. 
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Figure 7: D                           b       “N         
C        ”     b                  (  y-to-day thinking). 
Upper row: Brain surface from front and left; Middle row: 
coronal and sagittal plane in the triangular part of the left 
inferior frontal gyrus (BA 46); Lower row: coronal and 
sagittal plane in the orbital part of the left middle frontal 
 y    (BA 10). I                       “N         C        ” 
            “  y-to-  y     k   ”                ,  
decreased activation is shown in green or blue. 
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Hình 7: Mứ  độ hoạt động khác nhau giữa "Tánh Nhận 
Thức" và đ ều ki n chuẩn baseline (  y    ĩ  thường ngày). 
Hàng trên: Bề mặt não từ        ước và bên trái; Hàng giữa: 
Mặt cắt ngang và dọc vùng tam giác (triangular part) của nếp 
gấp tiền trán dưới (BA 46); Hàng  ư ới: Mặt cắt ngang và dọc 
ở phần orbital (orbital part) của nếp gấp giữa bên trái tiền 
trán (BA 10). Sự  ă         ạ  động ở "Tánh Nhận Thức" so 
với “nói thầm thường ngày" được thể hi n qua  à  đỏ, sự 
giảm thiểu hoạ  động được thể hi n qua màu xanh lá cây hay 
xanh dương. 

 
Figure 8: Schematic position of Brodmann Area 46 
Hình 8: Đồ hình vị trí của vùng Brodmann 46 

 
Figure 9: Schematic position of Brodmann Area 10 
Hình 9:  Đồ hình vị trí vùng Brodmann 10 
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12.4  Different levels of thinking 
In a further session, we used again the block design to 
distinguish between different levels of thinking. To be more 
sensitive, we used a block length of 30 seconds and altered 
b                      :  “C    ”, “I        ”, ”     b   ”, 
    ”C            ”.                        “C    ”     
counting fro  1    10                   (“Đếm Thầm số 1 – 
10”,  ).                                “I        ”     
discursive thinking about objects, interpretation or their 
relation to other things, an    k                         (“  í 
Năng”, I).                                 “     b   ”     
to ruminate, to speculate, and to remember objects and their 
                     (“Ý Căn”,  ).                      
          “C            ”                   te, to compare, 
and to evaluate objects and their relation to the context and 
            (“Ý Thức”, C).                          
presented on the display in the order o-I-M-C-o-M-I-C-o-M-
C-I-o-C-I-M-o-I-C-M-o. So each condition occurred 5 times 
in the whole measurement of 10 minutes and 30 seconds. 

12.4  Những mức độ khác nhau của sự suy nghĩ 
Trong một lần đ  khác, chúng tôi dùng thiết kế khối (block 
design) để phân bi t các mức độ khác nhau của sự   y    ĩ. 
Để cho sự đ  đạt bén nhạy, chúng tôi dùng thời gian là 30 
giây cho mỗi khối thí nghi m, và    y đổi luân phiên giữa 
bố  đ ều ki n: "Đếm số," "    Nă  ," "Ý Că ," và "Ý Thức." 
Đ ều ki n chuẩn "Đếm số" được đếm thầm từ 1 đến 10 (Đếm 
Thầm, o). Đ ều ki n hoạ  độ   đầu tiên củ "    Nă  "  à đối 
thoại thầm lặng về các đối tượng, về sự giải thích hay về sự 
tương quan của chúng với nhữ   đối tượng khác, và lập kế 
hoạch tương lai (    Nă  , I). Đ ều ki n hoạ  động thứ hai 
của "Ý Că "  à nghiền ngẫ ,    y đ á    à    ớ lạ   á  đối 
tượng và sự liên h  của chúng đối vớ   ì    (Ý Că ,  ).  
Đ ều ki n hoạ  động thứ ba của "Ý thức" là phân bi t, so 
 á   ,  à  đá     á  á  đối tượng và sự liên quan của chúng 
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với hoàn cảnh và môi trường (Ý Thức, C).  Bố  đ ều ki n 
được trình bày trên màn hình theo thứ tự o-I-M-C-o-M-I-Co-
M-C-I-o-C-I-M-o-I-C-M-o. Như vậy mỗ  đ ều ki n được xảy 
ra 5 lần trong toàn bộ đ  đạt kéo dài 10 phút và 30 giây.  

 
Figure 10: Different activation levels between 
“C            ”     b                  (“C          1    
10”). U        : B                                 ;         
row: coronal and sagittal plane in the orbital part of the right 



190                NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NÃO BỘ   
 

middle frontal gyrus (BA 10); Lower row: coronal and 
sagittal plane in the right rolandic operculum (BA 43). 
I                       “C            ”             
“C    ”                ,                                  
green or blue.   
Hình 10: Mứ  độ hoạt động khác nhau giữa "Ý thức" và 
đ ều ki n chuẩn ("Đếm từ 1 đến 10"). Hàng trên: Bề mặt não 
bộ từ        ước và bên phải; Hàng giữa: Mặt cắt ngang và 
dọc ở phần orbital (orbital part) ở nếp gấp giữa bên phải tiền 
trán (BA 10); Hà    ư ới: Mặt cắt ngang và dọc ở vùng 
rolandic operculum bên mặt (BA 43). Sự  ă         ạ  động 
của "Ý Thức" so vớ  "Đếm Thầm" hi     à  đỏ, sự giảm 
thiểu hoạ  động hi n màu xanh lá cây hoặc xanh dương. 
 
F                 “I        ”                                  
the orbital part of the left middle frontal gyrus (BA 10), the 
                                       “N         
C        ”                 b   b                   b  
connected to the day-to-day thinking. For the condition 
“C            ”                                            
side, in the orbital part of the right middle frontal gyrus (BA 
10) and in the right rolandic operculum (BA 43).  
Đối với đ ều ki   "    Nă  ," chúng tôi nhận thấy sự gia 
tặng hoạ  động ở phần orbital (orbital part) của nếp gấp giữa 
bên trái tiền trán (BA 10), hoạ  động ở vùng này giảm xuống 
      đ ều ki n "Tánh Nhận Thứ " đã được mô tả trướ  đây 
và dường như có liên kết với sự   y    ĩ    ường ngày. 
      đ ều ki n với "Ý Thức," chúng tôi nhận thấy sự tăng 
gia hoạ  động ở phần orbital (orbital part) của nếp gấp giữa 
bên mặt tiền trán (BA 10) phía bên kia bán cầu não, và ở 
vùng rolandic operculum bên phải (BA 43). 
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Figure 11: Schematic position of Brodmann Area 43 
Hì   11: Đ ồ hình vị trí của vùng Brodmann 43 
 

Conclusion 
In the three states of breathing meditation, we found 
considerable changes in the correlation structure between the 
four relay stations of the human brain. In the first two states 
(inner speech and tacit awareness), the correlation between 
the precuneus and the other relay stations decreased 
corresponding to the hierarchy level, highest correlation with 
the thalamus, lower correlation with the hypothalamus, and 
smallest (or even negative) correlation with the reticular 
formation. In contrast to this, the third stage (awakening 
awareness) resulted in equal correlation with all three 
structures. 
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N     k                                “Bare Cognitive 
A        ”                             igher eigenvector 
centrality of the left Heschl's gyrus, the primary auditory 
cortex, and lower eigenvector centrality of the posterior part 
of the left superior temporal gyrus and the left angular gyrus, 
structures involved in semantic language processing. 
                            “N         C        ”          
with day-to-day discursive thinking we could show a 
decrease of activity in the left BA 10, which is mainly 
engaged in verbal reasoning and planning, and an increase in 
the left BA 46, which is related to attention and self-control. 
The investigation of the different levels of thinking showed a 
shift of activation in the middle frontal gyrus (BA 10) from 
the left side (as in the day-to-day thinking condition) to the 
corresponding structure on the right side engaged in context 
processing. 
 
Kết luận 
Trong ba trạng thái của thiền thở, chúng tôi nhận thấy có 
nhữ      y đổ  đá   kể trong sự  ươ   q      ữa bốn trạm 
tiếp vận của bộ  ã         ười. Trong hai trạng thái đầu tiên 
(Nói Thầm trong não và Thầm Nhận Biết), sự  ươ   q    
giữa Precuneus và các Trạm Tiếp Vận Khác giảm xuống 
theo thứ tự,  cao nhất với Đồi Thị, thấp hơn với Dưới Đồi, và 
nhỏ nhất (hoặc ngay cả đến số âm) với Cơ Cấu Mạng Lưới. 
N ư ợc lại, trạng thái thứ ba (Tỉnh Thức Biết) có sự  ươ   
quan như nhau với tất cả 3 cấu trúc. 
Cấu trúc mạng lưới  ũ      y đổi ở      đ ạn thiền "Nhận 
Thức Biết Trống Rỗng" cho thấy trung tâm tính  eigenvector 
của nếp gấp trái Heschl, vùng vỏ não chính của tánh Nghe 
     ơ , và trung tâm tính eigenvector của phần sau của nếp 
gấp trên bên trái thái dương và nếp gấp góc (angular gyrus) 
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trái, cấ    ú    ê  q    đến vi c xử lý ngôn ngữ ngữ    ĩ , 
thấp hơn. 
Trong lần thiền với "Tánh Nhận Thức" không suy nghĩ, 
chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm hoạ  động ở vùng BA 10 bên 
trái, đây là vùng chính yếu tham dự vào vi c lý luận bằng lời 
nói và lập kế hoạch, và hoạ  động      ă   ở vùng BA 46 bên 
trái, là vùng   ê  q    đến sự chú ý và tự kiểm soát (self-
control).  
Nghiên cứu về mứ  độ suy nghĩ khác nhau, cho thấy hoạt 
động ở nếp gấp trán giữa (BA 10) từ      bê    á   (  ư        
đ ều ki     y    ĩ thường ngày) xê dịch từ bê    á  đến cấu 
  ú   ươ   ứng ở phía đối di n bên phải liên quan trong các 
vi c xử lý nói trên. 
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Luận giảng 
số 9 

 
Phát biểu cảm tưởng của cô Minh Tuyền trong dịp       
Ra Mắt Sách của Thầy tại Paris, tháng 6 năm 2008 

 
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật 
Kính thưa quý Thầy quý Cô, 
Kính thưa quí quan khách, 
Kính thưa các bác, các anh chị, và các bạn thiền sinh Paris. 

