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CÄM Ti
Nh¶ sñ ðóng góp công sÑc, t¸nh tài, và trþ duyên ð£c bi®t cüa
t¤t cä thi«n sinh ª các Ti¬u bang khác trên ð¤t MÛ, tÕi Vi®t
Nam, Úc, Pháp, ÐÑc, và Canada, T§p 2, Cu¯n 2 tña ð« Tác
døng cüa thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i trong bµ
Tìm Hi¬u và ºng Døng Thi«n Ph§t Giáo ðã ðü duyên ra m¡t
bÕn ð÷c. Chúng tôi xin ghi vài l¶i cám ½n t¤t cä quí v¸:
•

Trang b¸ máy vi tính xách tay có Không Gi¾i và Thu¥n
Chánh Tín,

•

Ði«u chïnh máy vi tính m²i khi máy có v¤n ð«, có Tâm
Hi«n, Tâm Hoa,

•

Dò sØa l²i chính tä, có Tu® Minh Kiên, Tâm Tinh Chuyên,

•

Xem lÕi bän in l¥n chót, có th¥y Không Chiªu và cô Tri®t
Nhß,

•

In ¤n có th¥y Không Ph±,

•

Trong lúc ðó Nguyên HÕnh phäi bö nhi«u thì gi¶ phø
trách v¨ bìa sách và các hình trong sách, làm cho bµ sách
ðßþc thêm ph¥n trang nhã và mÛ thu§t.

•

Chuy¬n sách ði các n½i có Không Gi¾i, Thu¥n Chánh Tín,
và Không T¸ch.

•

Ð¯i v¾i t¤t cä quí v¸ Ph§t tØ, thi«n sinh trñc tiªp hay gián
tiªp c± ðµng, giúp ðÞ, trang b¸ thêm tß li®u kinh, lu§n, và
sách khoa h÷c, cûng nhß góp ph¥n hùn công ðÑc ¤n
hành, chúng tôi xin h°i hß¾ng công ðÑc hµ pháp cüa toàn
th¬ quí v¸. Nguy®n c¥u chß Ph§t Mß¶i Phß½ng t× bi gia
hµ quí v¸ tròn ð¥y phß¾c lÕc.

Thông Tri®t,
Perris, Vùng Núi Ð°i Nam California, Hoa KÏ
Xuân „t D§u, nåm 2005.
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Gi¾i thi®u
s½ lßþc v« t§p 2
Bµ Tìm hi¬u và Ñng døng Thi«n Ph§t giáo, g°m 4 T§p.
T§p 1 ðã phát hành vào nåm 1999 v¾i tña ð« "Tiªn
Trình Tu ChÑng Cüa ÐÑc Ph§t." T§p 2, g°m 3 Cu¯n.
Cu¯n 1 v¾i tña ð« "Tác Døng Cüa Thi«n Ð¯i V¾i Ð¶i
S¯ng Con Ngß¶i" ðã phát hành vào nåm 2000. Ðªn nay
(2005), Cu¯n 2 m¾i ðü duyên ra m¡t bÕn ð÷c.

Cu¯n 3
Cu¯i nåm nay, chúng tôi s¨ ¤n hành tiªp Cu¯n 3. Nµi
dung Cu¯n 3 g°m 3 Chß½ng: Chß½ng 1, trình bày Thi«n
Quán, Chß½ng 2, Thi«n Ð¸nh, Chß½ng 3, Thi«n Hu®.
Trong m²i chß½ng chúng tôi ð«u có trích dçn nhæng bài
kinh trong h® NikAya, ho£c h® kinh Phát Tri¬n.
Ð£c bi®t, trong Cu¯n 3, chúng tôi s¨ gi¾i thi®u nhi«u
thi«n sinh ª các ÐÕo Tràng tu t§p có kªt quä.

Tr÷ng tâm nµi dung
H¥u hªt nhæng bài ghi lÕi trong T§p 2 là nhæng bài
chúng tôi ðã giäng t× nåm 1995 cho trình ðµ Cån Bän,
thích hþp v¾i ngß¶i chßa biªt Thi«n. Vì v§y nµi dung
t§p sách n£ng v« giáo khoa h½n là nghiên cÑu. ¿¾c
mong cüa chúng tôi là giúp ngß¶i chßa biªt Thi«n,
mu¯n biªt Thi«n, có c½ hµi thñc t§p theo Thi«n Ph§t
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giáo thuµc 3 h®: Nguyên Thüy, Phát Tri¬n và Thi«n
Tông.
Do ðó, ph¥n trình bày bài giäng không th¬ tránh khöi l²i
ði®p ý và ðôi khi quá chi tiªt.

Nµi dung Cu¯n 2
V« nµi dung Cu¯n 2, g°m các chü ði¬m:


Xây dñng lý lu§n c½ bän v« thñc hành Thi«n. Ðây là
møc tiêu chúng tôi nh¡m giúp nhæng v¸ chßa biªt
Thi«n, mu¯n tìm hi¬u Thi«n ð¬ thñc hành, ho£c
nhæng v¸ ðã thñc hành lâu nåm mà chßa làm chü
ðßþc sñ suy nghî cûng nhß chßa kinh nghi®m
ðßþc sát na ð¸nh.



Xoáy tr÷ng tâm vào chü ð« Làm Chü Sñ Suy Nghî,
hß¾ng dçn chiêu thÑc thñc hành cø th¬ ð¬ Tánh
Giác có m£t, dù chï trong th¶i gian vài giây ð°ng
h°. R°i sau ðó hß¾ng dçn tiªp nhæng cách thñc
hành kÛ thu§t cao h½n ð¬ quí v¸ cüng c¯ nång lñc
biªt cüa tánh giác ðßþc kéo dài nhi«u phút h½n.
Thu§t ngæ hàn lâm cüa kinh Kim Cang g÷i trÕng
thái này là an trø trong chân tâm, sau khi v÷ng

tâm ðã b¸ hàng phøc.


Khai tri¬n nhæng tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i
s¯ng con ngß¶i trên các m£t thân, tâm, não bµ, và
trí tu® tâm linh. Cho th¤y r¢ng khi thñc hành các
chü ð« trong Thi«n, ngß¶i thñc hành c¥n lßu ý
nhæng tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i thân, tâm, não
bµ, và trí tu® tâm linh. Ðây là cách ngß¶i thñc
hành có khä nång tñ ki¬m tra lÕi sñ thñc hành cüa
mình xem ðúng hay sai sau mµt th¶i thi«n trong
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vòng 10 phút hay 20 phút. Ðúng thì ðßa ðªn gì cho
thân, tâm, não bµ, và trí tu® tâm linh, sai thì ðßa
ðªn gì cho thân, tâm, não bµ, và trí tu® tâm linh.
Ch¾ không phäi ðþi vài ba tháng hay vài ba nåm,
ta m¾i biªt hi®u quä cüa sñ thñc hành thi«n ðó ð¯i
v¾i thân, tâm, não bµ, và trí tu® tâm linh ta nhß
thª nào.
Thí dø:


Nªu ðúng, sau mµt th¶i thi«n 10 phút hay 20 phút,
huyªt áp cao, s¨ hÕ xu¯ng th¤p; ðß¶ng trong máu
cao, s¨ hÕ xu¯ng th¤p, ta b¾t nhÑc ð¥u kinh niên.
Ho£c sau th¶i gian dài thñc hành trong 4 oai nghi,
nh§n thÑc cüa ta s¨ ð±i m¾i: tâm t× ch² dính m¡c
nhi«u s¨ ði ðªn b¾t dính m¡c, và cu¯i cùng s¨
không còn dính m¡c. Tâm ta s¨ trª nên thanh thän,
an t¸nh, và tr¥m l£ng. Thái ðµ ån nói b¯c ð°ng, bµp
chµp không còn nhß trß¾c næa.



Khi tâm thanh thän, ta s¨ kinh nghi®m ði«u chïnh
ðßþc b®nh tâm th¬ nhß loét bao tØ s¨ thuyên giäm,
huyªt áp bình thß¶ng, ðß¶ng trong máu hÕ, tiêu
hóa t¯t, h°i phøc ký Ñc... Sau ðó, ta cûng s¨ kinh
nghi®m ðßþc sñ cân b¢ng hay hài hòa thân-tâm. –
mÑc ðµ cao h½n næa, ta s¨ kinh nghi®m ðßþc sñ
phát huy trí tu® tâm linh. V¾i trí này nó khác h½n trí
thông minh và trí nång suy lu§n s¡c bén. Ðây là trí
tu® sáng su¯t thuµc tu® trí, tÑc trñc giác trí. Thông
qua tu® trí này, ta s¨ không còn thß¶ng xuyên s¯ng
trong phi«n não, bñc bµi, cåm h¶n, thù ngh¸ch, oán
trách ngß¶i khác vì nhæng b¤t toÕi nguy®n trong
cuµc ð¶i trên các m£t tình, ti«n, danh v÷ng, ð¸a v¸,
sñ nghi®p...Trái lÕi, ta s¨ kinh nghi®m hài hòa, an

x
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lÕc, sáng tÕo, và t× bi. V« ph¥n thân, s¡c m£t ta s¨
trong sáng, da dë h°ng hào; trong t¤t cä môi trß¶ng
s¯ng, thái ðµ cüa ta s¨ thß¶ng xuyên ði«m ðÕm: ta
ån nói t× t¯n, nh© nhàng, hi«n h§u, bình tînh, ôn
t°n; không g¡t göng, không lên án ngß¶i này, hÕ b®
ngß¶i kia, ng¥m hÕi kë n÷. Nói chung, khi ðã có
kinh nghi®m tánh giác hi¬n lµ, ta s¨ không có l¶i
nói ác ðµc v¾i ngß¶i khác. T× bi và trí tu® thß¶ng
xuyên g¡n li«n trong nªp sinh hoÕt cüa ta. Tâm ta
rµng lßþng, bao dung; sÇn sàng tha thÑ l²i l¥m
ngß¶i khác, và ta cûng không bao gi¶ b¸ ngß¶i khác
gây âm mßu ly gián, thúc ð¦y ta có l¶i nói hay hành
ðµng ngu xuçn ð¬ hÕi ngß¶i khác. Cu¯i cùng, ta s¨
thñc sñ kinh nghi®m tác døng giá tr¸ tâm linh y¬m
trþ cuµc s¯ng thª tøc trong Thi«n.


Nªu sai, thân ta chÆng nhæng không ði«u chïnh
ðßþc b®nh tâm th¬ mà còn gây b®nh nhi«u thêm
næa... Lý do là do nh§n thÑc cüa ta không ð±i m¾i,
tâm ta s¨ dính m¡c nhi«u thêm næa, qua ðó xúc
cäm s¨ gia tång, tâm s¨ không bình thß¶ng trong
các môi trß¶ng s¯ng. Ðó là lo âu và sþ hãi, thù h§n
và ð¯ kÜ, ghen ghét và ác ðµc ngoan c¯ và chü
quan, thành kiªn và ð¸nh kiªn, dán nhãn và chøp
mû s¨ khó tách ra khöi sinh hoÕt h¢ng ngày cüa ta.
R°i qua hành ðµng và l¶i nói, ta s¨ thß¶ng xuyên
gây phi«n não, sþ hãi, và lo âu cho ngß¶i khác.



Sau hªt, trí tu® tâm linh cüa ta cûng s¨ không bao
gi¶ ðßþc tri¬n khai. Ta khó s¯ng hài hòa v¾i m÷i
ngß¶i chung quanh: t× trong gia ðình ðªn ngoài xã
hµi. T× bi cûng s¨ không th¬ hi®n ðßþc ð¥y ðü
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trong cuµc s¯ng h¢ng ngày cüa ta v¾i m÷i ngß¶i
chung quanh.
L§p trß¶ng biên soÕn
Ð¬ t§p sách không ði l®ch tôn chï biên soÕn, T§p 2,
Cu¯n 2 dña trên 3 nguyên t¡c c½ bän: hi®n lßþng, tÖ
lßþng, và thánh ngôn lßþng:
1) SØ døng khoa h÷c hay nh§n thÑc th¶i ðÕi ð¬ chÑng
minh Giáo Pháp trên mµt phÕm vi nào ðó, là Hi®n
Lßþng.
2) V§n døng sñ bi®n chÑng, so sánh, ð¯i chiªu ð¬ giäi
thích hay chÑng minh Giáo Pháp là TÖ Lßþng.
3) Và t¤t cä nhæng sñ chÑng minh, ð¯i chiªu nói trên
phäi không xa r¶i Kinh, Lu§n, không mâu thuçn v¾i l¶i
Ph§t và T±, ðó là Thánh ngôn lßþng.
Nµi dung
Vì có nhi«u v¤n ð« trong Thi«n c¥n ðßþc trình bày rõ
ràng, hß¾ng dçn kÛ lßÞng nên chúng tôi chia Cu¯n 2
thành 3 Chß½ng.
Chß½ng 1: LÝ THUYŠT C´ BÄN V‹ THI‹N