Nhân duyên đến với Thầy      
Nhân duyên đã được đề cập rất nhiều trong đạo Phật. Chúng 
ta biết là mạng lưới nhân duyên thường trùng trùng điệp 
điệp: nhân hay duyên đó cho ra quả này, quả này lại trở 
thành nhân hay duyên cho những quả khác. Khi nhân duyên 
đã hội đủ thì sự kiện, sự việc nào đó chắc chắn sẽ thành 
hình...  

Cô Minh Tuyền 
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Vào năm 2007, nhân duyên đã đầy đủ, nên việc chụp hình 
não bộ cho Thầy Thiền Chủ ở Đức đã thành công. Với sự 
thành công này, một Chân trời mới về Thiền học Đông 
phương đang được mở ra tại Tây phương.  
Hôm nay, Minh Tuyền xin được phép thưa lại về nhân duyên 
hay đúng hơn là mạng lưới nhân duyên nào đã đưa đến việc 
chụp hình não bộ cho Thầy và Tăng đoàn. Và đúng hơn là 
Minh Tuyền chỉ kể lại được về những nhân duyên mà Minh 
Tuyền đã có cơ hội đứng vào trong đó để tác ý và cố 
gắng...tạo duyên trong chương trình chụp hình não bộ... 
Chúng ta trở lại vào năm 2002: 
Năm 2002, khi Thầy qua Đức dạy khóa học Thiền Căn Bản 
lần thứ hai, Thầy có buổi nói chuyện cho Đại chúng vào hai 
ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Hôm thứ Bảy, ông chồng của 
Minh Tuyền là anh Quang Trí đã đi nghe giảng và có rủ 
Minh Tuyền đi theo, nhưng Minh Tuyền không đi, viện cớ là 
ở nhà với con. Lúc đó Minh Tuyền không có nhu cầu tìm 
hiểu về đạo Phật, và thật sự là Minh Tuyền rất sợ đi nghe 
giảng pháp vì thường không hiểu nội dung bài thuyết pháp 
của quí thầy.  
Tối hôm đó, sau khi nghe Thầy giảng, về nhà, anh Quang Trí 
thuật lại buổi giảng đó và nói Minh Tuyền nên đi nghe vào 
sáng hôm sau. Quang Trí cho biết là ông Thầy này giảng hay 
lắm: từ ngữ bình dân, dễ hiểu, và đặc biệt là khác hơn nhiều 
vị thầy... ông Thầy này có đưa ra nhiều cách thực hành dễ, 
phù hợp với tinh thần khoa học. Nếu đi nghe, Minh Tuyền sẽ 
thích... Minh Tuyền nghe Quang Trí nói như vậy, chỉ biết 
như vậy thôi, chứ không tỏ ra thái độ hưởng ứng...  
Đến sáng sớm hôm sau, chủ nhật, Quang Trí đã năn nỉ, đốc 
thúc, thuyết phục Minh Tuyền nữa. Quang Trí muốn Minh 
Tuyền đi nghe giảng cho bằng được. Vì chiều Quang Trí, 
Minh Tuyền đồng ý. Minh Tuyền tính đi cho xong việc thôi. 
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Không ngờ, khi gặp Thầy và nghe Thầy giảng thì Minh 
Tuyền thấy Thầy giảng và dạy cách thực hành thật hay, rất 
khoa học, và rất thích hợp với sự hiểu biết của mọi người 
trong khóa tu học ngày hôm đó, nên sau đó Minh Tuyền đã 
ghi danh học và theo Thầy học cho đến bây giờ... Tính ra là 
6 năm rồi... 
Nghĩ lại thì đây là cái duyên lớn của Minh Tuyền đã gặp 
được Pháp và Thầy. Nhân của cái duyên lớn này là nhờ Thầy 
đã qua Đức, và một nhân khác không kém phần quan trọng 
chắc là nhờ tính bướng bỉnh của Quang Trí ! Bây giờ nhìn lại 
thì cái duyên riêng này của Minh Tuyền đã trở thành cái 
nhân tốt. Đó là Minh Tuyền đã có cơ hội giúp Thầy trong 
những chuyện chụp hình não bộ vào năm 2007. 
Còn nhớ, lần đầu tiên vào năm 2004, Đạo Tràng Stuttgart có 
tổ chức khóa học Thiền Căn Bản cho người Đức. Trong 
Khóa này có con và cháu của Minh Tuyền tham dự nên Minh 
Tuyền ở lại để yểm trợ. Đó là yểm trợ Ban dịch thuật của 
Đạo tràng Đức.  
Một hôm, trong lúc giải lao, Minh Tuyền nghe Thầy và mấy 
người Đức và anh Quang Chiếu đang nói về chuyện chụp 
hình não bộ. Thầy định nhờ một người Đức đang đi học khóa 
học đó (ông này là một kỹ sư cao cấp của hãng Siemens), để 
nhờ ông ấy liên lạc với hãng Siemens lo cho Thầy vụ chụp 
hình não bộ, vì Siemens là hãng đã làm ra những máy MRI. 
Về sau thì ông ấy nói là ông không lo được chuyện này.  
Nghe được ý định của Thầy và đồng thời Minh Tuyền tình 
cờ đã đọc được một tờ báo viết về một nghiên cứu não bộ 
bằng MRI của một khoa học gia, ông Otto Giessen, nên 
Minh Tuyền cũng thưa với Thầy về chuyện này, và Minh 
Tuyền đề nghị là để Minh Tuyền thử liên lạc với ông đó để 
tiến hành việc chụp hình não của Thầy. Minh Tuyền còn nhớ 
lúc đó Thầy bảo “Thầy giao chuyện này cho Quang Trí và 
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con đó.” Thầy còn định là sẽ trả tiền khoảng 2 ngàn Euros để 
nhờ ông Otto chụp hình não bộ của Thầy.  
Khi Minh Tuyền liên lạc được với ông Otto thì ông ấy từ 
chối và bảo là không thể chụp hình cho 1 người được. Lúc 
đó Minh Tuyền rất ngạc nhiên không hiểu tại sao lại không 
thể chụp hình cho 1 người được. 
Sau đó thì Minh Tuyền nhờ ông chồng của một chị bạn là 
Professor đang làm việc tại một Đại học. Ông Professor này 
cũng cho biết là không được, với lý do là rất khó khăn vì chỉ 
chụp cho 1 người. Lúc này thì thật sự là Minh Tuyền đã 
không hiểu tại sao chuyện chụp hình MRI lại quá khó khăn 
như vậy. Dưới mắt Minh Tuyền, thấy chuyện chụp hình não 
bộ thật rất dễ dàng mà tại sao ai cũng bảo là rất khó khăn ? 
Tại sao mình đưa tiền 2 ngàn Euros là một số tiền không nhỏ 
mà họ vẫn không chịu làm ?  
Về sau Minh Tuyền mới hiểu là f-MRI là một máy chụp hình 
mới, trong khoa học chưa hề có một dữ kiện nào gọi là bình 
thường căn bản để có thể so sánh các vùng trên vỏ não cũng 
như bên trong não, căn bản là như thế nào. Chẳng hạn để sử 
dụng máy đo huyết áp, người ta phải đo cả trăm người trước 
đó để có một dữ kiện bình thường căn bản là khoảng 90 đến 
120, và kết quả là bây giờ ai đo huyết áp mà trên 120, được 
xếp là có huyết áp cao… Trong lúc đó, khi chụp hình MRI 
cho não bộ, người ta chưa hề có những dữ kiện căn bản về vị 
trí các vùng trên não hay trong não ra sao. Bây giờ muốn đi 
tìm các vùng đó, trước hết các khoa học gia phải bỏ công đi 
tìm những dữ kiện căn bản bằng cách chụp cho nhiều người 
trước, chứ không thể chỉ chụp cho 1 người.  
Vấn đề thứ hai là máy MRI lại cho hằng hà sa số các dữ kiện 
nên chụp hình cho một người tuy chỉ mất một hai tiếng đồng 
hồ, nhưng sau đó các nhà khoa học phải ngồi ngày này qua 
ngày khác, phân tích các dữ kiện trên để có thể cho ra một 
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vài chẩn đoán nào đó. Số tiền 2 ngàn Euros không đủ để trả 
nổi cho những công sức đó, và bởi vậy nên Minh Tuyền gõ 
cửa đến đâu đều bị từ chối đến đó.   
Phải nói là Quang Trí lúc đó cũng tiếp sức với Minh Tuyền 
để liên lạc với các nhà thương, nơi Quang Trí đang làm việc, 
nhưng cũng gặp các khó khăn như trên đã nêu ra.  
Rồi đến cuối năm 2005, Minh Tuyền đi lên Đại học 
Tübingen để làm việc. Ở đó, Minh Tuyền gặp bà bạn là bà 
Bacher. Minh Tuyền nói về những khó khăn để kiếm nơi 
chụp hình não bộ cho Thầy. Nghe xong, bà đề nghị là bà sẽ 
liên lạc với một ông bác sĩ quen ở 1 phòng mạch tư nhờ họ 
làm thử... Nhưng sau đó, ông bác sĩ đó cũng nói là khó lắm, 
không làm được. Nhưng ông bác sĩ này có lòng tốt là giới 
thiệu Minh Tuyền với Phân khoa Nghiên cứu Não bộ bằng 
bức xạ học ở trường Đại học Y khoa Tübingen, Nam Đức. 
Sau đó, Minh Tuyền liên lạc với phân khoa này. Minh Tuyền 
trình bày ý định của Thầy Thiền Chủ là muốn chụp hình 4 
tánh, để chứng minh lời Phật dạy. Họ bằng lòng... 
Thời gian chuẩn bị kéo dài cũng hơn nửa năm. Đến năm 
2006, theo đề nghị của ông Dr. Michael Erb là chụp hình thử 
nghiệm 2 thiền sinh về não bộ qua 4 Tánh: Thấy, Nghe, Xúc 
chạm, và  Nhận thức, và những vùng suy nghĩ, nói thầm là 
"tầm" và "tứ" thật sự ở đâu trong não bộ. Lúc đó Đạo tràng 
Stuttgart liền đề cử hai thiền sinh là chị Minh Vân và anh 
Quang Nguyên đi chụp thử.  
Đến tháng 6 năm 2007, khi Thầy sang Đức mở khóa tu học, 
chương trình chụp hình não bộ của Thầy và Tăng đoàn đã 
thực sự bắt đầu. Cho đến hôm nay, 2008, chương trình đã 
tiến hành rất tốt đẹp. Cụ thể nhất là Thầy đã chứng minh 
được 4 Tánh mà Đức Phật đã giảng trong kinh Bāhiya. 
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Nhìn kỹ lại, chúng ta thấy có một chuỗi nhân duyên thuận lợi 
kết hợp với nhau đưa đến kết quả này. Đó là Thầy chứng 
minh được Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linh thực 
nghiệm. Và biết đâu từ đây sẽ dẫn đến nhiều kết quả tốt đẹp 
hơn nữa: thế kỷ 21 có thể là thế kỷ của Đạo Phật khoa học ở 
phương trời Tây Âu chăng ? 
Xin chấm dứt ở đây, và xin cảm ơn sự chú ý của quý vị.  
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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Ước Mơ Đã Trở Thành Sự Thật 
Chương Trình Chụp Hình Não Bộ Ở Stuttgart 

 
Nhân duyên 
Trong khoá Thiền Căn Bản đầu tiên tổ chức cho người Đức 
học 3 ngày, từ 02.06.2005 đến 04.06.2005, ở AWO 
Böblingen có tất cả 12 thiền sinh người Đức tham dự. Trong 
số các thiền sinh có một cặp vợ chồng người Đức: ông bà 
Vogtmeyer đến từ Erlangen. Ông Vogtmeyer làm việc ở hãng 
Siemens, bố của ông ấy là giáo sư của trường Đại học Kỹ 
Thuật Munchen, đã từng dạy rất nhiều sinh viên Việt Nam, 
qua mối thiện cảm này ông đã ghi danh khoá học Thiền của 
Thầy. Trong khóa tu học, ông ấy rất thích thú về việc Thầy 
dùng máy EEG để đo các thiền sinh khi vào định thì sóng 
não hiện lên như thế nào. Ông ấy có ý kiến là Thầy nên thực 
hiện chương trình chụp hình não bộ của Thầy để xác minh vị 
trí các tánh mà Thầy giảng ở đâu trên vỏ não. 
 Ông ấy đã liên lạc với một người em là bác sĩ về não bộ ở 
Mỹ về việc này. Người em cho biết chương trình tìm hiểu về 
não bộ đã có quá nhiều ở Mỹ, nên việc này rất tiếc không 
thực hiện được. Đây là nhân duyên đầu tiên gợi ý để chương 
trình chụp hình não bộ của Thầy được tiếp tục thực hiện. 
Phải mãi đến năm 2006 qua sự liên lạc của hai thiền sinh là 
chị Minh Tuyền Phạm ngọc Thịnh và anh Quang Trí Phạm 
văn Phú với Đại học Tübingen, chương trình chụp hình não 
bộ mới thực sự được thành hình. Chị Minh Tuyền trước đây 
là sinh viên ngành Nha của Đại Học Y Khoa Tübingen và 
hiện vẫn còn liên lạc với Đại Học nên một người bạn học 
Đức đã mách cho chị ấy biết nên liên lạc với Phân khoa Thần 
kinh bức xạ học về việc này.  
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Qua cuộc tiếp xúc với Tiến sĩ giáo sư Michael Erb thuộc 
phân khoa Thần kinh bức xạ học, ông ấy đã liên lạc thêm với 
ông tiến sĩ Ranganatha Sitaram thuộc phòng Tâm lý y học, 
và hai ông đã cùng nhau thực hiện chương trình chụp hình 
não bộ của Thầy. 
Để làm sáng tỏ cho việc tìm hiểu về các Tánh trong não bộ, 
Thầy đã dẫn giải cho hai ông Dr. Erb và Dr. Sitaram biết về 
Kinh Bāhiya mà cách đây trên 2500 năm, Đức Phật đã nói về 
các Tánh này. Tánh Thấy và Tánh Nghe đã được các nhà 
khoa học gia khám phá ra từ năm 1992, riêng Tánh Xúc 
Chạm và Tánh Nhận Thức Biết chưa được xác định ở đâu.  
Trong việc tìm hiểu về Tâm của con người trên lãnh vực 
khoa học, người ta đã bỏ cuộc từ lâu trong việc tìm kiếm ra 
một nơi trong não bộ làm chủ các cảm xúc và hành động của 
con người. 
Thầy là người đầu tiên muốn chứng minh qua sự tu tập theo 
lời dạy của Đức Phật: chúng ta có thể tự làm chủ tâm ngôn 
của mình, đồng thời lúc đó 3 Tánh thuộc cơ chế Tánh Giác 
sẽ hoạt động. 
Đây là một tư tưởng mới chưa được ai đề cập đến trong việc 
thực hành Thiền từ trước tới nay. 
Chúng tôi cảm nhận được tấm lòng từ bi của Thầy muốn 
chứng minh cho các thiền sinh của mình thấy được những gì 
Thầy dạy là đúng. 
Chúng tôi còn nhớ trong một buổi nói chuyện của ông Dr. 
Erb với 7 hội Thiền bạn người Đức ỏ AWO Böblingen vào 
tháng 6 năm 2008, bà Dr. Erb đã nói với chúng tôi là bà ấy 
không biết ông Dr. Erb đã tìm hiểu về não bộ của Thầy như 
thế nào, nhưng qua phong thái, thần sắc, và từ trường của 
Thầy, bà có thể cả quyết Thiền đã mang lại một niềm an lạc 
thực sự cho Thầy.  
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Một phương pháp chụp hình não bộ các Tánh đã được hai 
ông nghiên cứu và đề nghị để thử nghiệm với hai thiền sinh 
của Đạo Tràng Thiền Tánh Không Stuttgart, anh Quang 
Nguyên Tô đình Hải và chị Minh Vân Nguyễn thị Vân vào 
tháng 12 năm 2006. 
Trong một thời gian là 12 phút, thiền sinh nằm ở trong máy 
MRI khi nghe và nhìn thấy tín hiệu ở trên màn ảnh sẽ thực 
hành 2 phút vọng niệm, và sau đó 3 phút thực hành thiền tùy 
theo chủ đề của các Tánh trong cuộc thử nghiệm (xin xem 
phương pháp chụp Tánh Nghe ghi ở dưới). 
Sư khó khăn của phương pháp đo là hành giả phải có khả 
năng thực hành trong một thời gian rất ngắn, từ vọng tưởng 
qua thiền và sự khác biệt giữa hai trạng thái càng lớn đưa 
đến một kết quả rõ rệt hơn cho cuộc thử nghiệm. 
Riêng với Thầy, khó khăn đầu tiên gặp phải trong khi chụp là 
Thầy phải làm sao để có vọng tưởng được nhiều trong 2 phút 
chụp với chủ đề Phải suy nghĩ. Tôi nghĩ riêng các thiền sinh 
của Thầy không gặp khó khăn này.  
Đa số các chương trình chụp hình não bộ của Thầy được 
thực hiện trong thời gian Thầy qua Đức dạy học. Chương 
trình dạy học quá nhiều, ngoài ra Thầy đã phải soạn thêm bài 
vào buổi tối, đã làm cho sức khoẻ của Thầy không được 
thuận tiện cho việc chụp hình trong vòng 3 đến 4 tiếng liên 
tiếp trong máy MRI. 
Mãi đến tháng 01 năm 2010, qua lời đề nghị của ông Dr. Erb, 
Thầy đã qua Đức trong một tuần lễ riêng chỉ cho việc chụp 
hình não bộ và quả thật, kết quả lần này rất là tốt. 
Trong kỳ chụp hình này, lần đầu tiên Thầy đã đề nghị chụp 
các vùng mà Thầy đã dự tính muốn biết từ lâu. 
Ngoài các Tánh như mấy năm trước, Thầy đề nghị chụp các 
vùng tiền trán như: Ý Căn, Ý Thức và Trí Năng, để thấy sự 
liên hệ đến các vùng Broca, Wernicke, vùng nói thầm và đối 
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thoại thầm lặng. Ông Dr. Erb không ngờ là Thầy có thể kích 
thích riêng cho từng vùng này trong não bộ hoạt động. 
Chúng tôi cũng mong chờ kết quả của cuộc thử nghiệm này. 
Ngoài ra cũng chụp các phương pháp thực hành khác: Nghe 
Như Thật, Thấy Như Thật.  
Một sáng kiến mới lạ là chụp hình não bộ của Thầy trong khi 
Thầy thực hành 4 từng Thiền của Đức Phật, kết quả của 
chương trình này rất rõ ràng. Ông Dr. Michael Erb và ông 
Dr. Ranganatha Sitaram đã quyết định trình bày kết quả 4 
từng Thiền này của Thầy trong Đại Hội Não Bộ thế giới vào 
tháng 6- 2010 ở Barcelona, Tây Ban Nha. 