Nµi dung chß½ng này nh¡m trình bày nhæng nguyên
t¡c lý thuyªt trong Thi«n mà ngß¶i m¾i ði vào Thi«n
c¥n n¡m væng. Có n¡m væng lý thuyªt, khi thñc
hành ta m¾i có kinh nghi®m cø th¬ trên các m£t
thân, tâm và trí tu® tâm linh. Không n¡m væng, ta d
thñc hành sai. H§u quä cüa thñc hành sai s¨ mang
lÕi b¤t lþi cho thân, tâm, và trí tu® tâm linh cüa ta và
ð°ng th¶i cûng gây nhi«u phi«n não cho thân nhân
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cüa ta và ngß¶i chung quanh ta nhß bÕn bè trong sª
làm hay trong xí nghi®p. Vì thª, trß¾c khi thñc hành,
ta c¥n biªt rõ nhæng chi tiªt và tác døng liên quan
ðªn sñ thñc hành ðó nhß thª nào ð¯i v¾i thân, tâm,
não bµ, và trí tu® tâm linh. Chï vì khi thñc hành các
chü ð« trong Thi«n, chính tâm cüa ta tác ðµng vào
não bµ và vào các h® th¥n kinh trong não bµ. Qua
ðó, các h® th¯ng ch¤t nß¾c hóa h÷c trong các tuyªn
nµi tiªt hay ª ð¥u dây giao cäm và ð¯i giao cäm th¥n
kinh nhæng s¨ b¸ tác ðµng ð¬ tiªt ra. Chính b®nh
tâm th¬ gây ra t× nhân t¯ này và ði«u chïnh ðßþc
hay chæa khöi cûng t× nhæng nhân t¯ này.
Thí dø:
- TÕi sao ta c¥n phäi l§p bu°ng Thi«n riêng ?
- TÕi sao ngß¶i thñc hành c¥n nh§p th¤t ng¡n hÕn hay
dài hÕn ?
- TÕi sao ngß¶i thñc hành c¥n hÕn chª nhân duyên thª
gian và tri kiªn thª gian ? TÕi sao khi thñc hành, ta phäi
dña trên Pháp cüa Ph§t hay cüa T± ?
- TÕi sao pháp h÷c, pháp hành và kÛ thu§t thñc hành
ð«u phäi nh¡m vào vi®c tác ðµng ðªn c½ chª tánh giác ?
- Vai trò và chÑc nång cüa tánh giác nhß thª nào ð¯i v¾i
vi®c chæa b®nh tâm th¬ cüa ta ?
- Nªu thñc hành sai thì sao ? ðúng thì sao ? vân vân.
Nói chung, tr÷ng tâm ph¥n này nh¡m trang b¸ lý lu§n
Thi«n ð¬ ngß¶i m¾i b¡t ð¥u ði vào Thi«n n¡m væng
ch¡c nµi dung lý lu§n. Khi ðã væng ch¡c nµi dung lý
lu§n, ngß¶i thñc hành s¨ không còn xem Thi«n là ði«u
gì bí ¦n và khó hi¬u trong ÐÕo Ph§t. Nó nhß nhæng bµ
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môn khác trong cuµc s¯ng h¢ng ngày cüa con ngß¶i.
Ngß¶i nào có nhu c¥u c¥n ðªn nó, nó s¨ giúp giäi toä
nhæng vß¾ng m¡c cüa tâm và nó chæa ðßþc nhæng thÑ
b®nh cüa thân.
Vì v§y, nªu nh§n ra Thi«n là nhu c¥u thñc sñ cho ta, t¤t
cä trình ðµ kiªn thÑc, vån hóa, tín ngßÞng khác nhau
ð«u thñc hành ðßþc. Còn không nh§n ra giá tr¸ cüa
Thi«n ð¯i v¾i cuµc s¯ng cüa ta, ta s¨ không c¥n có
nhæng lý thuyªt và lý lu§n dùng làm Kim Chï Nam trong
vi®c thñc hành Thi«n.
Tóm lÕi, ð¯i v¾i cß sî, trong cuµc s¯ng thª tøc, ta c¥n có
sñ lãnh hµi rõ ràng v« giáo lý thâm di®u cüa ðÑc Ph§t
qua Thi«n. V¾i phß½ng ti®n này, cuµc s¯ng thª tøc cüa
ta s¨ thñc sñ an lÕc lâu dài h½n. Chï vì qua nhæng
phß½ng thÑc thñc hành cüa Thi«n, nªu áp døng ðúng
pháp, ðúng kÛ thu§t, ta s¨ kinh nghi®m ðßþc hài hòa
thân tâm, phát huy trí tu® tâm linh. Cao h½n næa, ta s¨
có kinh nghi®m nhân chÑng.
Trong cuµc s¯ng xu¤t gia, là tu sî, ta c¥n áp døng nhæng
phß½ng thÑc thñc hành cüa Thi«n ð¬ hoàn chïnh ð¶i
s¯ng PhÕm hÕnh, kinh nghi®m hài hòa thân tâm, phát
huy trí tu® tâm linh siêu vßþt, và sau cùng là nhân
chÑng.
Ðây là chúng tôi áp døng nguyên t¡c tÖ lßþng.
Chß½ng 2: thñc hành
Tr÷ng tâm chß½ng này trình bày các ph¥n hæu ích liên
quan ðªn sñ thñc hành. Ð¯i v¾i nhæng bÕn m¾i ði vào
Thi«n, nó là nhæng trþ duyên hæu ích.
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Chß½ng 3: kÛ thu§t thñc hành


Nµi dung chß½ng này nh¡m trình bày nhæng lý lu§n
v« các tiªn trình thñc hành Thi«n, nghi thÑc và
nhæng kÛ thu§t thñc hành. Trong ðó chúng tôi trình
bày 3 Chiêu thÑc và 2 kÛ thu§t thñc hành nh¡m làm
chü sñ suy nghî hay làm chü v÷ng tßªng. Ba chiêu
thÑc g°m: thß giãn lßÞi, thß giãn m£t, nghe âm
thanh. Hai kÛ thu§t g°m: Không Ð¸nh Danh Ð¯i
Tßþng, Không Dán Nhãn Ð¯i Tßþng.

M²i chiêu thÑc và m²i kÛ thu§t có tác døng riêng
cüa nó ð¯i v¾i thân, tâm, và trí tu® tâm linh.



Ðây là chúng tôi áp døng nguyên t¡c tÖ lßþng.

Ð¯i chiªu kinh


Trong Cu¯n 2 và Cu¯n 3, chúng tôi có trích dçn vài
bài kinh ng¡n trong h® Nguyên Thüy nhß Kinh NhÑt
DÕ Hi«n Giä, Kinh BAhiya... mà chúng tôi th¤y có
liên h® ðªn tánh giác ð¬ hß¾ng dçn thi«n sinh áp
døng trong Thi«n và trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày.
Tr÷ng tâm ð¯i chiªu này là chúng tôi nh¡m mßþn
l¶i Ph§t ð¬ soi r÷i lÕi cách thñc hành trong Thi«n
Cån Bän.



Trên thñc tª, dù nguyên t¡c cüa Thi«n là qua sông
bö bè, th¤y trång quên ngón tay hay truy«n b¢ng

kinh nghi®m mà trong Giáo lý không có ghi, g÷i là
"truy«n ngoài giáo lý," nhßng ngß¶i h÷c thi«n phäi
biªt mßþn Kinh và Lu§n cüa Ph§t và T± ð¬ làm n«n
täng so sánh và ð¯i chiªu v¾i ði«u mình ðß½ng h÷c,
ðß½ng thñc hành, và ðß½ng kinh nghi®m.
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Có nhß thª ta m¾i có ði«u ki®n soi r÷i lÕi bß¾c ðß¶ng
ðß½ng ði cüa mình, xem bß¾c ðó có phù hþp v¾i l¶i dÕy
cüa Ph§t và T± hay không. Nªu hþp thì ðúng, không
hþp thì sai. Nªu ðúng, ta tiªp tøc theo pháp do Ph§t hay
T± ðã thiªt l§p. Nªu sai, ta phäi bö. Vì Kinh và Lu§n là
mñc thß¾c dùng ð¬ xác minh sñ h÷c Thi«n cüa ta có
hþp v¾i l¶i dÕy cüa Ph§t và T±. Hai thÑ ðó cûng là
phß½ng ti®n giúp ta dùng ð¬ ðo giá tr¸ mÑc ðµ an lÕc,
thoát kh±, giác ngµ và giäi thoát mà ta ðã hay s¨ có d¸p
kinh nghi®m.
Ðây là chúng tôi áp døng nguyên t¡c thánh ngôn lßþng.
Nhæng v¤n ð« khoa h÷c liên quan ðªn thi«n


Ngày nay, b¢ng Ði®n Não Ð° và máy PET, các nhà
khoa h÷c “nhìn th¤y” tâm b¢ng m¡t thß¶ng trên
màn änh máy ði®n toán.



Ð¬ thích nghi v¾i kiªn thÑc th¶i ðÕi trong thª kÖ XXI,
chúng tôi mßþn nhæng khám phá g¥n ðây cüa Khoa
h÷c v« não bµ, v« tª bào th¥n kinh, và v« các ch¤t
nß¾c hóa h÷c bên trong não bµ, bên trong h® th¯ng
tuyªn nµi tiªt ð¬ ð¯i chiªu tác døng dây chuy«n giæa
Pháp, h® th¯ng vi«n não và h® th¯ng các ch¤t nß¾c
hóa h÷c bên trong tuyªn nµi tiªt. Ði«u này cho th¤y,
Thi«n Ph§t giáo v¯n là phß½ng pháp thñc hành có
liên h® trñc tiªp ðªn thân, tâm, não bµ và trí tu® tâm
linh con ngß¶i. V¾i cách nhìn m¾i, chúng ta không
nên xem thß¶ng vai trò não bµ ð¯i v¾i sñ khöe
mÕnh cûng nhß sñ ðau ¯m b®nh t§t cüa thân, sñ b®
rÕc cüa tâm, hay sñ tïnh ngµ cüa tâm, và sñ khai
tri¬n óc sáng tÕo và trí tu® tâm linh bên trong c½ chª
tánh giác.
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Tâm th§t sñ không hình tß¾ng, nhßng nó là mµt tiªn
trình ðßþc hình thành dña trên các c½ chª ngû u¦n —
ð£c bi®t là c½ chª não bµ. Không có não bµ, ta không
th¬ nh§n ra các s¡c thái tâm: t× tâm phàm ðªn tâm
thánh, tâm v÷ng ðªn tâm chân. Và ð¬ bi¬u lµ các mÑc
ðµ s¡c thái phàm/thánh, chân/v÷ng, tâm phäi nh¶ ánh
m¡t, ðôi môi, th¥n s¡c, âm thanh, và tÑ chi. Do ðó, nªu
não bµ b¸ höng mµt ph¥n nào, tâm không th¬ ðóng
ðúng vai trò cüa nó qua sñ bi¬u lµ thái ðµ, cØ chï, l¶i
nói có liên h® ðªn thân.
Ðây là chúng tôi áp dung nguyên t¡c hi®n lßþng.
BÀI ÐšC THÊM


Trong nhæng nåm trß¾c ðây, khi giäng dÕy, ngoài
bài h÷c chính thÑc mà thi«n sinh ðßþc nghe giäng,
chúng tôi có soÕn nhi«u Bài Ð÷c Thêm và phát cho
thi«n sinh. Ðây là nhæng bài liên h® ðªn các chü ð«
ðßþc giäng trong l¾p. Thí dø, các bài: "H°i Ðáp Sinh
H÷c Trong Thi«n, "H® Th¯ng Vi«n Não," "H® Th¥n
Kinh Tñ Quän," "Ði®n Não Ð°," vân vân.



Tác døng chü yªu cüa Bài Ð÷c Thêm là nh¡m giúp
thi«n sinh n¡m væng bài giäng trong l¾p. Thi«n sinh
c¥n kªt hþp Bài Giäng và Bài Ð÷c Thêm. Có Bài Ð÷c
Thêm mà thiªu nghe giäng cûng không n¡m væng
ðßþc nhæng nét chính trong Thi«n. Khi không n¡m
væng, ta d thñc hành sai.



Bài Ð÷c Thêm cûng nh¡m giúp trí nh¾ và giúp quí
v¸ m¾i b¡t ð¥u ði vào Thi«n có thêm kiªn thÑc Thi«n
h÷c, Ph§t h÷c và Khoa h÷c thñc nghi®m. Nhæng v¤n
ð« này v¯n có liên h® m§t thiªt ðªn sñ thñc hành
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Thi«n liên quan ðªn thân, tâm, não bµ, và trí tu®
tâm linh.
Trên m£t khoa h÷c thñc nghi®m hay tâm lý h÷c, có
nhæng Bài Ð÷c Thêm liên h® ðªn não h÷c và khoa h÷c
v« th¥n kinh, giúp ngß¶i ð÷c n¡m ðßþc nhæng m¤u
ch¯t tác nhân tÕo ra b®nh tâm th¬ nhß huyªt áp cao,
hen suyn, tr¥m cäm, cân b¢ng thân, tâm, phát tri¬n trí
tu® tâm linh, và tác nhân tÕo ra Ð¸nh u¦n.
Nªu v¸ nào th¤y c¥n có thêm kiªn thÑc Thi«n h÷c, Ph§t
h÷c và Khoa h÷c thñc nghi®m thì nên xem Bài Ð÷c
Thêm, còn nªu th¤y ðü thì không c¥n xem.
Tin tßªng v¾i truy«n th¯ng tâm phóng khoáng cüa
ngß¶i tu thi«n, trên m£t tÖ lßþng, chúng tôi mßþn
nhæng khám phá m¾i có gi¾i hÕn cüa khoa h÷c ð¬ ð¯i
chiªu hay chÑng minh pháp thi«n cüa Ph§t giáo có lþi
ích thiªt thñc nhß thª nào ð¯i v¾i thân, tâm và trí tu®
tâm linh con ngß¶i. Chúng tôi hy v÷ng giúp ngß¶i m¾i
ði vào thi«n nh§n rõ v¸ trí quan tr÷ng cüa Thi«n h÷c
phß½ng Ðông trong cách nhìn theo khoa h÷c Tây
Phß½ng.