Chương trình chụp hình não bộ giai đoạn 1 
Dưới đây là tổng kết chương trình chụp hình hoạt động não 
bộ của Thầy, Tăng đoàn, và thiền sinh từ tháng 12 năm 2006 
đến tháng 1 năm 2010. 
1. Ngày 15.12.2006, chụp hình hai thiền sinh Quang 

Nguyên và Minh Vân. 
2. Từ ngày 05.06.2007 đến 19.06.2007, chụp hình Thầy 

Thiền Chủ, Thầy Không Phổ, Sư Cô Triệt Như, Sư Cô 
Tường Liên và chị Minh Huệ. 

3. Ngày 13.05.2008, chụp hình Thầy Thiền Chủ, Sư Cô 
Triệt Như. 

4. Ngày 26.05.2009 chụp hình hai thiền sinh Quang 
Nguyên và Quang Chiếu. 

5. Ngày 11.06.2009, chụp hình Thầy Thiền Chủ. 
6. Ngày 22.12.2009, chụp hình thiền sinh Quang Chiếu với 

phương pháp đo mới. 
7. Ngày 16.01.2010 và 17.01.2010, chụp hình Thầy Thiền 

Chủ. 
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Sau 5 năm trời thử nghiệm, hai ông Dr. Michael Erb và Dr. 
Ranganatha Sitaram sẽ đại diện Đại Học Tübingen tham dự 
Đại Hội các khoa học gia thế giới về não bộ (OHBM) được 
tổ chức ở Barcelona, Spain từ ngày 6 đến ngày 11.06.2010.  
Hai ông sẽ triển lãm và trình bày các kết quả về việc tìm hiểu 
não bộ của Thầy và thiền sinh Thiền Tánh Không qua các kỹ 
thuật thực hành thiền. 
Đây là một niềm khích lệ lớn lao đến với Thầy cũng như cho 
tất cả các thiền sinh của Đạo Tràng Thiền Tánh Không 
Stuttgart đã phụ giúp trong chương trình chụp hình hoạt 
động não bộ.  
Lời cuối của bài viết về chương trình chụp hình não bộ ở 
Stuttgart là lời chân thành cảm tạ đến ông Dr. Michael Erb và 
ông Dr. Ranganatha Sitaram. Hai ông đã bỏ rất nhiều thì giờ 
cho chương trình chụp hình não bộ được tiến triển tốt đẹp 
trong suốt 5 năm vừa qua. Đa số các chương trình chụp hình 
được tổ chức vào cuối tuần hay ngày lễ để có nhiều thì giờ 
cho máy MRI, hai ông đã không quản ngại trong việc này.  
Mặc dù kết quả của những lần chụp hình nhiều khi không 
được như ý muốn, tuy nhiên hai ông đã kiên nhẫn và tiếp tục 
ủng hộ chúng tôi trong chương trình này. Chúng tôi hy vọng 
cuốn sách này sẽ mang lại một nhận định mới trong việc tìm 
hiểu về Thiền và Khoa Học Não Bộ. 
Chúng tôi cầu chúc các kết quả của chương trình chụp hình 
não bộ với Thiền Tánh Không sẽ giúp Đại Học Tübingen các 
dữ kiện mới hơn trong việc tìm hiểu về não bộ của con người 
và trên lãnh vực tâm linh, các thiền sinh sẽ tin tưởng và tinh 
tấn hơn trong việc thực hành các phương pháp Thiền của 
Thầy Thiền Chủ chỉ dạy. 
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Phương pháp chụp Tánh Nghe 

(Mệnh lệnh Baseline/ Meditation sẽ được nghe và thấy trên 
màn ảnh nhỏ trong máy MRI) 
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Chương Trình Chụp Hình Não Bộ năm 2013 
 
Chương trình chụp hình não bộ giai đoạn 2 (2013) 
Thứ Bảy 08.06.2013 
Bắt đầu lúc 9 giờ sáng, phái đoàn của Đại Học Tübingen 
gồm 4 người do ông Dr. Erb cho biết, về phía mình nhiều 
lắm là 4 người tham dự, gồm Thầy, Thuần Tuệ (là 2 người 
chụp hình não bộ chính), Sư cô Phổ Như và anh Tuệ Sơn là 
thị giả của Thầy.  
Chương trình đo được chia ra như sau: 

1. CHỤP HÌNH CƠ THỂ HỌC NÃO BỘ CỦA THẦY,  
5 phút 

Đây là chương trình đầu tiên cho mỗi lần đo để biết rõ hơn 
về cấu trúc cơ thể học não bộ của Thầy như thế nào. Chương 
trình này kéo dài 5 phút.    

2. CHỤP HÌNH VÙNG PRECUNEUS và 3 TRẠM TIẾP 
VẬN, 42 phút 

Để tìm hiểu về hai chương trình trên có 5 phương pháp chụp 
hình liên tiếp như sau: 

 Tín hiệu Relax hiện trên màn ảnh. Thầy ở trong trạng 
thái thư dãn 10 phút, ít suy nghĩ, đây là điều kiện căn bản 
để so sánh với các lần đo kế tiếp sau này.  

 Tín hiệu Meditation hiện trên màn ảnh. Thầy thực hành 
phương pháp thở của Đức Phật (Định Niệm hít vào thở 
ra: Ānapānasati Samādhi) liên tiếp trong 10 phút, gồm 3 
bước:  

1. Thở Có lời. – Trong bước này, Thầy áp dụng phương 
pháp “thở có lời.” Đó là vừa hít vào và vừa thở ra đều 
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nói thầm câu “Tôi biết tôi hít vào, tôi biết tôi thở ra.” 
Đây là bước khởi đầu của tiến trình vào Định. Phật 
gọi trạng thái này là “Định có Tầm có Tứ,” trong thời 
gian 2 phút. 
Chú ý:  
Khi bắt đầu áp dụng pháp Định niệm hít vào thở ra, 
xung lực thần kinh (nerve impulses) từ Cầu não 
(Pons) thuộc Cơ Cấu Mạng Lưới (Reticular 
formation) liền tác động thẳng vào Trạm tiếp vận thứ 
ba (the third Relay Station), tức vùng Hypothalamus. 
Đồng thời từ nơi Cầu não (Pons) cũng liền truyền 
xung lực thần kinh trực tiếp đến Trạm Tiếp vận thứ 
tư là Precuneus. Trong Khoa học Thần kinh, 
(Neuroscience), Thầy đã xếp vùng Precuneus là vùng 
tự nhận thức biết (Self Cognitive Awareness). Trong   
Thiền Phật giáo (Buddhist Meditation), Thầy đã xếp 
vùng Precuneus tương xứng với “tâm Tathā,” còn với 
Thiền tông, Thầy xếp Precuneus tương xứng với Phật 
tánh. 

2. Thở Không lời. – Trong bước này, Thầy hít vào thở ra 
bằng “niệm thầm nhận biết” (a thought of tacit 
awareness) trong thời gian 4 phút. Trong tiến trình 
này nếu thật sự kinh nghiệm thầm nhận biết, Phật gọi 
trạng thái đó là “Định không Tầm không Tứ.”   

3. Thở bằng “niệm tỉnh thức biết” (a thought of 
awakening awareness). Trong bước này, Thầy áp 
dụng thở bằng niệm tỉnh thức biết rõ ràng mà trong 
não vẫn không có lời nói thầm khởi lên, trong thời 
gian 4 phút.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Chú ý: trong 3 tiến trình hít vào thở ra nói trên được Phật 
giảng dạy trong kinh Định Niệm Hít Vào Thở Ra 
(Ānapānasati samādhi).                                                                

Khi bắt đầu áp dụng pháp Định niệm hít vào thở ra, thì 
xung lực thần kinh (nerve impulses) từ trạm tiếp vận thứ 
nhất liền truyền thẳng đến Hypothalamus là trạm tiếp vận 
thứ ba.  Đồng thời từ nơi cầu não cũng liền truyền trực 
tiếp đến trạm tiếp vận thứ tư là Precuneus. 

 Tín hiệu Cognitive Awareness hiện trên màn ảnh. Thầy 
vẫn tiếp tục áp dụng phương pháp Thở theo Đức Phật. 
Rồi bằng chủ đề Nhận Thức trống rỗng, Thầy liên tiếp hít 
vào thở ra thêm 10 phút nữa để tiến vào Định sâu. Cuối 
cùng trạng thái Tịnh tức xảy ra. Phật gọi trạng thái này là 
Định bất động. 

 Tín hiệu báo hiện trên màn ảnh với chữ Baseline và 
Meditation. Thầy thực hành Tánh Nhận Thức Biết với 
tiến trình 2 phút suy nghĩ, 3 phút thiền, 2 phút suy nghĩ, 3 
phút thiền, 2 phút suy nghĩ, tổng cộng 12 phút. Yên lặng 
tất cả 3 hành không động – Vùng Dưới đồi và vùng ngôn 
ngữ (gồm: Wernicke, Broca, Vùng nói thầm, vùng đối 
thoại thầm lặng) sẽ hiện màu xanh, riêng vùng Precuneus 
ở bán cầu não trái sẽ hiện lên màu đỏ. 

 Tín hiệu báo hiện trên màn ảnh với chữ Baseline và 
Meditation. Thầy thực hành lần lượt 3 Tánh: Thấy, Nghe 
và Xúc chạm, mỗi Tánh với tiến trình 2 phút suy nghĩ, 3 
phút thiền, 2 phút suy nghĩ, 3 phút thiền, 2 phút suy nghĩ, 
tổng cộng 12 phút. 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWernicke%27s_area&selection
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1. Thực hành Tánh Thấy: bằng cách mắt nhìn đối tượng 
mà trong não không gọi tên đối tượng. Liền lúc đó, 
vùng Cuneus ngay tại thùy chẩm (occipital lobe) hiện 
lên màu đỏ.  

2. Thực hành Tánh Nghe: bằng cách nghe âm thanh mà 
không lặp lại nội dung của âm thanh đó ở trong não.  
Liền lúc đó, tánh nghe ở thùy thái dương hiện lên 
màu đỏ. Đặc biệt nhất, liền lúc đó tiểu não hiện lên 
màu xanh. 

3. Thực hành Tánh Xúc chạm bằng phương pháp chỉ 
biết hoặc biết mà không gọi tên đối tượng, hay chú ý 
trống rỗng. Bằng cách thở hoặc qua phương pháp cào 
tay hay phương pháp thư giãn lưỡi trong thời gian 5 
phút, vùng xúc chạm  tại thùy đỉnh hiện lên màu đỏ. 

Các vùng Cơ Cấu Mạng Lưới, Đồi thị, Dưới Đồi và Trước 
Nêm được xác nhận hoạt động chung với nhau nếu các vùng 
có cùng cường độ với nhau. Khó khăn là qua kết quả này 
chưa xác định được hướng đi của 4 trạm tiếp vận từ 1 đến 4 
có đúng như Thầy nói hay không mà phải chụp thêm thần 
kinh não bộ của Thầy bằng phương pháp DTI thì mới khẳng 
định được. 

3. CHỤP HÌNH BA VÙNG HỒI ĐAI, 30 phút 
A.  Tiền Hồi Đai: 
Chụp hình sự hoạt động của tiền hồi đai bằng cách áp dụng: 
ngôn hành không động. 

Thầy thực hành thấy, nghe có suy nghĩ, mỗi lần như vậy 
Thầy nhấn vào nút bấm để cho biết là đã thực hành. Chương 
trình kéo dài 10 phút nếu khoảng 20 giây bấm thì rất tốt. 
Thực hành thấy, nghe có suy nghĩ, tiền hồi đai hiện lên màu 
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đỏ. Thực hành thấy, nghe mà không suy nghĩ, tiền hồi đai 
hiện lên màu xanh. 

B.  Trung Hồi Đai: 
Chụp hình sự hoạt động của trung hồi đai bằng cách áp dụng: 
thọ tưởng không động. 

Thầy thực hành thở, xúc chạm bên ngoài có thể dùng chổi cà 
vào tay kéo dài 10 phút.  
Thực hành xúc chạm có thọ tưởng, trung hồi đai hiện lên 
màu đỏ. 
Thực hành xúc chạm thọ tưởng không động, trung hồi đai 
hiện lên màu xanh. 

C.  Hậu Hồi Đai: 
Chụp hình sự hoạt động của Hậu hồi đai bằng cách áp dụng:  
ý hành không động. 

Thầy thực hành nhìn Thấy, Biết, mà không nói thầm, lúc đó 
hậu hồi đai không động kéo dài 10 phút. 

4. CHỤP HÌNH THẦN KINH NÃO BỘ BẰNG 
PHƯƠNG PHÁP DTI, 20 phút 

Chương trình kéo dài 20 phút. 

5.  CHỤP HÌNH TẦM VÀ TỨ, 10 phút 30 giây 
Chụp các vùng Ý thức, Ý Căn, và Trí Năng. 
Mỗi lần bắt đầu có tín hiệu hiện trên màn ảnh  

A. Đếm số thầm trong đầu kéo dài 30 giây. 

B. Trí Năng kéo dài 30 giây (Thấy hình, nghe âm thanh rồi 
suy luận). 

C. Ý Căn kéo dài 30 giây (Thấy hình, nghe âm thanh liền 
khởi ý nhớ nghĩ). 
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D. Ý Thức kéo dài 30 giây (Thấy hình, nghe âm thanh mà 
không so sánh phân biệt thì vùng này không có mặt). 

Thực  tập  tổng cộng 5 lần kéo dài 10 phút 30 giây.  

6. VÙNG NÓI THẦM, ĐỐI THOẠI THẦM LẶNG VÀ 
BROCA, 8 phút 

Mỗi lần bắt đầu có tín hiệu hiện trên màn ảnh  

A. Đếm số thầm trong đầu kéo dài 30 giây. 

B. Thực tập vùng Nói Thầm kéo dài 30 giây.  

C. Thực tập vùng Đối Thoại Thầm Lặng kéo dài 30 giây. 
Thực  tập  tổng cộng 5 lần kéo dài 8 phút.  

7. CHỤP HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỐI GIAO CẢM 
THẦN KINH VÀ GIAO CẢM THẦN KINH, 10 phút 

Tín hiệu báo hiện trên màn ảnh với chữ Yoga Meditation và 
Buddhist Meditation.  
Thấy nghe, hay áp dụng phương pháp thở theo Yoga (tập 
trung, chú ý hay theo dõi) thì Giao Cảm Thần Kinh hoạt 
động. 
Áp dụng phương pháp thở theo Thiền Phật giáo thì đối giao 
cảm thần kinh hoạt động. 
Thực  tập thở theo Yoga và thở theo Thiền Phật Giáo xen kẽ 
nhau kéo dài 30 giây, tổng cộng 2 lần mỗi lần 5 phút.  

8. NHẬN RA HÌNH VÀ TIẾNG ĐỘNG CHIẾU TRÊN 
MÀN ẢNH, 6 phút, và chấm dứt chương trình đo. 

 
   Sindelfingen, 18.03.2013 

Quang Chiếu 



214                                         ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH SỰ THẬT 
 

CHÂN TRỜI MỚI 

 

Nền tảng khoa học tâm linh 

Thiền là một khoa học tâm linh thực nghiệm. Đó là ngộ 
trước, thực hành sau, và cuối cùng là thành quả của sự chứng 
nghiệm qua điều mà ta đã ngộ (nhận ra) và thực hành. Cả 3 
tiến trình này luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Ngộ dựa 
vào Nghe và Suy Nghĩ. Chứng nghiệm dựa vào Tu. Có tu 
mới có kinh nghiệm thể nhập và chứng nghiệm trên 3 mặt 
thân, tâm, và trí tuệ tâm linh về điều mình đã ngộ. Trí tuệ 
tâm linh thuộc về sáng kiến mới của tâm (innovative minds). 
Nó là nền tảng của sự sáng đạo (innovative ways). Đến đây, 
người tu có khả năng chứng minh được điều mình đã nói, 
hay đã giảng, dù chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp, bằng nhiều dữ 
kiện thực nghiệm (experimental data). Đó là mô thức của 
nền tảng khoa học tâm linh thực nghiệm. 

Đối chiếu Tam Tuệ 

Nói cách khác, Nghe, Suy nghĩ, và Tu (tức là Thực tập hay 
Luyện tập) là 3 bộ phận không thể tách rời nhau được trong 
Thiền Phật giáo. Trong 3 trình độ: Căn Bản, Trung Cấp, và 
Cao Cấp, người tu lúc nào cũng phải dựa vào mô thức Tam 
Tuệ (Văn, Tư, Tu) để chứng minh pháp học và pháp hành 
tương tác chặt chẽ với nhau như thế nào qua kinh nghiệm 
thực tiễn của chính mình. Không thể có ngộ mà thiếu thực 
hành, cũng không thể chỉ có thực hành mà không có nhận ra 
(ngộ) những nguyên tắc thực hành của mình dựa trên điều 
kiện nào.  
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Giá trị pháp học và pháp hành 

Pháp học thuộc về Lý, pháp hành thuộc về cách thực hành 
hay luyện tập. Cả 2 Lý và Hành không thể xa rời nhau. Hành 
để chứng minh giá trị của Lý qua sự chứng nghiệm của cá 
nhân người thực hành trên các mặt thân, tâm, và trí tuệ tâm 
linh. Thông Lý mà không Hành như người học rộng nhớ dai 
kinh luận mà không biết đường đi đến nơi giác ngộ tối hậu 
phải bắt đầu từ điểm nào. Còn Hành mà thiếu Lý như “đánh 
võ rừng”: đụng đâu phang đó. Cuối cùng, dễ đưa đến “tẩu 
hỏa nhập ma.” Đó là từ không bệnh đưa đến bệnh, từ bệnh ít, 
đưa đến bệnh nhiều. Thí dụ như tim mạch, nội tạng, hay thần 
kinh rối loạn… 

Thuật ngữ trong Kinh điển hay trong Luận thư thường gọi 3 
nguyên lý tâm linh căn bản là Văn, Tư, Tu. Trong đó, Tu 
đóng vai trò quyết định của sự thành công. Tu là quá trình 
thực nghiệm những điều do ta đã Nghe và Suy nghĩ. Cuối 
cùng thông qua những giai đoạn thực tập hay luyện tập mà 
thành quả sau cùng là thể nhập và chứng nghiệm được Lý 
mà ta đã nhận ra. Qua thành quả này, ta có khả năng chứng 
minh điều mà ta đã nắm vững qua Lý. Cho nên, Thiền là một 
khoa học tâm linh thực nghiệm. Nó được xây dựng trên 2 
nền tảng: Lý và Hành. Lý là cơ sở của thực nghiệm. Hành là 
dữ kiện chứng minh thành quả của Lý. Người say mê Lý bỏ 
Hành là người đa văn, đa sự, và đa ngôn: thích nói nhiều mà 
nội dung rỗng, như “thùng không thì kêu vang.” Khi có ai 
bất chợt hỏi cách thực hành như thế nào để đến nơi tối hậu, 
thì người đa văn, đa ngôn ú ớ. Còn người chỉ thích Hành mà 
không dựa vào Lý là người có nhiệt tâm mà thiếu trí tuệ để 
phán xét hay nhận định mục tiêu nhắm đến của sự thực hành 
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đó kết quả sau cùng sẽ mang lại gì cho thân, tâm, và trí tuệ 
tâm linh. 