Trß¾c ngßÞng cØa Thª kÖ 21, ngß¶i h÷c và thñc
hành thi«n c¥n tinh th¥n khoa h÷c ð¬ ði«u chïnh lÕi
cách nhìn trß¾c ðây qua nhi«u thª kÖ. Nªu tánh giác
chßa có m£t, tÕm th¶i ta hãy dùng trí nång tïnh ngµ
ð¬ kh¡c chª bóng ðen tñ ngã; không cho kiªn ch¤p,
pháp ch¤p hay bi®n lu§n chü quan xu¤t hi®n. Nªu
nhæng ðám r¯i tß duy thß¶ng xuyên xu¤t hi®n, ý
thÑc s¨ xäy ra, tinh th¥n bäo thü s¨ xäy ra, óc kÏ th¸
s¨ xäy ra, b®nh ngã mÕn s¨ xäy ra, b®nh ch¤p trß¾c
s¨ xäy ra, dán nhãn s¨ xäy ra. T× ðó, ta không th¬
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nào mª ra con ðß¶ng m¾i ð¬ làm cho tánh giác hi¬n
lµ thñc sñ. T§p khí hay l§u ho£c s¨ mãi mãi không
làm sao b¸ ðào thäi ra khöi thân và tâm cüa ta. Bãi
chiªn trß¶ng xung ðµt nµi tâm vçn tri«n miên tiªp
din. Ph§t tánh ðành mai mµt trong ta.
Cho nên, chúng tôi hy v÷ng Bài Ð÷c Thêm s¨ không
làm cän trª kiªn thÑc Thi«n h÷c, Ph§t h÷c và Khoa h÷c
cüa nhæng bÕn m¾i b¡t ð¥u ði vào ðß¶ng thi«n. Hy
v÷ng tinh th¥n bäo thü c± th¶i s¨ không còn có m£t
trong chân tánh ngß¶i con Ph§t th¶i ðÕi.
Mong r¢ng v¾i sñ ð¯i chiªu này, các bÕn m¾i tu
thi«n s¨ d dàng nh§n ra Giáo lý c½ bän Thi«n Ph§t giáo
qua ðÑc Ph§t và chß T± Thi«n.
Ðây là cách thñc hi®n hi®n lßþng.
chú thích thu§t ngæ
Nhân ðây chúng tôi có vài l¶i nói thêm v« v¤n ð« chú
thích thu§t ngæ.
Vì tr÷ng tâm viªt cho ngß¶i chßa biªt Thi«n Ph§t giáo,
trong ðó có gi¾i trë Vi®t Nam, thuµc thª h® thÑ hai ðã
s¾m xa quê m© trên 20-30 nåm, ðß½ng s¯ng trên ð¤t
MÛ, ho£c s¯ng räi rác tÕi các qu¯c gia khác nhß ÐÑc,
Pháp, nên chúng tôi c¯ g¡ng dùng t× thông thß¶ng ð¬
giäng rµng thêm nghîa thu§t ngæ Thi«n h÷c và Ph§t h÷c.
Thi«n là mµt khoa h÷c nhß nhæng bµ môn khoa h÷c
khác trên thª gian, vì nó vçn phøng sñ con ngß¶i trên
các m£t chuy¬n ð±i nh§n thÑc, chuy¬n hóa nµi tâm, và
thång tiªn trí tu® tâm linh. Nó không phäi là môn khoa
h÷c th¥n bí, khó giäi thích. Thay vì mang lÕi nhæng giá
tr¸ v§t ch¤t nhß các ngành khoa h÷c v§t lý, hóa h÷c, ð¸a
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ch¤t, sinh h÷c v.v..., Thi«n mang lÕi nhæng giá tr¸ tâm
linh, trí tu® trñc giác, ði«u chïnh nh§n thÑc, và cân b¢ng
thân-tâm mà trong khoa h÷c v§t ch¤t không khä nång
tÕo ra ðßþc. Cho nên, t¤t cä thu§t ngæ hay døng ngæ
Thi«n phäi ðßþc giäi thích rõ ràng và có h® th¯ng.
Thi«n không phäi là bµ môn dành riêng cho nhæng ai
mu¯n ði tìm sñ giäi thoát riêng cho chính mình hay
ðóng khung nªp s¯ng tÕi mµt Thi«n vi®n hay Tu vi®n
kín c±ng cao tß¶ng. Trái lÕi, nó vçn g¡n li«n trong cuµc
s¯ng ða dÕng h¢ng ngày cüa t¤t cä chúng ta. Nªu biªt
khai thác nhæng phß½ng thÑc thñc hành riêng bi®t cüa
nó ð¬ Ñng døng trong cuµc s¯ng h¢ng ngày, an lÕc s¨
thñc sñ có m£t trong t¥m tay cüa ta. Thân và tâm ta s¨
hài hòa cùng nhau. Trí tu® trñc giác s¨ có m£t trong ta.
Vì v§y, khi g£p nhæng t× lÕ tai, chúng tôi c¯ g¡ng giäi
thích rõ ràng và dùng t× tß½ng ðß½ng cüa tiªng Anh ð¬
ð¯i chiªu và giäi thích các thu§t ngæ ðó. B¢ng cách này,
chúng tôi hy v÷ng giúp t¤t cä các bÕn mu¯n làm quen
v¾i Thi«n d n¡m ðßþc ý nghîa thu§t ngæ Ph§t h÷c và
Thi«n h÷c b¢ng tiªng m© ðë, ho£c b¢ng các t× tiªng
Anh tß½ng ðß½ng tiªng Hán-Vi®t. Khi ðã hi¬u rõ ý nghîa
và tác døng thu§t ngæ, sñ døng công cüa ta có khä nång
tránh b¾t l¥m lçn ðáng tiªc.
Ð¬ ti®n vi®c tra cÑu thu§t ngæ Thi«n và Ph§t h÷c, chúng
tôi thiªt l§p hai n½i:
1) Chú thích cüa các chß½ng.- Ðây là ph¥n ghi t¤t cä chú
thích trong các chß½ng cüa t§p sách, theo s¯ thÑ tñ t× 1
trª lên, ðßþc xªp ª ph¥n cu¯i t§p sách. Ð£c bi®t, có mµt
s¯ thu§t ngæ, chúng tôi c¯ g¡ng b± sung t× PAli hay
Sanskrit; døng ý cho biªt các thu§t ngæ ðó v¯n có liên
h® ðªn vån h® PAli, hay vån h® Sanskrit trong ðÕo Ph§t.
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Ngoài ra, chúng tôi cûng c¯ g¡ng ð¬ thêm t× tß½ng
ðß½ng v¾i tiªng Anh, møc ðích giúp các bÕn thông thÕo
Anh ngæ d tiªp thu thu§t ngæ Ph§t giáo.
2) Bäng Li®t Kê Thu§t Ngæ.- Ðây là ph¥n ghi theo thÑ tñ
t× v¥n A ðªn Z v« các thu§t ngæ ðßþc dùng trong t§p
sách này.
Mong T§p 2, Cu¯n 2 s¨ giúp ích ðßþc ph¥n nào quí v¸
mu¯n tìm hi¬u Thi«n Ph§t Giáo và mu¯n thñc hành ð¬
kinh nghi®m nhæng sñ chuy¬n ð±i nh§n thÑc, chuy¬n
hóa nµi tâm, trí nång tïnh ngµ, thân tâm hài hòa, và
phát huy trí hu® tâm linh cüa chính mình t× cÕn ðªn
sâu h½n.
Thông Tri®t,
Perris, Vùng Núi Ð°i Nam California,
Xuân „t Ð§u, nåm 2005.
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Nói chuy®n v¾I tân thi«n sinh
Nhæng ði«u ki®n ð¬ hoàn thành møc tiêu
Trong ðÕo Ph§t, Thi«n là pháp tu khó thñc hành b§c
nh¤t. Mu¯n thành tñu t×ng møc tiêu trong Thi«n không
phäi chuy®n d. Thí dø nhß trên m£t tâm, ta không lo
âu, không n±i sân, không bñc bµi, không ð¯ kÜ, quên l²i
ngß¶i, th¤y l²i mình, không khen mình, không chê
ngß¶i. Trên m£t thân, ta ði«u chïnh b®nh tâm th¬ nhß
cao máu, m¤t ngü kinh niên... Trên m£t tu® trí, ta khai
tri¬n ðßþc trí tu® tâm linh và làm m¶ ði quán tính suy
lu§n cüa trí nång. Chï vì mu¯n hoàn thành nhæng møc
tiêu ðó, Thi«n ðòi höi ngß¶i thñc hành phäi hµi ðü
nhæng ði«u ki®n c¥n thiªt.
Trß¾c hªt, ta c¥n sáng su¯t ð¬ nh§n ra r¢ng Thi«n là
døng cø có khä nång chuy¬n ð±i nh§n thÑc, chuy¬n hóa
nµi tâm, làm cho phi«n não "möng ði." R°i b¢ng nhæng
kÛ thu§t thñc hành, nó có khä nång tÕo ra sñ hài hòa
trong ta và cân b¢ng ðßþc thân-tâm; giúp ta chuy¬n hóa
tâm b¤t an thành tâm an, tâm mê thành tâm tïnh, tâm
xao lãng thành tâm thu¥n nh¤t... Nó cûng giúp ta khai
tri¬n nång lñc tâm linh t× bên trong c½ chª tánh giác...
Nhßng mu¯n có nhæng kinh nghi®m trên, ta c¥n thñc
hành theo nhæng qui ð¸nh cüa Thi«n. Ðây là ði«u khó
thÑ nh¤t mà ta c¥n vßþt qua ð¬ hoàn thành møc tiêu.
ThÑ hai, v¾i cß sî, ta c¥n nh§n ra Thi«n là nhu c¥u thiªt
thñc cho sinh hoÕt tâm linh ð¬ h² trþ cuµc s¯ng thª tøc.
Trong cuµc s¯ng thª tøc, h¢ng ngày ta ð¯i ð¥u nhi«u
v¤n ð« phÑc tÕp: khó xØ, khó giäi quyªt, ta c¥n sáng
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su¯t, tïnh táo, linh hoÕt, Ñng phó k¸p th¶i trß¾c các tình
hu¯ng mà không ra ngoài khuôn kh± ðÕo ðÑc và nhân
cách. Ngoài ra, ta cûng c¥n an lÕc, hài hòa, hÕnh phúc
chân th§t và lâu dài, chÑ không phäi an lÕc tÕm bþ, giä
tÕo, nh¤t th¶i qua l¶i nói xã giao môi miªng, qua thái ðµ
ngoÕi giao tÕm bþ. Nhæng ði«u ki®n này v¯n n¢m trong
các phß½ng thÑc thñc hành cüa Thi«n Quán, Thi«n Chï,
Thi«n Ð¸nh, và Thi«n Hu®.
Thông qua Thi«n Quán, ta s¨ nh§n ra chân tánh hi®n
tßþng mà t× lâu ta ðã b¸ nhæng thÑ tri kiªn truy«n
th¯ng thª gian che khu¤t. Qua ðó, tâm ta s¨ t× l¥n
chuy¬n hóa, có nh§n thÑc m¾i v« hi®n tßþng thª gian
và trª nên an t¸nh tr¥m l£ng.
Ta biªt s¯ng, biªt suy nghî, và biªt làm vi®c theo tinh
th¥n t× bi, phøc vø nhân sinh dß¾i ánh sáng trí tu® giác
ngµ. Ta không còn sa ngã ðÕo ðÑc trong rßþu chè, hút
xách (xì ke, ma túy), dâm ô, trøy lÕc. Ta chïnh ð¯n lÕi
tác phong ðÕo ðÑc. Ta không còn tñ khen mình và chê
ngß¶i. Nhân cách cüa ta không còn b® rÕc. Ðªn khi tâm
ðã thñc sñ yên l£ng, ta s¨ có kinh nghi®m cái biªt không
l¶i, rõ ràng và ð°ng bµ. Nó là c½ sª cüa tâm ð¸nh væng
ch¡c. Nó cûng là c½ sª cüa ði«u ki®n phát huy trí tu®
tâm linh và là n«n täng cüa nguyên lý hài hòa giæa thân
và tâm cüa ta. Thân khöe mÕnh, tâm an lÕc, tu® trí b×ng
sáng ð«u dña trên nó. Tâm cá nhân ðßþc hài hòa cùng
môi trß¶ng chung quanh cûng dña trên nó. Phi«n não
t× l¥n b¸ loÕi ra khöi tâm ð«u dña trên nó. Ph§t g÷i
trÕng thái này là "sati sampajaJJa," tÑc biªt rõ ràng và
ð¥y ðü hay "chánh ni®m tïnh giác."
ThÑ ba, v¾i tu sî, tuy không ð£t tr÷ng tâm nh¡m ðªn
thành Ph§t, thành A La Hán hay thành B° Tát nhß
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nhæng quan ði¬m c± th¶i, song ta nh§n ra Thi«n là nhu
c¥u tâm linh; chính nó có khä nång giúp ta kinh nghi®m
chuy¬n ð±i nh§n thÑc, thoát kh±, giác ngµ, và giäi thoát
ngay trong ð¶i này. Mu¯n có kinh nghi®m tâm linh, ta
phäi thñc hành theo nhæng qui ð¸nh trong Thi«n. Vì
thông qua nhæng kÛ thu§t thñc hành, ta có khä nång
làm cho quán tính suy lu§n cüa trí nång không hoÕt
ðµng ð¬ nhß¶ng ch² lÕi cho tánh giác có m£t trong sinh
hoÕt h¢ng ngày. Ta cûng có khä nång khai tri¬n ti«m
nång giác ngµ, tÑc Ph§t tánh b¢ng nhæng phß½ng thÑc
thñc hành cao h½n cüa Thi«n. Và nªu thñc hành cao
h½n næa, ta s¨ có kinh nghi®m nhân chÑng.
Tóm lÕi, Thi«n khó tu chï vì nó ðòi höi nhi«u ði«u ki®n
c¥n thiªt mà ngß¶i thñc hành phäi hµi ðü.

Quyªt tâm d¤n thân
Khi ðã nh§n ra giá tr¸ cüa Thi«n ð¯i v¾i vi®c thay ð±i
nh§n thÑc, chuy¬n hóa nµi tâm, ði«u chïnh b®nh t§t
kinh niên trong thân, và phát huy trí tu® tâm linh, ði«u
ki®n c¥n thiªt trß¾c tiên là ta phäi quyªt tâm d¤n thân.
Ta không bö lÞ c½ hµi h÷c Thi«n và hành Thi«n. Ta
không khªi lên ý nghî h©n bæa khác, ngày khác, d¸p
khác. Ta hång hái tham gia nhæng sinh h÷at Thi«n tÕi
các n½i có mª khóa Tu H÷c hay mª nhæng bu±i hµi
thäo, thuyªt trình v« Thi«n.
Ta biªt cách b¯ trí công vi®c và dành thì gi¶ riêng cho
sinh hoÕt Thi«n h¢ng ngày cüa ta, cûng nhß trong vi®c
tham dñ các khóa Thi«n ng¡n hÕn hay dài hÕn. Ta s¨
không b¸ nhæng cám d² khác làm cän trª tiªn trình thñc
hành thi«n h¢ng ngày. Nói chung, ta vßþt qua nhæng
cän trª ðß¶ng tâm linh cüa ta.
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Do ðó, sñ quyªt tâm d¤n thân là nhân t¯ quyªt ð¸nh sñ
thành công trong Thi«n. Gi¯ng nhß mu¯n ån phäi lån

vào bªp. Mu¯n làm tay thþ sån giöi, phäi biªt ngh®
thu§t b¡n cung. Mu¯n có kinh nghi®m chuy¬n tâm mê
thành tâm giác, tâm dính m¡c thành tâm tïnh ngµ, ta
phäi th¤y Thi«n là møc tiêu c¥n thiªt cho ta. R°i sau ðó
ta d¤n thân ði vào Thi«n ð¬ có ði«u ki®n h÷c và thñc
hành theo nhæng qui ð¸nh trong Thi«n. Không có quyªt
tâm d¤n thân, ta s¨ không bao gi¶ ðÕt ðßþc møc tiêu.
Tóm lÕi, ð¯i v¾i ngß¶i nh§n ra Thi«n là nhu c¥u cüa
chính mình thì sñ quyªt tâm d¤n thân là ði«u ki®n c¥n
thiªt trß¾c tiên mà v¸ ¤y c¥n phäi có. V¸ ¤y s¨ th¤y thích
thú và say mê trong vi®c thñc hành các kÛ thu§t cüa
Thi«n. Còn ð¯i v¾i ngß¶i không th¤y Thi«n là nhu c¥u
c¥n thiªt cho chính mình, v¸ ¤y s¨ th¤y sñ quyªt tâm
d¤n thân là ði«u khó khån vô cùng.