Ước mơ trở thành sự thật 

20 năm về trước, chúng tôi đã suy nghĩ nhiều về: điều gì đã 
xảy ra trên vỏ não, trong giữa não, khi nguời thực hành vào 
định ? Chúng tôi đưa ra giả thuyết là khi vào định, lập tức 
các vùng tạo ra vọng tưởng như Ký ức, Suy nghĩ, Trí năng, 
Broca, Nói thầm, Dưới đồi, và Wernicke đều “đóng cửa.” 
Đồng thời cùng lúc đó, vùng nhận thức biết liền “có mặt.” 
Đó là lý luận mà chúng tôi đã chủ trương. 

Mãi đến giữa tháng Sáu, năm 2007, suy nghĩ đó đã được giải 
đáp qua cách chụp hình não bộ bằng máy f-MRI. Nó trở 
thành sự thật. Ngay buổi chiều ngày 14 tháng Sáu, trước khi 
bế giảng khóa Tâm lý học Phật giáo, chúng tôi đã vui mừng, 
nói trước lớp:  

- Với hình ảnh ghi được của máy f-MRI, Thầy toại nguyện. 
Thứ nhứt là bây giờ mới chứng minh được vùng nhận thức 
biết và vùng xúc chạm đều nằm sau bán cầu não trái là 
đúng theo như Thầy đã dạy quí vị từ lâu ! Thứ hai là chứng 
minh được khi vào định, các vùng tiền trán và 2 vùng ngôn 
ngữ Broca và Wernicke đều yên lặng. Thứ ba là chứng minh 
sự tác động dây chuyền giữa vùng nhận thức với hệ thống 
viền não bên trong não giữa.  Thứ tư là chứng minh được khi 
vào định, sóng não ở dạng delta, nhịp tim đập chậm, nhịp thở 
rất chậm; đôi lúc rơi vào trạng thái tịnh tức. Nhưng còn một 
điều nữa là làm sao chứng minh được dạng từ trường phát ra 
từ vùng Nhận thức biết ? Điều này phải còn đợi nhân duyên 
thuận lợi hơn nữa ! 
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Tán thán công đức 

Chúng tôi nói với hai thiền sinh Phú và Thịnh: 

“ - Sự thành công hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng 
trong sự nghiệp hoằng pháp của Thầy. Trong đó hai con đã 
đóng góp nhiều vào việc giúp Thầy chứng minh Thiền Phật 
giáo dưới ánh sáng Khoa học của thế kỷ 21.  

Ước mơ của Thầy là làm sao chứng minh các vùng mà Thầy 
đã mô tả trong các khóa tu học trước đây tại các Đạo tràng, 
mãi đến bây giờ mới trở thành sự thực… Thầy mừng nhất là 
vùng Nhận thức biết và vùng Xúc chạm đã được chứng minh 
theo sự nhận định của Thầy trước đây. Kể từ hôm nay, chân 
trời mới của Thiền bắt đầu mở rộng ! Bây giờ, qua phương 
tiện này, chúng ta có khả năng chứng minh được 4 Tánh mà 
trong kinh Tiểu bộ, Phẩm Bồ Đề, Phật đã giảng cho ông 
Bāhiya...  

17 năm về trước, tháng 11 năm 1997, trong Khóa 3 Thiền 
Căn Bản, do Sư cô Triệt Như─lúc đó chưa xuất gia, là Từ 
Tâm Thảo─đã đứng ra tổ chức khóa tu tại Corona, Nam 
California, Thầy đã dùng Điện Não Đồ (EEG) để đo sóng 
não thiền sinh qua những chiêu thức hay kỹ thuật do Thầy 
hướng dẫn. Vào thời đó, nếu sánh với những dòng thiền khác 
trên đất Mỹ, đây là một tiến bộ trên kỹ thuật dụng công đáng 
được khích lệ. 

Đến năm 2007, nhờ hai con giúp Thầy cụ thể hóa bước tiến 
thứ hai là mượn máy chụp hình não bộ f-MRI để chứng minh 
khi vào Định thì những hoạt động của não bộ xảy ra như thế 
nào ! Một lần nữa, Thầy khen tinh thần phụng sự Phật pháp 
của hai con.” 
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XÂY DỰNG ƯỚC MƠ 

Nhân đây chúng tôi tường thuật đại cương diễn tiến sự kiện 
chung quanh quá trình xây dựng ước mơ về chụp hình não 
bộ của chúng tôi.  

Ý nghĩ về thực nghiệm 

Những năm sống tại Seattle, tiểu bang Washington (1992-
1994) và Beaverton, tiểu bang Oregon (1994-1997), chúng 
tôi đã có dịp vào 2 thư viện lớn của trường Y Khoa tại 2 nơi 
này… Có thể nói, kiến thức khoa học về Não, Thần kinh, Hệ 
thống miễn nhiễm, Tâm lý, Máu, và Chất sinh hóa 
(biochemical substances) trong các Tuyến Nội tiết đã bắt  
đầu được hệ thống rõ ràng trong kiến thức cũ mà chúng tôi  
đã có từ Việt Nam, trước 1975, chúng tôi đã chịu khó ngày 
ngày vào thư viện nghiên cứu và đối chiếu với cách thực 
hành thiền bằng những chiêu thức và kỹ thuật mà chúng tôi 
đã trải qua kinh nghìệm.   

Điều làm chúng tôi thích thú nhất là “khám phá” những tư 
liệu liên quan đến não bộ và tâm, thân, thần kinh, các chất 
nước hoá học trong cơ thể con người. Bài toán mà chúng tôi  
đã thắc mắc từ năm 1982, bây giờ đã được giải đáp rõ ràng: 
khi thiền đúng thì cơ thể khỏe mạnh là do chất nước hoá học 
Acetylcholine. Khi thiền sai thì cơ thể bệnh tật là do các chất 
nước hóa học Norepinephrine và Epinephrine... 

Đầu năm 1993, nhân đọc tạp chí “Scientific American,” 
chúng tôi biết được 2 vùng Tánh Thấy và Tánh Nghe nằm 
sau bán cầu não trái… Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm tư liệu 
nói về vùng “sau bán cầu não trái” này… 
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Lúc bấy giờ chúng tôi bắt đầu nghĩ đến một ngày nào đó sẽ 
nhờ nơi nào đó chụp hình não bộ của mình để biết khi vào 
định thì các vùng tiền trán, vùng tam giác của cơ chế tánh 
giác, vùng bên trong giữa não hiện lên như thế nào. Đây là 
chúng tôi muốn nhờ khoa học chứng minh cụ thể về Tánh 
Nhận thức mà hơn 2500 năm về trước đức Phật đã giảng dạy. 

Chúng tôi thường nói: “Đông phương nói được, làm được, 
mà chỉ không được. Còn Tây phương nói được, chỉ được mà 
làm không được.” Bây giờ chúng tôi muốn mượn khoa học 
của Tây phương để “chỉ được” điều chúng tôi muốn chỉ. Đó 
là vùng Nhận thức biết, vùng Xúc chạm thực sự ở đâu trên 
vỏ não ? Và sự tương tác giữa cơ chế nhận thức với hệ thống 
viền não như thế nào ? Ý nghĩ “3 Tánh cùng mở” hiện ra như 
thế nào trên vùng tam giác của 3 thùy: chẩm, thái dương, và 
thùy đỉnh, sau bán cầu não trái, khi thực hành kỹ thuật Chú 
Ý Trống Rỗng, hay Thiền Hành Vô Ngôn ? 

Ý nghĩa thực nghiệm 

Từ sự kiện nói trên, ý nghĩ về Thiền Phật giáo là một khoa 
học tâm linh thực nghiệm, cứ thường xuyên khởi lên trong 
đầu chúng tôi. Chúng tôi xem Văn, Tư, Tu là cơ sở của khoa 
học tâm linh thực nghiệm. Người tu phải trải qua 3 tiến trình 
kinh nghiệm:  

1. Văn và Tư giúp hành giả ngộ,  
2. Tu giúp hành giả thể nhập.  
3. Có thể nhập mới đi đến chứng ngộ hay chứng nghiệm 

trên 3 mặt thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của người thực 
hành. Đây là phần nói về ý nghĩa hay giá trị của thực 
nghiệm. Mấu chốt của thực nghiệm được đặt trên cơ sở 
thực hành. Thực hành là cách làm. Cách làm đó phải dựa 
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trên kỹ thuật và sự đều đặn hay miên mật. Không thể làm 
theo hứng, hay làm bữa có bữa không. 

Ngộ mà không Tu, xem như mới vừa nhận ra Lý mà thực tế 
chưa thể nhập được Lý. Hoặc có Tu mà không kết hợp kỹ 
thuật, không miên mật thì cũng không thể nào chứng nghiệm 
được Lý trên 3 mặt thân, tâm, và trí tuệ tâm linh. Khi không 
chứng nghiệm được thì giá trị thực nghiệm không được 
thành lập. 

Như vậy, ý nghĩa thực nghiệm đòi hỏi phải hội đủ 2 mặt Lý 
và Hành. 

Mượn khoa học để đối chiếu 

Năm 1996-1997, chúng tôi bắt đầu phát hành quyển Đồ Thị 
Dẫn Giải Thiền. Trong đó, nội dung chính là chúng tôi dẫn 
giải pháp Thiền của Sư Ông Thanh Từ qua cuốn “Thiền 
Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20.” Chúng tôi bắt đầu đưa 
khoa học về Não bộ, về Hệ thống viền não, về Tuyến nội 
tiết, về Kỹ thuật thực hành, và Điện Não Đồ vào Thiền.  

Sau đó, từ 1997 cho đến năm 2007, tất cả Đạo tràng Tánh 
Không đều áp dụng Điện Não Đồ để trợ duyên cho kỹ thuật 
thực hành các chủ đề Thiền Định và Thiền Huệ. 