B¯ trí nhæng ði«u ki®n c¥n thiªt
Khi ðã quyªt tâm d¤n thân, ta s¨ biªt cách tÕo ði«u ki®n
c¥n thiªt ð¬ hoàn thành møc tiêu nh¡m ðªn. Ta tÕo
ði«u ki®n thu§n lþi ð¬ tham dñ các khóa Tu H÷c ng¡n
hÕn hay dài hÕn. Ta nghiêm túc thñc hành các chü ð«
trong Thi«n. Ta không vi®n c¾ ð¬ tránh né các bu±i sinh
hoÕt tÕi ÐÕo tràng. Ta biªt cách kh¡c phøc nhæng
chß¾ng duyên. Ta không ð± th×a ngoÕi cänh.
Nói chung, v¾i cß sî, ít nh¤t, ta dành riêng m²i ngày 1
tiªng ð°ng h° ð¬ thñc t§p các kÛ thu§t hay chiêu thÑc
theo sñ hß¾ng dçn cüa Thi«n. V¾i tu sî, ta dành riêng
m²i ngày 4 th¶i công phu. M²i th¶i kéo dài ít nh¤t 1
tiªng ð°ng h°, nhi«u nh¤t là 2 tiªng. Nói theo ngôn ngæ
Thi«n ta quyªt tâm ði«u phøc con trâu tâm, làm cho nó
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trª nên thu¥n ho£c ta quyªt tâm thñc hành thi«n ð¬ tÕo
ra sñ hài hòa trong ta và trong b¯i cänh s¯ng cüa ta t×
gia ðình ðªn sª làm, hay ð¬ ta có kinh nghi®m tâm linh
trên chính thân và tâm cüa ta.
Nhæng ði«u c¥n lãnh hµi

1. Chiªn th¡ng cái Ta.- Khác h½n các pháp môn khác
trong ðÕo Ph§t, tu Thi«n là cuµc chiªn ð¤u giæa tâm
giác và tâm mê hay giæa ta tïnh thÑc v¾i ta mê say døc
lÕc thª gian. Ðó là ta chiªn ð¤u v¾i ta. Ta không nuông
chi«u nó. Ta quyªt tâm d©p bö bän ch¤t phàm tøc cüa
nó. Bao lâu cái ta phàm tøc b¸ cái ta tïnh ngµ chiªn
th¡ng, lúc ðó bao nhiêu "dây cµt trói" cái ta ð«u b¸ ðÑt
hªt. Ta thñc sñ giäi thoát trong kiªp hi®n tÕi. Luân h°i
trong các nëo x¤u chï dành riêng cho nhæng tâm si mê,
dính m¡c, thù h§n, say ð¡m døc lÕc thª gian, quên ði
nhân nghîa, ðÕo ðÑc, và giá tr¸ tâm linh.

2. Nß½ng theo Pháp.- Mu¯n có kinh nghi®m tâm linh, ta
c¥n nß½ng theo Pháp ð¬ thñc hành. Pháp là nhæng chü
ð« do Ph§t dÕy, T± dÕy. Không Pháp ta biªt l¤y gì ð¬
thñc hành ? Pháp và thñc hành là hai ði«u ki®n không
th¬ tách r¶i. Thông su¯t Pháp ð¬ thñc hành. Có thñc
hành ta m¾i kinh nghi®m ðßþc nhæng gì Thi«n nói. Vì
thª, Thi«n ðòi höi thñc hành, không ðòi höi t¥m chß½ng
trích cú trong Thi«n sØ hay Thi«n lu§n. Thi«n t¥m
chß½ng trích cú là "Thi«n B¡n B±ng !" Nó chï ðßþc dùng
ngoài mi®ng do trí nång tñ v¨ ra. Nó không giúp ta kinh
nghi®m nhæng gì xäy ra trên thân, tâm, não bµ, và trí
tu® tâm linh cüa ta.

3. Vai trò thñc hành. - V¾i Thi«n, thñc hành là ði«u
quan tr÷ng. Có thñc hành ta m¾i ðÕt møc tiêu ta nh¡m
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t¾i. Nó là ði«u ki®n c¥n thiªt cüa ngß¶i ði vào Ðß¶ng
Thi«n. Không thñc hành, ta không bao gi¶ kinh nghi®m
ðßþc ði«u ta nh¡m t¾i. Không thñc hành, ta không th¬
nào kinh nghi®m ðßþc sñ chuy¬n ð±i nh§n thÑc và phát
huy trí tu® tâm linh. Khi trí tu® không phát huy, kinh
nghi®m tâm linh không thành tñu, trong cuµc s¯ng
h¢ng ngày ta s¨ duy trì nhæng nh§n thÑc cû theo truy«n
th¯ng thª gian ngàn ð¶i. Dán nhãn, chøp mû, thành
kiªn, ð¸nh kiªn, thiên kiªn chü quan, hai bên s¨ không
làm sao lìa khöi nµi tâm ta. Qua ðó, nµi tâm ta s¨ không
bao gi¶ hài hòa, không bao gi¶ ch¤m dÑt nhæng xung
ðµt: thß½ng/ghét, khen/chê, ganh t¸ và ð¯ kÜ, nghi ng¶.
Ph¥n l¾n nhæng thÑ b®nh ð± th×a tÕi, b¸, bªi, vì, do,
m¡c, b§n, chßa ðü duyên, nghi®p còn d¥y... xäy ra là do
hai nhân t¯ ðam mê, ghi«n nghi®n mà trong khi thñc
hành thi«n ta thß¶ng xuyên b¸ nhæng thÑ b®nh nói trên
cän trª. H¥u hªt nhæng ngß¶i b¸ vß¾ng m¡c vào mµt
trong nhæng thÑ ðam mê, ghi«n nghi®n ð«u không thích
ði vào ðß¶ng tâm linh hay có ði cûng chï ði trong th¶i
gian ng¡n; r°i cu¯i cùng cûng bö cuµc. Nªu vì mµt ði«u
ki®n ð£c bi®t nào ðó, thúc ð¦y ta phát tâm theo Thi«n
lúc ban ð¥u, ta cûng chï theo ðßþc trong th¶i gian ng¡n;
cu¯i cùng ta cûng tìm l¯i t¨ khác ð¬ lìa xa Thi«n.

Nhæng thí dø


Ngß¶i có máu c¶ bÕc, ham mê ðö ðen, nªu không
s¾m tïnh ngµ, dÑt khoát không bao gi¶ thñc hành
Thi«n ðßþc. Vì hình änh ðö ðen n½i sòng bÕc thß¶ng
trñc xu¤t hi®n trong tâm ta. Sñ tham lam mu¯n ån
ti«n cüa ngß¶i khác không cho phép ta ng°i thi«n
trong sñ tînh l£ng nµi tâm.
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Ngß¶i say mê phim chßªng, thích xem bång hình ðü
loÕi, ho£c thích xem truy«n hình v¾i nhæng chuy®n
dâm ðãng, tình døc, cûng không bao gi¶ thñc hành
Thi«n ðßþc. Vì tâm ta không bao gi¶ ng×ng ð¯i thoÕi
v« nhæng m¦u chuy®n trong bång hình. Nhæng nhân
v§t trong bång hình cÑ xu¤t hi®n trong tâm làm sao
ta ðÕt ðßþc ð¸nh ? Tâm cÑ dong ru±i theo nhæng
nhân v§t trong phim chßªng hay trong truy«n hình.



Ngß¶i ðam mê thú vui tr¥n tøc, thích thöa mãn
nhæng ðòi höi cüa ngû quan cûng không bao gi¶
ðªn g¥n ðßþc v¾i Thi«n. Khuynh hß¾ng mua s¡m
hay ði du ngoÕn, ho£c ån u¯ng món ngon v§t lÕ, cÑ
thß¶ng xuyên khªi lên trong tâm ta, ta cûng không
bao gi¶ t÷a thi«n trong sñ yên l£ng nµi tâm ðßþc.
Tâm ta nhß vßþn, nhß khï.



Ngß¶i thích quy«n lþi, ð¸a v¸, danh tiªng, giàu sang,
tñ ngã c¥n ðßþc m½n tr¾n, vu¯t ve, ð« cao, tâng b¯c,
và th±i ph°ng cûng không bao gi¶ ði tr÷n ðß¶ng
Thi«n. Tâm cÑ xao lãng. Không bao gi¶ nó ª yên
trong trÕng thái tïnh giác. Chánh ni®m không có, tu
thi«n cûng không làm sao ðßþc.



Ngß¶i say mê bùa chú, tin tßªng vào sÑc mÕnh th¥n
quy«n, cûng không bao gi¶ theo Thi«n ðßþc. Vì Ph§t
dÕy, ta phäi nß½ng tña n½i ta. Ta phäi l¤y ta làm häi
ðäo. Ta phäi tñ mình th¡p ðu¯c lên ð¬ ði trong ðêm
dài vô minh. Ph§t chï là ngß¶i chï Ðß¶ng. Ta phäi ði
trên con ðß¶ng do Ph§t chï, m¾i ðªn n½i thoát kh±,
giác ngµ, và giäi thoát. Nªu tin tßªng vào bùa chú,
vào th¥n linh, th¥n quy«n, ta s¨ không bao gi¶ kinh
nghi®m ðßþc phát tri¬n tâm linh, tánh giác hi¬n lµ,
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Ph§t tánh b§t ra, sñ an lÕc hay tñ tÕi din tiªn nhß
thª nào bên trong ta.


Ngß¶i có thói quen c¥u nguy®n tha lñc cûng không
bao gi¶ g¡n bó v¾i Thi«n ðßþc. Vì trong Ba CØa Giäi
Thoát, Ph§t dÕy: Không, Vô Tß¾ng, Vô Nguy®n. Nªu
ta cÑ nguy®n c¥u làm sao ðÕt ðßþc møc tiêu chuy¬n
ð±i nh§n thÑc, thoát kh±, giác ngµ và giäi thoát nhß
l¶i Ph§t dÕy ?



Nói chung, Thi«n là nhu c¥u tâm linh, có khä nång
giúp ta:

- ði«u chïnh b®nh cüa thân và b®nh cüa tâm,
- thân tâm cân b¢ng,
- có trí tu® sáng su¯t,
- s¯ng thñc sñ an lÕc,
- tïnh giác trong 4 oai nghi,
- hài hòa t¤t cä xung ðµt nµi tâm và môi trß¶ng chung
quanh...
Nªu không nh§n ra nhß thª, ta s¨ không bao gi¶ g¡n bó
v¾i Thi«n ðßþc. Nªu có ðªn v¾i Thi«n, ta chï ðªn trong
th¶i gian ng¡n, r°i sau ðó ta cûng l£ng l¨ bö Thi«n.

4. Nhu c¥u tâm linh.- Chính vì thª, Ph§t xem Thi«n là
con ðß¶ng ði ngßþc lÕi sñ ham mu¯n cüa ngß¶i thª
gian. Ngß¶i thª gian ham thích quy«n lþi v§t ch¤t và
quy«n lþi tinh th¥n, chÑ không nghî ðªn nhu c¥u tâm
linh. Còn riêng chß T± Thi«n, các ngài cho r¢ng Thi«n
chï dành riêng cho cån c½ b§c thßþng, có trí tu® sáng
su¯t, có chí xung thiên. Ngß¶i có cån c½ th¤p, không trí
tu®, ngã mÕn, ngã ch¤p quá to, không th¬ ði vào Ðß¶ng
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Thi«n. Chï vì các ngài nh§n th¤y s¯ ngß¶i theo h÷c
Thi«n v¾i tr÷ng tâm nh¡m an lÕc và hÕnh phúc lâu dài,
hay thoát kh±, giác ngµ và giäi thoát thì quá ít. Còn
ngß¶i chÕy theo døc lÕc thª gian, bám ch£t vào danh lþi
thª tøc, và thích ð¤u tranh giành giñt, thì quá nhi«u.
Riêng chúng tôi nghî r¢ng chï khi nào ngß¶i thª gian
th¤y Thi«n là nhu c¥u tâm linh thiªt thñc cho cuµc s¯ng
cüa h÷ trên các m£t thân, tâm, và trí tu® tâm linh, lúc
b¤y gi¶ Thi«n m¾i thñc sñ hæu ích ð¯i v¾i nhæng v¸ ¤y.
Còn không nh§n ra Thi«n là nhu c¥u tâm linh thiªt thñc
mà trong cuµc s¯ng thª tøc, ta c¥n ðªn nó, thì mãi mãi
Thi«n là mµt pháp môn xa lÕ và không thích hþp v¾i h÷.

5. N¡m væng døng ngæ.- Ðªn khi thñc sñ b¡t ð¥u thñc
hành, ta lÕi phäi n¡m rõ ðích xác ý nghîa døng ngæ và
thu§t ngæ Thi«n. Vì có biªt rõ ràng ý nghîa døng ngæ
hay thu§t ngæ Thi«n, ta m¾i thñc hành ðúng theo tr÷ng
tâm mà Thi«n dÕy ta nh¡m ðªn. Không n¡m rõ, ta s¨
thñc hành sai. Thay vì thñc hành ð¬ ðªn n½i ta mu¯n
ðªn, ta lÕi ði lÕc l¯i. Gi¯ng nhß khi lái xe trên xa lµ, thay
vì ði hß¾ng Nam, ta ði hß¾ng B¡c. Càng ði, ta càng xa
møc tiêu.
Ph¥n l¾n ngß¶i thñc hành thi«n lâu nåm ð«u kinh
nghi®m ðßþc ði«u này. Cùng mµt chü ð« døng công cüa
Thi«n, ngß¶i n¡m væng nµi dung "nghîa ðàng sau" cüa
chü ð« døng công, khi thñc hành s¨ có kªt quä mau
h½n ngß¶i không biªt rõ chü ð« ðó nói lên ði«u gì, ho£c
ngß¶i ðó chï biªt "nghîa ðàng trß¾c" cüa døng ngæ
Thi«n. Thí dø, nghîa ðàng trß¾c cüa suy nghî là hoÕt
ðµng cüa trí óc ð¬ tính toán, phán ðoán, suy xét v¤n ð«
gì có liên h® ðªn nhi«u v¤n ð« khác nhau; cu¯i cùng
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ðßa ra mµt giäi ðáp m¾i dña trên nhæng kiªn thÑc cû.
Nó là tác nhân làm dao ðµng tâm. Nó không th§t. Nó
không phäi là ta... vân vân. Nghîa ðàng sau cüa suy nghî
là sñ nói th¥m trong não, ta tñ nói chuy®n v¾i ta v«

nhi«u chü ð« khác nhau.
Nhß v§y, nªu mu¯n không suy nghî, ta chï c¥n thñc t§p
cách không nói th¥m trong não. Ta không lý lu§n lòng
vòng. Ta không vß¾ng m¡c vào nhæng m¾ ð¸nh nghîa
loanh quanh tràng giang ðÕi häi cüa sách vª mà cu¯i
cùng không ðßa ra mµt giäi ðáp cø th¬.
Ðây là ði«u khó khån trong vi®c thñc hành Thi«n. Khi
chính thÑc thñc hành Thi«n, ta phäi thông su¯t ði¬m
này. Nªu không thông su¯t, ta lÕi s¨ ði lòng vòng nhß
kiªn bò mi®ng bát mà chúng tôi thß¶ng g÷i là ðùa giÞn
v¾i v÷ng tßªng hay ch½i trò ch½i cút-b¡t v¾i v÷ng tßªng.