Nhận định trước, chứng minh sau 

Từ khi mở khóa Căn bản và các lớp Trung Cấp Bát Nhã tại 
các Đạo tràng Mỹ, Đức, Pháp, Thụy sĩ, Canada, và Úc, 
chúng tôi đều mô tả vùng xúc chạm nằm ngay tại thùy đỉnh, 
vùng nhận thức biết nằm ngay giữa vùng tam giác của 3 
Tánh Thấy, Nghe, và Xúc chạm─mà trên thực tế chúng tôi 
chưa có cách gì để chứng minh được 2 vùng xúc chạm và 
nhận thức thực sự ở đâu. 
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Còn nhớ vào tháng Tư năm 2007, trong khóa Căn Bản thứ 
41, tại Đạo tràng Bắc Cali, có một Bác sĩ cứ theo hỏi chúng 
tôi là lấy gì để chứng minh vùng nhận thức nằm sau bán cầu 
não trái ? Chúng tôi hẹn sẽ chứng minh vào tháng Tám năm 
2008, sau khi chúng tôi sang Đức mở khóa Tu Học và chụp 
hình não bộ, do một Phân khoa của trường Đại học ở đó tổ 
chức. 

Thế rồi nhân duyên hội đủ, tháng Sáu năm 2008, chúng tôi 
mới toại nguyện giấc mơ của 15 năm về trước. Đó là nhờ 2 
thiền sinh Phạm văn Phú (Quang Trí) và Phạm ngọc Thịnh 
(Minh Tuyền) đã giúp chúng tôi đạt được giấc mơ không thể 
nghĩ bàn này. Nguyên tắc lý luận của chúng tôi đã khế hợp 
với ý nghĩa của thực nghiệm.  

Mở đầu nhân duyên 

Tháng 5 năm 2004, khi hướng dẫn khóa Thiền Căn Bản cho 
người Đức, do Đạo tràng Tánh Không Stuttgart tổ chức, 
trong khóa này có 4 thiền sinh thay phiên nhau thông dịch 
tiếng Đức cho chúng tôi: (1) cô Minh Huệ, (2) cô Minh Giác, 
(3) cô Thịnh, và (4) anh Phú. 

Trong lúc hướng dẫn tu học, chúng tôi có dùng phương pháp 
đo Điện Não Đồ để chứng minh những kỹ thuật thực hành 
làm chủ tâm ngôn khi vào định thì sóng não hiện lên như thế 
nào. Thiền sinh người Đức rất thích thú với phương pháp 
khoa học này. Cùng lúc đó, có một thiền sinh người Đức tỏ ý 
muốn giúp chúng tôi thực hiện chương trình chụp hình não 
bộ của chúng tôi để xác minh vị trí các tánh trong cơ chế 
tánh giác ở đâu trên vỏ não. Nhưng chương trình này bất 
thành, vì quá tốn kém. 
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Đến tháng Năm năm 2005, chúng tôi nhờ cô Thịnh và anh 
Phú tìm cách để biết nơi nào có chụp hình não bộ để nhờ họ 
chụp, với số tiền là 2 ngàn Euros. 

Sau đó, Phú liên lạc được với Giáo sư Otto Ulrith, người phụ 
trách Chương trình chụp hình MRI tại trường Đại học 
Ciessen ở Hanover, để nhờ ông này chụp hình não bộ của 
chúng tôi. Nhưng công việc này cũng chưa đủ duyên. Lý do 
là trường không thể chụp riêng cho một cá nhân. 

Tác ý tạo duyên 

Thấy công việc bất thành, cô Thịnh bắt đầu lo ngại. Rồi một 
hôm, vào cuối năm 2005, cô tâm sự với cô thư ký cùng làm 
việc trong trường Nha Y thuộc Đại Học Tuebingen về vấn đề 
muốn tìm nơi chụp hình não bộ của chúng tôi… Cô này liền 
cho biết ngay là trong trường Đại Học Tuebingen có một 
Phân Khoa chuyên về Thần kinh bức xạ học (Department of 
Neuroradiology). Phân khoa này chuyên chụp hình hoạt 
động của não bộ.  Cô hứa sẽ giúp cô Thịnh liên lạc với tiến sĩ 
Michael Erb để xúc tiến việc chụp hình não bộ cho chúng 
tôi. Thế rồi qua sự giới thiệu của cô đến ông tiến sĩ Michael 
Erb…sau đó cô Thịnh mới thực hiện được ước nguyện giúp 
chúng tôi đạt được giấc mơ của hơn 20 năm về trước.   

Nhân duyên hội đủ 

Trong những tháng đầu năm 2006, qua nhiều lần tiếp xúc với 
ông tiến sĩ Michael Erb, cô Thịnh trình bày 2 vấn đề cụ thể: 
(1) Thầy chúng tôi là người dạy Thiền. Ông ấy muốn nhờ 
Phân khoa của ông chụp hình 4 Tánh: Thấy, Nghe, Xúc 
chạm, và Nhận thức để biết xem vị trí các tánh đó ở đâu trên 
vỏ não. Hiện giờ Thầy chúng tôi chỉ mới biết có 2 Tánh là 
Thấy, Nghe, còn 2 Tánh kia ông chưa biết. Đặc biệt là Tánh 
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Nhận thức, ông muốn biết vị trí nó ở chỗ nào trên vỏ não. (2) 
Số tiền Thầy chúng tôi sẽ trả cho việc chụp hình này là 2 
ngàn Euros.  

Thay vì trả lời về số tiền 2 ngàn Euros, ông Michael Erb chỉ 
mĩm cười. Sau đó, ông đề cử ông tiến sĩ Ranganatha Sitaram 
trực tiếp tiếp xúc cô Thịnh. 

Tháng 9, ngày 11 năm 2006, ông Sitaram trao cho cô Thịnh 
19 câu hỏi thông thường về Thiền bằng tiếng Anh và yêu cầu 
cô Thịnh gửi cho Thầy Thiền Chủ với mục đích trả lời cho 
ông biết phương pháp và chủ trương của Thiền Tánh Không 
như thế nào ? Có giống với những chủ trương của các loại 
Thiền hiện nay không ?  

Hai ngày sau, ngày 13, cô Thịnh gửi e-mail bản văn câu hỏi 
cho Sư cô Triệt Như. Nội dung như sau: 

Câu 1: - Quí vị thực hành đặc biệt là theo loại thiền gì ? Thí 
dụ: Vipassanā, Zen, Truyền thống Tây Tạng, Transcendental 
Meditation, Raja Yoga hay bất cứ hình thức Yoga nào khác, 
hoặc Khí công, vân vân ? 

Câu 2: - Quí vị thực hành theo cách này khoảng bao lâu 
(tháng, năm) ? 

Câu 3: - Trung bình, 1 tuần quí vị thiền bao nhiêu lần ? 

Câu 4: - Một thời thiền, ông ngồi khoảng bao lâu (30 phút, 1 
giờ) ? 

Câu 5: - Trình  độ thực hành của ông như thế nào: mới tu, 
trung cấp, chuyên tu hay bất cứ cấp nào khác ? 

Câu 6: - Khi thiền, nhắm mắt hay mở mắt ? 
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Câu 7: - Sự thực hành có đòi hỏi tư thế đặc biệt nào không 
hoặc có những bài tập gì không ? 

Câu 8: - Khi thực hành có áp dụng tụng chú và tụng kinh 
không ? 

Câu 9: - … Có dùng cách thở không ? 

Câu 10: - … Có tập chú những phần khác nhau trên cơ thể 
qua sự tưởng tượng hoặc vài kỹ thuật tập chú nào khác trên 
cơ thể không ?  

Câu 11: - Kỹ thuật thực hành có dựa trên tập chú đối tượng 
hay dựa trên quán tưởng không ? 

Câu 12: - Thiền có nên mong chờ bất cứ cảm giác gì xảy ra 
trên thân hay những sự kiện trên tâm, hoặc liên tục hay lúc 
có lúc không không ? 

Câu 13: - Nếu thiền dựa trên đối tượng, vậy: 

 Có một đối tượng hay nhiều đối tượng trong thiền ? 
 Mỗi đối tượng đó động hay tĩnh ? 
 Đối tượng đó gồm thấy cảnh vật hay nghe âm thanh ? 

Xin mô tả đối tượng mà quí vị áp dụng. 

Câu 14: - Nếu không có đối tượng, vậy khi thiền quí vị có 
hướng sự chú ý đến điều gì khác không ? Xin mô tả điều    
đó ? 

Câu 15: - Trong lúc thiền, trong nhận thức, quí vị có xen kẽ 
khởi lên tưởng tượng chú ý đến điều gì hoặc liên tục 
(constantly) hay lúc vầy lúc khác (intermittently) không ? 

Câu 16: - Có phải khi thiền, quí vị ngồi mong đợi xúc cảm 
xảy ra trong suốt thời gian thiền, hoặc liên tục hay lúc có lúc 
không không ? 
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Câu 17: - Với sự thực hành liên tục, quí vị có mong rằng quí 
vị sẽ chuyển đổi nhận thức không ? 

Câu 18: - Quí vị có mong rằng thiền giúp mình chuyển đổi 
thái độ đối xử không ?  

Câu 19: - Khi áp dụng thiền, quí vị có kỳ vọng là thiền có 
khả năng chuyển đổi xúc cảm không ? … 

Sau đó, chúng tôi chuyển câu trả lời đến ông Sitaram qua cô 
Thịnh. 

 
 

 

 

Chụp thử 

Biết được chủ trương của Thiền Tánh Không và mục đích 
chính là chúng tôi chỉ nhắm chụp hình 4 tánh thôi, ông tiến sĩ 
Michael Erb chấp thuận ngay ý kiến này. 