6. Tß½ng quan døng ngæ và kÛ thu§t thñc hành.- Khi ðã
thông su¯t nµi dung ngæ nghîa chü ð«, ph¥n quan tr÷ng
là ta c¥n n¡m væng kÛ thu§t thñc hành cûng nhß các
chiêu thÑc trong kÛ thu§t thñc hành. Nªu không thông
kÛ thu§t thñc hành, ta s¨ không làm sao ðÕt ðßþc møc
tiêu nµi dung døng ngæ. Bªi vì m²i døng ngæ trong
Thi«n ð«u nói lên møc tiêu cüa nó. Thí dø, mu¯n thñc
hành Ð¸nh trong Thi«n Ph§t giáo, trß¾c hªt ta phäi n¡m
væng ý nghîa døng ngæ này, nó ðßþc ð£t trên c½ sª gì,
r°i sau ðó ta áp døng kÛ thu§t ð¬ thñc hành. Nªu không
n¡m væng, ta d dàng thñc hành sai.
Cä hai nµi dung ngæ nghîa døng ngæ và kÛ thu§t thñc
hành ð«u liên quan m§t thiªt v¾i nhau. Do ðó, hi¬u sai
døng ngæ, ta s¨ thñc hành sai. Khi thñc hành sai, kªt
quä thân ta s¨ b¸ b®nh tâm th¬ hay th¥n kinh cång
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thÆng, còn tâm thì không ðßþc an lÕc lâu dài. Tâm xúc
cäm d n±i lên m²i khi g£p nhæng v¤n ð« không v×a ý.

7. Ði«u ki®n quyªt ð¸nh.- Chót hªt, ði«u ki®n quyªt ð¸nh
là ta phäi c¯ g¡ng tÕo nhæng ði«u ki®n thu§n lþi phù
hþp v¾i hoàn cänh và trß¶ng hþp thñc hành cüa riêng
ta.
1) Thiªt l§p bu°ng Thi«n riêng bi®t. Ðªn gi¶ thñc hành,
ta vào ðó. Ta không g¡n ðß¶ng dây ði®n thoÕi trong ðó,
cûng không mang ði®n thoÕi c¥m tay vào. Ðây là
nguyên t¡c hÕn chª nhân duyên thª gian tích cñc. Con
cháu hay thân nhân có gì c¥n ðªn ta, h÷ biªt ta ðß½ng
chån trâu, h÷ s¨ không qu¤y r¥y. Trong nhæng gi¶ phút
này, chï có ta chiªn ð¤u ch¯ng lÕi qu¥n ma v÷ng tßªng,
nhæng thÑ quán tính lång xång, dính m¡c, mê ð¡m cüa
"cái Ta" phàm tøc b¢ng phß½ng ti®n không nói th¥m
trong não hay biªt không l¶i.
2) C¡t ðÑt tri kiªn thª gian b¢ng cách không xem bång
hình (video), không xem truy«n hình, không xem sách
báo thª tøc su¯t th¶i gian ta thñc hi®n kª hoÕch chån
trâu.

8. Bánh v¨.- Thiªu nhæng yªu t¯ c¥n thiªt nói trên,
Thi«n s¨ trª thành mµt thÑ bánh v¨. Ta chï th¤y hình
änh bánh Thi«n mà chÆng bao gi¶ nªm ðßþc hß½ng v¸
cüa nó. An lÕc, bình thän, tâm ð¸nh væng ch¡c, cân b¢ng
hay hài hòa thân tâm, có sÑc khöe t¯t, phát tri¬n trí tu®
trñc giác t× th¤p ðªn cao... chï là nhæng danh t× r²ng.
Bªi vì Thi«n là môn tu b¢ng thñc hành trên thân và tâm
cüa ta. Tác døng sñ tu ðó là mang lÕi lþi ích thiªt thñc
cho sñ chuy¬n hóa tâm, khöe mÕnh thân, phát tri¬n trí
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tu® tâm linh chÑ không phäi môn tu chuyên c¥u tha
lñc, hay môn nghiên cÑu nghîa lý l¶i Ph§t dÕy ð¬ làm
giàu thêm kiªn thÑc Ph§t h÷c hay Thi«n h÷c.
Không nh§n ra giá tr¸ thñc tin cüa Thi«n ð¯i v¾i thân,
tâm, và trí tu® tâm linh, không phát tâm dûng mãnh,
không có dûng khí, không phân bi®t ðßþc rõ ràng
"nghîa ðàng sau, nghîa ðàng trß¾c" cüa døng ngæ và
thu§t ngæ Thi«n, không n¡m væng kÛ thu§t thñc hành,
không tñ lñc thñc hành, không hÕn chª nhân duyên
giao tiªp, ch¡c ch¡n ta không th¬ nào có c½ hµi “ån
ðßþc bánh thi«n” — trong ý nghîa tñ chÑng nghi®m trên
thân, tâm và trí tu® tâm linh cüa mình.

9. Ngßþc dòng.- Chính vì thª, dù Ph§t là gß½ng sáng
chói, nhßng ý chí s¡t ðá và nguy®n v÷ng giäi thoát cüa
Ph§t, không ai có th¬ b¡t chß¾c theo Ngài ðßþc. Chï vì
Con Ðß¶ng cüa Ph§t là Con Ðß¶ng ngßþc dòng tham
ái, ngßþc dòng nh§n thÑc, ngßþc phß½ng thÑc thñc
hành thông thß¶ng cüa con ngß¶i. Nhæng ai còn quá
nhi«u tham ái, còn bám ch£t vào kiªn thÑc thª gian,
không dám buông bö ý ni®m "Ta," không tin phß½ng
thÑc tuy®t häo là Không L¶i, nhæng v¸ ðó s¨ không th¬
nào ði theo Con Ðß¶ng Thi«n cüa Ph§t và cüa T±.
Ða s¯ chúng ta ð«u là nÕn nhân cüa chính nhæng tham
ái, nhæng nh§n thÑc theo truy«n th¯ng thª gian mà
Ph§t g÷i là vô minh l§u, døc l§u, hæu l§u, và kiªn l§u.
Cho nên, mu¯n ði trên Ðß¶ng Thi«n, hßªng ðßþc
nhæng kªt quä chuy¬n hóa nµi tâm, cân b¢ng thân-tâm,
phát tri¬n trí tu®, và chuy¬n nghi®p là ði«u vô cùng khó
khån ð¯i v¾i chúng ta — nhæng ngß¶i chßa buông bö
ðßþc "ý ni®m Ta và cái cüa Ta," nhæng ngß¶i còn mang
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nhi«u tham ái, nhi«u m½ ß¾c thú vui tr¥n tøc, nhi«u
dính m¡c, và nhi«u bám víu theo quan ði¬m truy«n
th¯ng thª gian.
Chü ðích biên soÕn
Tuy nhiên, chúng tôi nghî r¢ng trong s¯ chúng ta, không
ai có khuynh hß¾ng mong làm Ph§t, làm T±, thành A La
Hán hay B° Tát, theo quan ði¬m c± th¶i trong truy«n
th¯ng tu t§p trß¾c ðây. Trái lÕi, trong chúng ta thñc sñ
có mµt s¯ v¸ mu¯n biªt rõ nhæng khái ni®m cø th¬ v«
Thi«n Ph§t giáo trong sinh hoÕt thª tøc và sinh hoÕt tâm
linh.
Thí dø:
•

Tác døng cüa Thi«n ra sao ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con
ngß¶i, ð¶i s¯ng gia ðình, sinh hoÕt xã hµi, và thiên
nhiên ? V¾i ði«u ki®n nào ta m¾i thñc hành thi«n
ðßþc, nªu ta là mµt thß½ng gia, mµt nhà nông, mµt
giáo viên, mµt thþ may, mµt tài xª, mµt ngß¶i bán
hàng, mµt ca sî, mµt h÷a sî, mµt h÷c sinh, mµt sinh
viên, mµt bác sî, mµt kÛ sß, mµt tu sî, v.v...?

Cûng có mµt s¯ v¸ có nhæng th¡c m¡c, c¥n mu¯n biªt rõ
ràng h½n, thí dø:
•

Trong Thi«n có phß½ng thÑc nào ki¬m soát huyªt
áp, chæa b®nh cao máu mÞ, ngån ch§n tai biªn
mÕch máu não, không ?

•

Trong Thi«n có phß½ng thÑc nào làm d¸u sñ cång
thÆng th¥n kinh, ði«u chïnh b®nh tâm th¬ nhß r¯i
loÕn nh¸p tim, hen suyn, m¤t ngü kinh niên, r¯i
loÕn tiêu hóa, b®nh Parkinson, b®nh m¤t trí nh¾,
b®nh nhÑc ð¥u kinh niên, không ?
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•

Nªu mµt ngß¶i có ðÕo khác v¾i ðÕo Ph§t có thñc
hành thi«n ðßþc không ?

•

Ngß¶i m¾i bß¾c chân vào R×ng Thi«n phäi ði t× l¯i
nào ð¬ vào ? Hay ngß¶i ðã lÕc trong R×ng Thi«n
trong nhi«u nåm, phäi ði t× l¯i nào ð¬ ra khöi R×ng
Thi«n ?

•

Tác døng cüa gi¾i lu§t ð¯i v¾i tâm cüa ngß¶i hành
Thi«n nhß thª nào ? Yªu t¯ nào c¥n hµi ðü ð¬ cân
b¢ng thân-tâm và phát huy trí tu® tâm linh ?

•

Vì sao tu Thi«n phäi thñc hành trong 4 tß thª, quen
g÷i là 4 oai nghi ? Trong 4 oai nghi ðó, ta áp døng
chü ð« gì ?

•

Tu Thi«n mà không ng°i có ðßþc không ? Vì sao tß
thª ng°i ðßþc xem là t¯t nh¤t ? Ng°i có tác døng gì
ð¯i v¾i thân, tâm, và trí tu® ?

•

Thi«n Quán, Thi«n Chï, Thi«n Ð¸nh, và Thi«n Hu® là
gì ? M²i thÑ Thi«n này thñc hành ra sao ? Kªt quä
ðßa ðªn gì cho tâm, thân, và trí tu® tâm linh qua các
thÑ Thi«n ðó ?

•

H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n là gì ?

•

Làm thª nào ð¬ “Biªt V÷ng Không Theo” hay “H¢ng
S¯ng V¾i Tánh Giác ?” KÛ thu§t và chiêu thÑc gì làm
cho v÷ng tßªng yên l£ng ? Ði«u gì xäy ra khi v÷ng
tßªng yên l£ng ? Giæa tánh giác (BuddhitA) và Ph§t
tánh (BuddhatA) gi¯ng nhau hay khác nhau ? v.v...

Cûng có mµt s¯ v¸ thñc hành Thi«n lâu nåm mà chßa
n¡m rõ ý nghîa nhæng v¤n ð« then ch¯t trong Thi«n,
nhß:

L—I T¹A

15

•

Ngµ, Th¬ nh§p, và ChÑng nghi®m là gì ? Tác nhân
nào ðßa ðªn ngµ ? Làm thª nào ð¬ th¬ nh§p ði«u
mình ðã ngµ ? Vì sao tu Thi«n ðòi höi phäi chÑng
nghi®m trên thân, trên tâm, và trên trí tu® tâm linh ?

•

Vì sao tu Thi«n ðòi höi làm chü trí nång bi®n lu§n,
và d©p bö suy nghî ? Khi không suy nghî có ngu
chång ?

•

Ð¸nh ðßþc ð£t trên c½ sª gì ? Nªu g÷i là tu Thi«n mà
chßa bao gi¶ kinh nghi®m Ð¸nh thì sao ? Nh¤t tâm là
gì ? SØ døng ý thÑc có kinh nghi®m ðßþc nh¤t tâm
hay Ð¸nh không ? Tïnh thÑc ý thÑc ðßa ðªn h§u quä
gì cho thân ? B®nh tâm th¬ b¡t ngu°n t× ðâu ? Tu
Thi«n có chæa ðßþc b®nh U¤t cäm (Stress) không ?
Làm thª nào ð¬ ðÕt ðßþc trí Vô sanh hay Tánh giác
ho£c BÕch t¸nh thÑc ? Làm thª nào ð¬ kiªn tánh ? Ai
kiªn tánh ? Tánh là gì ? Tánh ª ðâu ?

•

Vì sao ý thÑc, trí nång, và suy nghî là chß¾ng ngÕi
hàng ð¥u trong Thi«n Ph§t giáo ? Nªu g÷i là tu Thi«n
mà chuyên sØ døng ý thÑc, trí nång, và suy nghî thì
kªt quä s¨ ra sao ð¯i v¾i thân, tâm và trí tu® ? v.v...

Chính vì nhæng lý do c½ bän nêu trên, T§p 2 ðßþc biên
soÕn. Nµi dung T§p 2 chï trình bày nhæng ph¥n thuµc
Thi«n Cån Bän. T§p này g°m 3 Cu¯n. Cu¯n 1 ðã ðü
duyên ra m¡t bÕn ð÷c vào nåm 2,000, hôm nay Cu¯n 2
ðü duyên, tiªp tøc ra m¡t bÕn ð÷c. Sau ðó, trong tß½ng
lai g¥n, chúng tôi s¨ ¤n hành tiªp Cu¯n 3.
Chúng tôi không nh¡m viªt cho bÕn bè chúng tôi, cûng
không nh¡m viªt cho nhæng v¸ ðã thông thÕo Thi«n mà
thñc sñ nh¡m giäi ðáp cho nhæng v¸ có nhæng m¯i nghi
nêu trên. Cø th¬ h½n, chúng tôi nh¡m viªt cho:
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- nhæng v¸ chßa biªt thi«n, nhßng mu¯n thñc hành
thi«n ð¬ ði«u chïnh b®nh u¤t cäm, b®nh tâm th¬ nhß
huyªt áp cao, r¯i loÕn nh¸p tim...;
- nhæng v¸ mu¯n làm quen v¾i thi«n, mu¯n ðßa thi«n
vào sinh hoÕt trong cuµc s¯ng tÕm bþ h¢ng ngày cüa
mình ð¬ tâm ðßþc an, thân ðßþc khöe, và trí tu® tâm
linh ðßþc phát huy;
- và cu¯i cùng là nhæng v¸ ðã thñc hành thi«n lâu nåm
mà chßa làm chü v÷ng tßªng, chßa kinh nghi®m ðßþc
Ð¸nh, tâm vçn còn dính m¡c v¾i cänh; tâm và cänh
chßa "nh¤t nhß."
Cho nên, nµi dung bµ sách không chÑa tß tßªng hàn
lâm, trái lÕi có tính cách giáo khoa và ð£t n£ng tr÷ng
tâm vào vi®c giäi thích và hß¾ng dçn cách thñc hành:

1) Làm chü suy nghî ð¬ tánh giác hi¬n lµ.
2) Th¤y biªt nhß th§t ð¬ d©p tan quán tính suy lu§n trí
nång và tß duy bi®n lu§n..., làm chuy¬n hóa tâm và
thång hoa trí tu® tâm linh...
Vì nhæng lý do trên, trong ph¥n lý thuyªt c½ bän v«
Thi«n và thñc hành Thi«n, chúng tôi trình bày chi tiªt
h½n. Trß¾c khi b¡t tay hÕ thü công phu, quí v¸ nên xem
kÛ 2 ph¥n ðó.
Thi«n ð¯i v¾i v¤n ð« xã hµi
Ngày nay, Thi«n ðã thñc sñ ði vào ð¶i s¯ng con ngß¶i
mà trên c½ bän là tÕo ra mµt môi trß¶ng sinh hoÕt m¾i
trong xã hµi cüa t×ng cµng ð°ng dân chúng. Khi tâm
chuy¬n hóa thì nhæng mÑc ðµ b®nh tâm lý, b®nh tâm
th¬ s¨ ðßþc giäm d¥n, ði ðªn dÑt hÆn. SÑc khöe con
ngß¶i s¨ t¯t h½n. Qua ðó, tinh th¥n và nång su¤t làm
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vi®c cüa con ngß¶i s¨ ðßþc nâng cao. Nhßng ði«u quan
tr÷ng mà chúng ta c¥n chú ý ðªn là khi tâm con ngß¶i
s¯ng trong cµng ð°ng ðó thñc sñ chuy¬n hóa, an ninh
xã hµi s¨ ðßþc bäo ðäm và duy trì lâu dài. Nhæng mÑc
ðµ phÕm pháp s¨ ðßþc hÕn chª hay b¸ ngån cän. Nhæng
cänh trµm c¡p, cß¾p cüa, giªt ngß¶i, cßÞng hiªp, hành
hung, bÕo lñc, l×a ðäo, xì ke, ma túy s¨ tñ ðµng giäm
d¥n. Ðây là tác døng thiªt thñc nh¤t cüa Thi«n ð¯i v¾i
v¤n ð« xã hµi trong ð¶i s¯ng con ngß¶i.
Trong Ph§t giáo, Thi«n ðóng ðßþc vai trò này. Nó ðáp
Ñng ðßþc cho quy«n lþi tâm linh và kinh nghi®m tâm
linh. Nó giúp cho ðà phát tri¬n xã hµi cao lên. An ninh
và tr§t tñ xã hµi s¨ không còn b¸ ðe d÷a. Do ðó, ch² nào
có Thi«n xu¤t hi®n, ch² ðó mê tín b¸ xua tan, tinh th¥n
tñ lñc ðßþc khai tri¬n, trí tu® ðßþc phát huy. Chï vì khi
tánh giác hi¬n lµ, tu® trí ðßþc tri¬n khai, tâm ð¸nh ðßþc
thiªt l§p, con ngß¶i s¨ không còn mang bän ch¤t ngu si,
h¡c ám, tin tßªng nhäm nhí, ð¤u tranh, l×a ðäo næa.
Tµi ác s¨ ðßþc hÕn chª ðªn t¯i ða. Tình thß½ng s¨ ðßþc
t× l¥n lan rµng trong t×ng cµng ð°ng dân chúng cüa xã
hµi ðó. N«n kinh tª và vån hóa cüa xã hµi ðó cûng s¨ tñ
ðµng chuy¬n hß¾ng và phát huy mÕnh h½n.

Giá tr¸ thñc ti−n cüa Thi«n
Tóm lÕi, nhß nhæng bµ môn khác trên thª gian, ngày
nay Thi«n ðßþc xem là mµt døng cø có khä nång mang
lÕi cuµc s¯ng con ngß¶i ðßþc hài hòa cùng v¾i môi
trß¶ng chung quanh và thiên nhiên. Nó không còn là bµ
môn bí ¦n, khó hi¬u, dành riêng cho cån c½ cao.
Giá tr¸ thñc tin cüa Thi«n là phøng sñ nhân sinh trên
nhi«u m£t và trên m÷i thành ph¥n dân chúng trong xã
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hµi. Nó không phân bi®t màu da và tín ngßÞng. Nó cûng
không ðòi höi trình ðµ vån hóa cao. Chï vì nó nh¡m vào
thñc hành. Nhßng trß¾c khi thñc hành, ta c¥n thông
su¯t lý thuyªt v« thñc hành.
Thñc hành là phß½ng ti®n thiªt yªu cüa Thi«n. Không
thñc hành, Thi«n không ðóng ðßþc vai trò cüa nó trong
cuµc s¯ng hài hòa và tâm linh cüa con ngß¶i. Có thñc
hành, ta m¾i kinh nghi®m chuy¬n hóa tâm, ði«u chïnh
b®nh t§t cüa thân, cân b¢ng thân-tâm, hài hòa v¾i môi
trß¶ng chung quanh, và phát huy trí tu® tâm linh.
Không thñc hành mà nói v« Thi«n, giäng Thi«n, ngß¶i
ðó ðßþc xem là nhà Thi«n Lý hay Thi«n Ð¥u Mi®ng.

Con Ðß¶ng Thi«n chúng ta ði
Thª gi¾i ðang mª rµng. Ðông và Tây ðã g£p nhau. KÖ
nguyên cüa thª kÖ 21 ðã ði vào nåm thÑ nåm. Thª gi¾i
cüa chúng ta không còn ðóng khung nhß nhæng thª kÖ
v« trß¾c. Khoa h÷c ðã tiªn khá xa trên nhi«u lãnh vñc
qua các bµ môn: vû trø, v§t lý, não h÷c, tâm lý h÷c, sinh
h÷c, y h÷c... Con Ðß¶ng Thi«n chúng ta ði cûng không
còn nhö h©p và quanh qu¦n trong khuôn kh± tông phái
và tñ cô l§p. Con Ðß¶ng Thi«n chúng ta ði là Con
Ðß¶ng Mª Rµng. Nó kªt t§p tinh ba nhæng phß½ng
pháp cüa Ph§t và chß T±. Nªu nh§n ra ðó là phß½ng
ti®n "ði v« nhà" và khai tri¬n ti«m nång giác ngµ thiªt
thñc và ng¡n g÷n, ta l¤y ðó làm phß½ng ti®n thñc hành
cüa ta.
Là kë ði sau, chúng ta không ð¯ kÜ pháp h÷c và pháp
hành cüa 3 h® th¯ng Thi«n Ph§t giáo: Nguyên Thüy,
Phát Tri¬n, và Thi«n Tông. Quan sát và nghiên cÑu 3 h®
Thi«n ð¬ rút ra c¯t lõi tinh ba cüa 3 h®, và mßþn ánh
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sáng cüa khoa h÷c ð¬ ð¯i chiªu lÕi phß½ng ti®n ði cüa
mình, ðó là hß¾ng ði m¾i và thiªt thñc cüa chúng ta.

U¾c mong
Mong r¢ng T§p 2, Cu¯n 2 này s¨ là tài li®u hæu ích cho
nhæng v¸ có nhu c¥u tâm linh, mu¯n Ñng døng Thi«n ð¬
có kinh nghi®m chuy¬n hóa nµi tâm, hài hòa thân-tâm
thång tiªn trí tu® tâm linh, và hài hòa v¾i môi trß¶ng
chung quanh. Chúng tôi cûng hy v÷ng t§p sách này s¨
mang lÕi lþi ích thiªt thñc cho nhæng v¸ ðã và ðang g£p
chß¾ng ngÕi v« sñ thñc hành cách làm chü v÷ng tßªng
hay làm chü sñ suy nghî.
Nªu ðü duyên, Cu¯n 3 s¨ tiªp tøc ðßþc ra m¡t bÕn ð÷c
trong tß½ng lai g¥n ðây.
Thông Tri®t,
Perris, Vùng Ð°i Núi Nam California, Hoa KÏ.
Xuân „t D§u nåm 2005.
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i
Nguyên lý tâm linh thñc ti−n và
c½ bän trong thi«n ph§t giáo
M

ð¥u

V¾i Thi«n, bß¾c døng công cüa t×ng giai ðoÕn ðßþc mô
tä là "ðµc hành ðµc bµ." Trên t¤t cä ðß¶ng "v« nhà," ta
ð«u "ði mµt mình." Do ðó, trong tß cách ngß¶i m¾i bß¾c
chân vào Thi«n, ta c¥n ðßþc trang b¸ ð¥y ðü lý lu§n Thi«n
ð¬ khi g£p trª ngÕi trong lúc thñc hành, ta biªt cách giäi
quyªt, hay có ðü khä nång ði«u chïnh cách døng công
cho ðúng møc tiêu nh¡m ðªn. Thiªu lý lu§n, ta s¨ bª t¡c.
Chúng tôi thß¶ng nói: "Thñc hành mà không lý thuyªt là

thñc hành qu¶ quÕng. Lý thuyªt mà không thñc hành là
lý thuyªt suông. Xßa nay, t× trong lãnh vñc khoa h÷c ðªn
lãnh vñc tâm linh, sñ thành công cüa m²i lãnh vñc trong
ð¶i s¯ng con ngß¶i ð«u dña trên sñ kªt hþp ch£t ch¨ giæa
Lý thuyªt và Thñc hành."
Ði«u này nói lên r¢ng mu¯n thñc hành b¤t cÑ ði«u gì,
ngß¶i thñc hành phäi dña trên lý thuyªt. Không lý thuyªt,
ta không biªt phäi thñc hành nhß thª nào. Ðây là nguyên
t¡c "lý thuyªt chï ðÕo hành ðµng." Hành ðµng có kªt quä
t¯t nh¶ dña vào lý thuyªt ðúng. Cûng nhß trong khoa
h÷c, các lý thuyªt gia vî ðÕi ð«u biªt r¢ng giä thuyªt phäi
ðßþc xác nh§n b¢ng thñc nghi®m. Không träi qua thñc
nghi®m, giä thuyªt ðó b¸ xem là äo tßªng.
Mong bài lý thuyªt c½ bän này giúp quí v¸ m¾i ði vào
Thi«n, nh§n rõ vai trò nguyên lý tâm linh thñc ti−n và c½
bän trong Thi«n Ph§t giáo.
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1
nhæng Nét ð£c bi®t
c½ bän cüa Thi«n
Dù là mµt trong nhæng bµ môn tu t§p trong ðÕo Ph§t,
Thi«n vçn ðÑng riêng v¾i các bµ môn khác. Nó ðµc l§p.
Ngßþc lÕi, các bµ môn khác có th¬ kªt hþp v¾i Thi«n ð¬
h² trþ bµ môn tu t§p cüa mình cho có hi®u quä h½n. Thí
dø, Giáo lý kªt hþp v¾i Thi«n, g÷i là "Thi«n Giáo," M§t
tông kªt hþp v¾i Thi«n, g÷i là "Thi«n M§t," T¸nh ðµ tông
kªt hþp v¾i Thi«n, g÷i là "Thi«n T¸nh," vân vân. Chï vì
tr÷ng ði¬m cüa Thi«n là nh¡m ðªn an t¸nh nµi tâm, hài
hòa thân-tâm, và phát huy trí tu® tâm linh.
Trên c½ bän, Thi«n là bµ môn tu t§p có nhæng møc tiêu
thiªt thñc. Nhæng møc tiêu này liên quan ðªn ð¶i s¯ng
cá nhân, gia ðình, và xã hµi v¾i nhæng khuynh hß¾ng
phøc vø, sáng tÕo, và tâm linh. V¾i møc tiêu phøc vø con
ngß¶i, Thi«n không có ranh gi¾i tín ngßÞng tôn giáo hay
biên cß½ng chüng tµc, biên cß½ng giai c¤p. Ai ðªn v¾i
Thi«n cûng ðßþc. Ai có khuynh hß¾ng chánh tr¸ riêng
bi®t thñc hành Thi«n cûng ðßþc. Ai có tín ngßÞng tôn
giáo riêng bi®t cûng thñc hành Thi«n ðßþc. Lý do là trong
Thi«n không có tß tßªng chánh tr¸, không có nghi thÑc
tôn giáo rß¶m rà, không có c¥u xin tha lñc, không có giáo
ði«u luân lý, không có c¯ g¡ng ch¸u ðñng. Nhæng ph¥n
trên là riêng cüa cá nhân. Thi«n chï ðßa ra nhæng tinh
hoa t× trong l¶i dÕy cüa Ph§t Thích Ca và các v¸ T±, r°i
hß¾ng dçn ta thñc hành. Nªu hÕ quyªt tâm ði theo Con
Ðß¶ng Thi«n, ta s¨ kinh nghi®m ðßþc nhæng mÑc ðµ tïnh
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ngµ 1, ngµ 2, ð¯n ngµ 3, chÑng ngµ 4 hay hoàn toàn chÑng
ngµ. Ðây là nhæng tiªn trình kiªn giäi có tác døng sáng
tÕo t× bên trong c½ chª tánh giác. ChÑ không có gì là
th¥n bí. Ta cûng s¨ kinh nghi®m ðßþc nhæng mÑc ðµ hài
hòa 5 giæa thân v¾i thân, giæa tâm v¾i tâm, giæa thân v¾i
tâm, giæa ta v¾i ngß¶i chung quanh, và giæa ta v¾i môi
trß¶ng thiên nhiên. Ðây là nhæng ði«u thông qua thñc
hành mà chính ta tñ kinh nghi®m ðßþc. Vì Thi«n thuµc
v« tâm linh, không thuµc v« tôn giáo !