Sau đó, ông Erb đề nghị cô Thịnh chọn 2 thiền sinh tình 
nguyện để ông đo trước, ông gọi là thử nghiệm cách đo các 

(Từ trái qua phải) hàng đứng: Quang Chiếu, Minh Tuyền,       
Ni Sư Triệt Như, Dr. Ranganatha Sitaram, Thầy Không Như.       
Hàng ngồi: Thầy Thích Thông Triệt và Dr. Michael Erb 

o 
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Tánh Thấy, Nghe, Xúc chạm, và Nhận thức. Đến tháng Sáu 
2007, ông sẽ chụp hình não bộ của chúng tôi nhanh lẹ hơn. 
Lý do: đây là lần đầu tiên ông chụp hình cách thực hành qua 
các tánh theo mô thức của Thiền Tánh Không. Ông cũng rất 
thích thú về khám phá mới này qua sự thực hành thiền của 
thiền sinh Thiền Tánh Không, chúng tôi, và Tăng đoàn... 

Tình nguyện 

Vào tháng Tám 2006, trong phiên họp của Đạo tràng Tánh 
Không Stuttgart, cô Thịnh trình bày việc chụp hình não bộ 
mà cô đã liên lạc được với Phân khoa Thần kinh Bức xạ học 
(Department of Neuroradiology) tại trường Đại học 
Tuebingen. Nơi đây yêu cầu Đạo tràng chọn 2 thiền sinh tình 
nguyện đến trường Đại học Tuebingen để chụp hình não 
bộ… Sau đó, anh Quang Nguyên và cô Minh Vân tình 
nguyện đi chụp hình trước. 

Xin đo tất cả thiền sinh trong Đạo tràng 

Sau khi biết kết quả đo của cô Minh Vân và anh Quang 
Nguyên rất khác với những người mà ông Michael Erb đã đo 
trước đây, ông Michael Erb đề nghị cô Minh Tuyền là ông sẽ 
đo miễn phí cho tất cả thiền sinh trong Đạo tràng để biết rõ 
kết quả thực hành có giống nhau không. Ông cho biết thêm 
là cả 2 thiền sinh đều có trạng thái giống nhau khi thiền và 
khi không thiền. Khi không thiền thì vùng tiền trán hoạt 
động mạnh. Khi thiền thì vùng tiền trán yên lặng. 

Nhân đây, ông Erb nói vói cô Thịnh, như có ý giải thích: 

- Một người khi chụp hình bằng máy f-MRI chỉ trong vòng 
15 phút là phải trả cho truờng là 2 ngàn Euros !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Hanh thông 

Tháng 5 năm 2007, chúng tôi và tăng đoàn sang Đức mở liên 
tiếp 2 khóa Tu Học: (1) Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã, (2) Lớp 
Tâm lý học Phật giáo.   

Đến 1 tháng 6, chương trình chụp hình não bộ cho Tăng 
đoàn bắt đầu thực hiện. Sau đó, xen kẽ trong nhiều ngày 
khác nhau, Tăng đoàn chia phiên đi chụp hình não bộ. Đến 
ngày 17, chuơng trình chụp hình não bộ cho chúng tôi chấm 
dứt. Mọi việc đều tiến hành suông sẻ. 

Thấy mọi việc hanh thông, cô Minh Huệ tình nguyện xin 
chụp hình não bộ của cô vào ngày 19. Ông Erb đồng ý. 

Nhân duyên kỳ diệu 

Thế là sáng hôm sau, ngày 19 tháng 6, cô Minh Huệ đi chụp 
hình. Chúng tôi tuy mệt mỏi─vì đêm hôm qua, chúng tôi đã 
thức tới 3 giờ sáng để biên soạn cuốn Tiến Trình Tu Chứng 
Của Đức Phật─nhưng cũng đi theo cô Minh Huệ, cho cô lên 
tinh thần. 

Không ngờ khi thấy chúng tôi có mặt, ông Erb vui mừng, 
mời chúng tôi vào chụp hình trước, sau đó mới tới cô Minh 
Huệ. Ông cho biết là ông cần chụp lại các vùng Nhận Thức, 
Xúc chạm, Nghe, và Thấy của chúng tôi. Mỗi thứ trong vòng 
3 phút để ông làm bản tổng kết. 

Tin vào lý nhân duyên, chúng tôi nghĩ: đây là nhân duyên 
tốt, kỳ diệu, thuận lợi để chúng tôi hoàn tất chương trình 
chụp hình não bộ. Chính thành quả này sẽ mở ra một chân 
trời mới cho phuơng pháp hướng dẫn thiền của chúng tôi 
thích hợp với trào lưu tiến hóa của thời đại không gian của 
thế kỷ 21. 
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Vùng xúc chạm ở đâu ? 

Lần này ông Sitaram giải thích cách thực tập: 3 phút thiền 
bằng Thấy. 3 phút thiền bằng Nhận thức. Rồi 3 phút thiền 
bằng Nghe. 3 phút thiền bằng Nhận thức. Cuối cùng là 3 
phút thiền bằng Xúc chạm. Sau cùng là 3 phút thiền bằng 
Nhận thức. Trọng tâm của kỳ chụp hình lần chót này là nhắm 
vào vùng nhận thức và vùng xúc chạm. 

Chúng tôi nhớ lại trong mấy ngày qua, chúng tôi chưa biết rõ 
chính xác vùng xúc chạm nằm ở vị trí nào trên vỏ não, phía 
sau bán cầu não trái. Nhân dịp này, chúng tôi sẽ áp dụng 
cách Chú Ý Trống Rỗng trong 3 cách thiền: Thấy, Nghe, 
Xúc chạm để xem sự có mặt 3 tánh trên vỏ não, phía sau não 
trái như thế nào. 

Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ thực tập theo sự điều khiển bên 
ngoài để chụp 4 Tánh Thấy, Nghe, Xúc chạm, và Nhận thức, 
chúng tôi được cô Minh Huệ thông báo là “xong rồi.” Tiếp 
theo là thủ tục trả lời các câu hỏi do cô Minh Huệ dịch ra từ 
tiếng Đức, trong khi chúng tôi còn nằm trong ống máy. 

Bên ngoài, ông Sitaram và ông Erb ngồi theo dõi những diễn 
tiến trên màn hình về hoạt động các vùng trên vỏ não của 
chúng tôi.  

Ông Erb cho chúng tôi biết là hôm nay mới chụp rõ các vùng 
trên vỏ não: từ thùy trán đến 3 vùng nằm phía sau não trái. 
Ông Sitaram cũng cho chúng tôi biết thêm là ông sẽ trao kết 
quả hôm nay cho cô Thịnh. Khi về Mỹ, khoảng 2 tuần lễ sau 
chúng tôi sẽ được bản tổng kết sơ khởi về hoạt động của các 
vùng trên vỏ não, giữa não, tim mạch, hơi thở, khi thiền và 
khi không thiền. 
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Sau đó, đến lượt cô Minh Huệ được chụp. Sáng hôm sau, 
ngày 20 tháng 6, Tăng đoàn trở về Mỹ. 

Niềm vui chung 

Hỏi: - Thưa Thầy, những sự kiện ở trên được thực hiện vào 
năm nào ? 
Đáp: - Đó là năm 2007, năm đầu tiên chúng tôi và Tăng 
đoàn chụp hình não bộ qua máy f-MRI. Tiếp theo, năm 
2008, 2009, 2010, và cuối cùng là năm 2013, chúng tôi đều 
qua Đức mở khóa Tu học, đồng thời chụp hình não bộ tiếp. 
Những kết quả càng lúc càng rõ ràng hơn. 
 
Hỏi: - Xin Thầy cho biết cảm nghĩ của Thầy về công trình 
chụp hình não bộ trong những năm qua ? 
Đáp: - Từ năm 1993, chúng tôi đã ước mơ chụp hình não bộ 
khi vào Định để chứng minh những lời dạy của Đức Phật về 
Thiền. Đến nay, năm 2014, chương trình nghiên cứu này đã 
hoàn tất. Chúng tôi đã chứng minh được: 
 Vị trí của 4 Tánh: Nghe, Thấy, Xúc chạm, và Nhận thức 

biết. Bốn Tánh này có mặt khi chúng tôi vào Định.   
 Vùng Precuneus hoạt động trong trạng thái Định sâu. 
 Đồng thời các vùng Ngôn ngữ đều yên lặng: vùng 

Wernicke, vùng Broca, vùng Nói thầm, vùng Đối thoại 
thầm lặng; Ý căn, Ý thức, Trí năng cũng yên lặng. 

 Chúng tôi cũng chứng minh được 4 tầng Định: (1) Định 
có Tầm có Tứ, (2) Định không Tầm không Tứ, (3) Định 
Chánh niệm tỉnh giác, (4) Định Bất động hay Tâm Tathā. 
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Hai mươi năm nuôi dưỡng ý muốn chứng minh các Tánh, 
nay mới đủ duyên. Chúng tôi toại nguyện. Bây giờ giảng về 
các Tánh trong cơ chế Tánh Giác, chúng tôi có đủ dữ kiện để 
trình bày.  

Ngày xưa tu Thiền không cần chứng minh, nhưng ngày nay 
cần chứng minh. Ngày nay người có tinh thần khoa học theo 
Thiền rất đông. Họ không dễ tin như những người mê tín. Vì 
vậy, khi giảng Thiền và hướng dẫn những cách thực hành, 
chúng ta cần chứng minh.  

Chúng ta “nói được, làm được,” nhưng trên mặt nào đó, nếu 
chỉ được, chúng ta cũng cố gắng “chỉ cho được” điều mà 
chúng ta giảng.      

Hỏi: - Thưa Thầy, thật là một niềm vui chung cho tất cả 
Thiền sinh chúng con. Thầy đã mở ra một chân trời mới 
cho Thiền Phật Giáo. 
Đáp: - Niềm vui đó là chúng ta chứng minh được Thiền Phật 
Giáo là một Khoa học tâm linh thực nghiệm. 
 
 
 

 
 

 



 



 