Con ngß¶i còn c¥n ðªn Thi«n
Trên cån bän, qua nhæng phß½ng thÑc thñc hành theo l¶i
Ph§t Thích Ca dÕy hay chß T± dÕy, ta có khä nång ði«u
chïnh b®nh t§t cüa thân, chuy¬n hóa nhæng thái ðµ dính
m¡c, ch¤p trß¾c cüa tâm thành tâm rµng lßþng, bao
dung, phóng khoáng, cªi mª, ðßa ðªn hài hòa thân-tâm,
và phát huy trí tu® tâm linh t× th¤p ðªn cao. Ta c¥n ðµ
mình trß¾c, r°i m¾i nh¡m ðªn ðµ ngß¶i khác. Khi chßa
có kinh nghi®m tâm linh sâu s¡c, ta không ði ðµ ngß¶i
khác. Ðây là nguyên t¡c tâm linh c½ bän trong Thi«n.
Do ðó, nªu th¤y Thi«n là nhu c¥u thiªt thñc cho chính
mình, b¤t cÑ ai cûng thñc t§p Thi«n ðßþc. Chï vì Thi«n
nh¡m ðªn kinh nghi®m tâm linh h½n là kinh nghi®m tôn
giáo; nh¡m ðªn bao dung h½n là gây hi«m h§n, gây thù
ð¸ch; nh¡m ðªn d©p "cái Ta" h½n là ð« cao tñ ngã, th¥n
thánh hóa tñ ngã. Trên c½ sª này, Thi«n không có biên
cß½ng tôn giáo, cûng không có b¶ ranh tß tßªng ð¯i l§p,
và th¥n thánh hóa cá nhân.
Tuy tôn tr÷ng l nghi, nhßng Thi«n không ðòi höi nhæng
nghi thÑc tôn giáo rß¶m rà, nhi«u chi tiªt vøn v£t vô ích,
và ðôi khi mang tính gò bó hình thÑc, d phát sinh tß
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tßªng ngã mÕn. – ðâu cûng là ðÕo tràng. – ðâu thñc
hành Thi«n cûng ðßþc. T× m£c áo, ån c½m, v® sinh, hút
bøi, ði dÕo, ch¶ xe "bus," ðªn lái xe, ng¡m cänh, nhìn tr¶i
mây, hoa lá, trång sao, v.v..., ta ð«u thñc t§p thi«n ðßþc.
Vì b¤t cÑ ch² nào, ta cûng có khä nång sØ døng các cån
ð¬ ðánh thÑc các tánh trong c½ chª tánh giác và hÕn chª
nhæng quán tính nång ðµng cüa Ý cån, Ý thÑc phân bi®t,
và Trí nång suy lu§n. Các tánh trong c½ chª tánh giác
g°m tánh th¤y, tánh nghe, tánh xúc chÕm, và nh§n thÑc
biªt, nhßng toàn bµ ð«u không l¶i. Ti«m nång giác ngµ
v¯n ti«m tàng trong các c½ chª ðó.
Nªu Ý cån thß¶ng xuyên hoÕt ðµng thì con ngß¶i thß¶ng
xuyên suy nghî tính toán và trí nång luôn luôn méo mó.
"Cái Ta" luôn luôn có m£t. Chï vì bän ch¤t trí nång là suy
lu§n chü quan. Thành kiªn, ð¸nh kiªn, thiên kiªn luôn
luôn ti«m tàng trong nó. Kªt quä ðßa ðªn tâm ta không
bao gi¶ yên l£ng, không bao gi¶ trong sÕch. Còn nªu Ý
thÑc thß¶ng xuyên hoÕt ðµng, tâm ta cûng luôn luôn
trong tß thª nh¸ nguyên. Ð¯i cänh ta không làm sao thoát
ra khöi tà kiªn hai bên ! Xung ðµt luôn luôn xu¤t hi®n.
Trên c½ sª này, các tánh trong c½ chª tánh giác s¨ không
bao gi¶ b¸ kích thích. Khi c½ chª tánh giác không b¸ kích
thích, ta không bao gi¶ kinh nghi®m chÑng ngµ, hay hài
hòa. Ta cûng không bao gi¶ kinh nghi®m ý nghîa vô ngã
trong ð¶i này, trong ð¶i sau, và trong ð¶i ch£ng giæa nhß
ðÑc Ph§t dÕy ông BAhiya (trong Kinh BAhiya).
Vì v§y, dù träi qua trên 2,500 nåm, cho ðªn nay Thi«n vçn
còn giá tr¸ ð¯i v¾i con ngß¶i. Chï vì cho ðªn nay con
ngß¶i vçn chßa kinh nghi®m nhæng nång lñc ð£c bi®t
bên trong c½ chª tánh giác, chßa thoát khöi nhæng quán
tính thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan, chßa thoát khöi
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mÕng lß¾i vô minh l¥m ch¤p, chßa thoát khöi nhæng
xung ðµt nµi tâm, chßa thoát khöi mÕng lß¾i tranh ch¤p
lçn nhau giæa mình v¾i ngß¶i, giæa mình v¾i t§p th¬
khác, cµng ð°ng khác, khi nhæng quy«n lþi v§t ch¤t và
quy«n lþi tinh th¥n b¸ xâm phÕm. Trí nång vçn chßa tïnh
ngµ, thân-tâm vçn chßa hài hòa cùng nhau. Do ðó, con
ngß¶i còn c¥n ðªn Thi«n ð¬ ði«u chïnh nhæng mÑc ðµ
b¤t hài hòa giæa thân v¾i tâm, giæa cá nhân v¾i cá nhân,
giæa cá nhân v¾i môi trß¶ng chung quanh. Nói chung,
con ngß¶i còn c¥n hß¾ng ðªn quy«n lþi tâm linh. Ðây là
thÑ quy«n lþi vßþt lên trên 2 thÑ quy«n lþi v§t ch¤t và
quy«n lþi tinh th¥n.

Xây dñng cuµc s¯ng tâm linh thiªt thñc
Ð¬ th¬ hi®n tính ch¤t phøc vø con ngß¶i trên các m£t:
tâm, thân và trí tu® tâm linh tích cñc và thiªt thñc, Thi«n
ðßa ra nhæng phß½ng thÑc thñc hành t× ð½n giän nhß
hít vào thª ra, không ð¸nh danh ð¯i tßþng, ðªn phÑc tÕp
nhß "nhìn chân nhß trong không gian ða chi«u," th¬
nh§p Không qua sñ tînh l£ng nµi tâm... Thi«n có khä
nång giúp ta chuy¬n hóa tâm, ði«u chïnh b®nh t§t cüa
thân, làm cho thân và tâm cân b¢ng hay hài hòa cùng
nhau, và ð£c bi®t là phát huy ðßþc trí tu® tâm linh t×
th¤p ðªn cao bên trong ta. Vì thª, Thi«n không tách ra
khöi cuµc s¯ng ða dÕng h¢ng ngày cüa con ngß¶i. Thi«n
ði vào sinh hoÕt con ngß¶i trong kiªp s¯ng hi®n tÕi, chÑ
không v¨ ra mµt s½ ð° phøc vø con ngß¶i trong kiªp s¯ng
tß½ng lai xa xôi hão huy«n. Thi«n không có khuynh
hß¾ng hß¾ng tâm ðªn cänh gi¾i xa xåm huy«n bí, trái lÕi
chú tr÷ng ðªn nhân sinh trong kiªp hi®n tÕi: t× cá nhân
ðªn gia ðình, xã hµi, và cµng ð°ng. Thi«n không chuµng
hß vån, t× chß½ng, không ðßa con ngß¶i vào nhæng
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mÕng lß¾i t× ngæ r²ng. Thi«n dÕy ta nhæng phß½ng pháp
thñc tin, cø th¬ ð¬ ta thñc t§p hay Ñng døng trong cuµc
s¯ng h¢ng ngày. Nªu miên m§t thñc hành theo Pháp cüa
Ph§t hay cüa T±, ta có khä nång tñ phát huy nhæng nång
lñc ti«m tàng bên trong ta; ta cûng có khä nång vßþt qua
các chß¾ng duyên trong cuµc s¯ng h¢ng ngày và xây
dñng cuµc s¯ng tâm linh hæu hi®u h½n.

Tñ khai thác nhæng nång lñc kÏ di®u
Thi«n không ðßa ra nhæng lý lu§n Ñc chª tâm lý con
ngß¶i ð¬ con ngß¶i cam ph§n s¯ng trong s¯ kiªp kh±
ðau, ch¸u ðñng nhæng cay ð¡ng, bÑc hiªp t× các n½i d°n
ðªn, và tñ ð¥u hàng s¯ ph§n hay ch¤p nh§n ð¸nh m®nh
ðã an bài. Trái lÕi, Thi«n làm cho cuµc s¯ng con ngß¶i
hài hòa, an vui, tß½i ð©p qua nhæng phß½ng thÑc tñ lñc,
tñ giác, tñ ðµ, tñ tïnh ngµ, tñ chÑng ð¬ con ngß¶i tñ khai
thác nhæng nång lñc kÏ di®u v¯n sÇn có bên trong thân,
tâm và não bµ cüa mình. Cu¯i cùng, con ngß¶i v×a có ðü
nång lñc ð¬ tñ ðßa mình ra khöi vòng nghi®p chß¾ng kh±
ðau, nµi tâm không còn xáo trµn, trí tu® không còn u t¯i,
phong cách không còn b® rÕc, xØ sñ không còn quên
nhân, quên nghîa, không còn mang b®nh chü quan và
thành kiªn, và v×a có ðü nång lñc ð¬ giúp ngß¶i khác ði
ðªn ch² hài hòa, an lÕc, và có khä nång phát huy nång
lñc trí tu® sáng su¯t.

Tác døng hài hòa
Thi«n trßng dçn nhæng lý lu§n thñc tin, giúp con ngß¶i
nh§n ra nhæng ti«m nång sáng tÕo mà con ngß¶i v¯n sª
hæu nhß nång lñc biªt không l¶i là tánh giác (buddhitA)
và ti«m nång giác ngµ là Ph§t tánh (buddhatA). Thi«n cho
th¤y con ngß¶i có khä nång khai thác nhæng ti«m nång
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ðó ð¬ làm cho cuµc s¯ng cüa chính h÷ ðßþc hài hòa v¾i
môi trß¶ng chung quanh, thân tâm ðßþc cân b¢ng, và trí
tu® tâm linh ðßþc thång tiªn h½n. Nó cûng cho th¤y, khi
thân và tâm ðßþc hài hòa, con ngß¶i có khä nång tÕo ra
sñ hài hòa giæa mình v¾i ngß¶i khác.
V¾i ngß¶i cß sî tÕi gia, ta có khä nång tÕo ra sñ hài hòa t×
vþ ch°ng, con cháu, cha m© ðªn bà con ruµt th¸t và bè
bÕn trong sª làm, trong cµng ð°ng. Tranh ch¤p và tranh
giành hay ðÕp lên nhau ð¬ s¯ng, không còn t°n tÕi trong
tß tßªng b®nh hoÕn ð¤u tranh ðiên ðäo cüa ta næa.
V¾i ngß¶i xu¤t gia, ta có khä nång tÕo ra sñ hài hòa trong
tång chúng. Ta không có cái nhìn thiên l®ch, méo mó v¾i
cµng ð°ng chß tång tu theo pháp môn khác v¾i ta. Ta
không bài bác, không ðä kích các pháp môn tu khác
trong ðÕo Ph§t. Ta nh§n ra r¢ng t¤t cä pháp cüa Ph§t ð«u
ðáp Ñng cho t×ng cån c½ 6. M²i cån c½ có khä nång thñc
hành theo pháp nào mà h÷ thích hþp. Ta không vì mu¯n
ð« cao pháp mình ðß½ng theo mà hÕ th¤p pháp khác
cüa Ph§t.
Hài hòa là tr÷ng tâm quan tr÷ng trong Thi«n. Thái ðµ
vÕch lá tìm sâu không có trong nó. HÕnh phúc hay an lÕc
có trª thành hi®n thñc hay không ð«u dña trên c½ sª hài
hòa. Khi hài hòa có m£t, nhæng chÑng b®nh kiêu mÕn, ð¯
kÜ, ghen ghét, thù ð¸ch, và cá nhân chü nghîa s¨ b¸ ðào
thäi t× bµ óc dính m¡c, chü quan và thành kiªn cüa ta.

Tr÷ng tâm
Ð¬ ki®n toàn hài hòa, Thi«n ð£t tr÷ng tâm:
• ThÑ nh¤t, v¾i nhæng kÛ thu§t thñc hành, Thi«n nh¡m
hu¤n luy®n tâm trª v« bän th¬ thanh t¸nh cüa chính nó.
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Lý do là ðã träi qua nhi«u kiªp lån lµn trong ð¶i, s¯ng tÕi
nhæng b¯i cänh khác nhau trong vòng luân h°i sinh tØ,
tâm ðã ðßþc xông ß¾p hay huân t§p nhi«u thÑ ðam mê,
say ð¡m, ghi«n nghi®n, thích thú khác nhau. Tâm không
còn giæ bän ch¤t trong sÕch hay thu¥n t¸nh cüa nó næa.
Nó ðã b¸ dính nhi«u nh½ bþn hay b¸ nhim ô nhæng thÑ
døc lÕc thª gian nhß ti«n bÕc, cüa cäi, tài sän, s¡c døc,
danh th½m, tiªng t¯t, quy«n lþi, ð¸a v¸, ån u¯ng, ngü nghï.
Nó cûng b¸ tiêm nhim nhæng tín ngßÞng sai l¥m, nhæng
tß tßªng mµt chi«u, nhæng quan ði¬m chü quan, c¯
ch¤p, bè phái, và ích kÖ.
Nhæng thÑ nhim ô ðó ðã tÕo thành nhæng nång lñc t§p
khí/l§u ho£c hay kiªt sØ 7 d¥y ð£c trong tâm. Chúng bám
ch£t tâm và trª thành nhæng nång lñc ti«m tàng trong
tâm. R°i chúng thß¶ng xuyên tác ðµng tâm, thúc ð¦y tâm
tÕo ra muôn ngàn vi®c thi®n, ác, sai trái, l²i l¥m, không
ðÕo ðÑc, không lß½ng tâm ð¬ phøc vø nhæng cäm th÷
khác nhau cüa tâm. H thöa mãn hay phù hþp v¾i nhæng
ham mu¯n ðam mê cüa m¡t, tai, mûi, lßÞi, thân, ý thì
tâm vui thích, khoái trá, lÕc quan, yêu ð¶i, kiêu hãnh;
không thöa mãn hay không phù hþp thì tâm càu nhàu,
cáu kïnh, bu°n r¥u, lo âu, ho£c n±i sân, chán ð¶i, hay
bi¬u lµ nhæng hành ðµng phän Ñng ác ðµc, nham hi¬m,
thù ð¸ch, b¥n ti®n... Cäm th÷ nhß cái túi không ðáy, ðßa
ðªn tâm không bao gi¶ biªt ðü. Vì thª, tâm luôn luôn
hß¾ng ra ngoài ð¬ tìm c¥u nhæng thÑ mà tâm khao khát,
ß¾c v÷ng, m½ tßªng. T× ðó các thÑ tâm xúc cäm nhß
tham, sân, s¥u, kh±, oán, h§n, thù, ghét, lo âu, sþ hãi, ð¤u
tranh, nham hi¬m, và lß¶ng gÕt luôn luôn xen k¨ khªi
d§y. Chï vì tâm mu¯n thöa mãn t¤t cä nhæng mÑc ðµ
cäm th÷ hay khoái cäm do các nhóm t§p khí/l§u ho£c và
kiªt sØ tác ðµng. H ðßþc thì vui, không ðßþc thì bu°n.

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT c½ bän v« THI‹N

29

Ho£c dù ðã ðßþc r°i lÕi còn mu¯n ðßþc thêm, ðßþc thêm
næa. Khi có quyªt tâm mu¯n ðßþc thì tâm sÇn sàng tìm
ðü m÷i phß½ng ti®n, m÷i cách làm xäo trá, không lß½ng
thi®n ð¬ thñc hi®n møc tiêu nh¡m ðªn. Theo ðó, ta khó
tránh khöi nhæng nghi®p b¤t thi®n t× n½i thân, l¶i, ý.
Ðªn khi tâm hoàn toàn trª v« bän th¬ thanh t¸nh cüa
chính nó, tñ ngã trª nên thanh t¸nh, nhæng nhóm t§p
khí/l§u ho£c và kiªt sØ không còn ðü nång lñc tác ðµng
tâm. Chúng b¸ cô l§p và cu¯i cùng chúng b¸ ðào thäi. T×
ðó cuµc s¯ng cüa cá nhân m¾i trª nên hài hòa và thång
tiªn. Các thÑ gió thª gian8 s¨ không còn làm cho tâm cüa
cá nhân b¸ rung chuy¬n, dao ðµng næa.
• ThÑ hai, khi tâm thñc sñ trª nên thanh t¸nh, nghi®p
chß¾ng s¨ ðßþc chuy¬n. Cuµc s¯ng cüa cá nhân s¨ trª
nên hài hòa và bình thß¶ng v¾i môi trß¶ng chung quanh.
Sóng gió cüa cuµc ð¶i không còn chøp lên sinh hoÕt bình
thß¶ng cüa cá nhân næa. M÷i chß¾ng ngÕi mà trß¾c ðây
trong sinh hoÕt h¢ng ngày cá nhân thß¶ng g£p, bây gi¶
ðßþc giäi töa và hanh thông. T× sñ ðau ¯m nhß b®nh
tâm th¬ hay b®nh u¤t cäm (stress) ðªn nhæng yªu t¯
không hài hòa v¾i ngß¶i chung quanh cûng s¨ trª nên
bình thß¶ng trª lÕi.
• ThÑ ba, nhßng ði«u quan tr÷ng h½n cä là thông qua
nhæng phß½ng thÑc thñc hành theo Thi«n, cá nhân s¨
chuy¬n ð±i ðßþc nh§n thÑc cû thành nh§n thÑc m¾i. Ðây
là yªu t¯ c½ bän cüa sñ chuy¬n nghi®p. Cá nhân có khä
nång hÕn chª b¾t dính m¡c, b¾t ch¤p trß¾c, b¾t s¯ng
theo quán tính thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan. Ð£c bi®t,
cá nhân không còn xem "cái Ta" cüa mình là quan tr÷ng
h½n ngß¶i khác. Cá nhân b¡t ð¥u tïnh ngµ: nh§n rõ chân
tánh hi®n tßþng thª gian theo các quy lu§t vô thß¶ng,
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xung ðµt, không thñc ch¤t tính, không, và tß½ng quan
nhân quä. Tâm cüa cá nhân không còn b¸ trói buµc bªi
nhæng sþi dây truy«n th¯ng ð¸nh kiªn chü quan cüa n«n
giáo døc c± ði¬n l²i th¶i trong sinh hoÕt gia ðình, xã hµi,
vån hóa và tôn giáo. Cá nhân kinh nghi®m ðßþc sñ hÖ
lÕc, an t¸nh nµi tâm, và kinh nghi®m sñ tiªn bµ trí tu®
tâm linh vßþt trµi mµt cách cø th¬.
Ðây là tr÷ng tâm thÑ ba mà Thi«n xem là quan tr÷ng h½n
hai tr÷ng tâm trß¾c. Kinh nghi®m này là kinh nghi®m tâm
linh. Nó khác h½n kinh nghi®m tôn giáo. Trong kinh
nghi®m tâm linh, ý ni®m " Ta" xem nhß b¸ tri®t tiêu; tánh
giác xu¤t hi®n. Trong kinh nghi®m tôn giáo ý ni®m" Ta"
luôn luôn t°n tÕi. Vì trí nång, suy nghî và ý thÑc phân
bi®t thß¶ng trñc xu¤t hi®n trong nhæng hoÕt ðµng tôn
giáo.
• ThÑ tß, khi cá nhân thñc sñ tïnh ngµ, tâm dính m¡c
và ch¤p trß¾c s¨ có c½ hµi chuy¬n hóa, cuµc s¯ng thª tøc
cüa cá nhân s¨ trª nên hài hòa cùng v¾i môi trß¶ng
chung quanh; nång su¤t làm vi®c cüa cá nhân s¨ ðßþc
nâng cao; trí tu® cüa cá nhân s¨ ðßþc phát huy rµng l¾n;
tinh th¥n phøc vø nhân sinh cüa cá nhân s¨ ðßþc mª
rµng h½n. T× ðó ba nghi®p g°m thân nghi®p, l¶i nghi®p,
và ý nghi®p cüa cá nhân có khä nång trª nên trong sÕch.
Khi ba nghi®p ðã thñc sñ trong sÕch, dòng nghi®p thÑc
cüa cá nhân cûng trª nên thanh t¸nh. Nång lñc t§p
khí/l§u ho£c t× ðó b¸ hÕn chª trong sinh hoÕt h¢ng ngày
cüa cá nhân. Chúng không còn tác ðµng mÕnh ðªn tâm, ý
và thÑc nhß trß¾c næa. Do ðó, nghi®p chß¾ng s¨ có c½
hµi thay ð±i. Ðªn ðây, cá nhân có khä nång tiªp thu
nhæng phß½ng thÑc thñc hành cao h½n næa. Thí dø, thñc
hành các Pháp trong h® Bát Nhã cüa Nguyên Thüy và
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Phát Tri¬n, nhß Tam H÷c, TÑ Ðª, Duyên Khªi, Nhß Th§t,
Chân Nhß, Không, Huyn...
Tóm lÕi, bän th¬ tâm con ngß¶i v¯n thanh t¸nh. Trí tu®
con ngß¶i cûng v¯n trong sáng. Nhßng vì träi qua trong
vô s¯ kiªp lån lóc trong cuµc ð¶i, tâm và trí con ngß¶i va
chÕm nhi«u thñc tª phû phàng, nên tà tâm và tà trí ðßþc
hình thành ð¬ Ñng phó phù hþp v¾i môi trß¶ng s¯ng
theo hoàn cänh thiên nhiên hay theo b¯i cänh sinh hoÕt
cüa gia ðình và xã hµi. T× ðó bän th¬ thanh t¸nh và trong
sáng cüa chân tâm và chân trí phäi nhß¶ng ch² cho tà
tâm và tà trí hoÕt ðµng. T§p khí/l§u ho£c và kiªt sØ t× ðó
m¾i có c½ hµi huân t§p nhi«u vào c½ chª tâm. Dòng
nghi®p thÑc nh½ bþn ðßþc hình thành trên c½ sª này.
Ðªn khi tâm thñc sñ trª v« bän th¬ thanh t¸nh cüa chính
nó, các nång lñc t§p khí/l§u ho£c và kiªt sØ chÆng nhæng
không còn có ði«u ki®n hoÕt ðµng mà chúng cûng b¸ ðào
thäi khöi c½ chª tâm. T× ðó b¯i cänh s¯ng cüa cá nhân và
môi trß¶ng chung quanh s¨ không còn làm cho tâm cá
nhân b¸ dao ðµng. Trß¾c hªt, thân và tâm cüa cá nhân s¨
hài hòa cùng nhau. Sau ðó, chính cá nhân s¨ hài hòa
cùng v¾i ngß¶i thân nh¤t cüa mình, r°i ðªn bà con
quyªn thuµc và bè bÕn xa g¥n... Cá nhân s¨ không còn là
m¯i lo cüa gia ðình và xã hµi. Khi tâm hªt r¯i loÕn, b¯i
cänh s¯ng cüa con ngß¶i và môi trß¶ng chung quanh s¨
hªt b¸ ðe d÷a.

Bän ch¤t cüa Thi«n
Thông qua các kÛ thu§t thñc hành theo l¶i dÕy cüa Ph§t
và chß T±, Thi«n nh¡m giúp cá nhân:
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• t× si mê l¥m lÕc, không nh§n ra chân tánh hi®n tßþng
thª gian, không thông su¯t các tánh trong c½ chª tánh
giác, ðªn tïnh ngµ và chÑng ngµ tinh th¥n vô ngã;
• t× s¯ng ích kÖ — chï biªt mình mà quên ngß¶i —
ðªn s¯ng v¾i tinh th¥n tñ giác và giác tha, ðµ mình và ðµ
ngß¶i cø th¬ và thiªt thñc;
•

t× phi«n não kh± ðau ðªn thanh thän và h°n nhiên;

• t× dính m¡c và ch¤p trß¾c ðªn cªi mª, bao dung và
rµng lßþng;
• t× ¯m ðau, b®nh t§t tri«n miên ðªn khöe mÕnh và
linh hoÕt;
• t× nhân cách bê tha s¯ng trong lß¶ng gÕt ðäo ðiên,
trong bài bÕc, hút xách, trøy lÕc ðªn trª nên chæng chÕc,
ðÑng ð¡n mà không thông qua giáo ði«u luân lý, cûng
không thông qua l bái c¥u xin tha lñc.
Thi«n không chü trß½ng dÕy con ngß¶i chÕy tr¯n cuµc
ð¶i hay chÕy tr¯n trách nhi®m cüa mình ð¯i v¾i gia ðình,
và xã hµi. Chï vì bän ch¤t cüa Thi«n là phøng sñ nhân
sinh trên các bình di®n thñc tin. Ðó là chuy¬n tâm mê
thành tâm tïnh, tâm ô nhim thành tâm trong sÕch, tâm
phàm phu thành tâm cüa b§c Thánh, tâm r¯i loÕn ðßþc
hài hòa; thân ðau ¯m trª nên khöe mÕnh; trí tu® u t¯i trª
nên sáng su¯t; cuµc s¯ng cüa cá nhân và gia ðình trª nên
±n ð¸nh; ðß¶ng tâm linh cüa cá nhân ðßþc phát huy
thêm mãi.
Bi quan, yªm thª, m½ ß¾c vi¬n vông, quên ði thñc tÕi hay
quên ði nhæng gì ðang t°n tÕi chung quanh ta, bö m¤t
chân tánh, không phäi là bän ch¤t Thi«n Ph§t giáo.

Nhæng nhân t¯ sâu xa
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Tuy nhiên, mu¯n ðÕt ðßþc nhæng møc tiêu nói trên
không phäi d. Chï vì tâm và trí con ngß¶i ðã huân t§p
nhi«u thÑ ðam mê, ghi«n nghi®n. Thông thß¶ng bên
trong tâm và trí con ngß¶i ti«m tàng nhæng thÑ tham
lam, ích kÖ, mßu mô ðen t¯i, và khao khát mu¯n ðßþc
thöa mãn nhæng thÑ danh lþi, ti«n bÕc, tài sän, s¡c døc
quá tr¾n. Ðây là ði«u khó khån và r¤t phÑc tÕp. Lý do là
trong nhæng kiªp quá khÑ cµng v¾i kiªp hi®n tÕi, tâm và
trí con ngß¶i ðã b¸ xông ß¾p nhi«u l¾p thói hß, t§t x¤u.
Nhæng thÑ tham lam, khao khát, ðam mê, say ð¡m, ßa
thích cüa ngû quan, và nhi«u loÕi thành kiªn, ð¸nh kiªn
chü quan nhß chê, khen, thß½ng, ghét, chøp mû, và dán
nhãn ðã bám ch£t tâm, tÕo thành các loÕi l§u ho£c hay
t§p khí kiên c¯. Tâm b¸ ô nhim dña trên nhæng c½ sª
này. Nhæng l¾p t§p khí/l§u ho£c* này chính là nhæng bÑc
tß¶ng vô hình ðã nh¯t tâm trong ðó. Chúng ðã bao vây
tâm, làm cho tâm không thoát khöi nhæng kh± ðau và
phi«n não, tranh ch¤p và thù h§n, tham lam và si mê,
giành giñt và bành trß¾ng. Con ngß¶i trª thành kë nô l®
tri«n miên cüa nhæng thÑ t§p khí/l§u ho£c khác nhau ðó.
Ngoài nhæng thÑ ðó ra, tâm còn b¸ bao vây hay b¸ cµt trói
bªi nhæng thÑ truy«n th¯ng, t§p tøc, và tß tßªng cüa
nhæng n«n vån minh, vån hóa, h÷c thuyªt l²i th¶i, cû kÛ.
Tâm b¸ gò ép trong các truy«n th¯ng t§p tøc, l nghi, tß
tßªng hü l§u ðó. Mµt mÕng lß¾i vô minh d¥y ð£c bao
phü tâm. Ph§t g÷i chúng là "kiªt sØ."
Nói chung, tâm b¸ nhim ô bªi nhi«u thÑ. Trong ðó, ðµc
hÕi nh¤t là nhæng tâm lý xúc cäm ng¤m ng¥m, hoÕt ðµng
dây dßa trong tâm. Thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan v¯n
____________

* xem thêm bài T§p khí, tr. 104-111 và L§u ho£c tr. 92-102 Trong T§p
2, Cu¯n 1: Tác Døng Cüa Thi«n Ð¯i V¾i Ð¶i S¯ng Con Ngß¶i.
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ti«m tàng trong nhæng thÑ tâm lý xúc cäm chü quan ðó.
Ph§t g÷i chúng là tùy miên 9. Chính nhæng xúc cäm này
làm cän trª bß¾c tiªn tâm linh ngß¶i tu thi«n lâu nåm
hay chßa tu. H§u quä cüa nó làm cho con ngß¶i mang
nhi«u chÑng b®nh tâm th¬ do nhæng mÑc ðµ phi«n não
ng¤m ng¥m ray rÑt nµi tâm tÕo ra. Tâm con ngß¶i không
lúc nào ðßþc thanh thän hay an t¸nh. Quá khÑ, hi®n tÕi,
và tß½ng lai luôn luôn bao vây tâm. Ðß¶ng tâm linh t¤t
nhiên phäi b¸ ngh¨n t¡t, vì Hu® và Ð¸nh không th¬ phát
tri¬n dß¾i nhæng l¾p phi«n não tùy miên ðó. Con ngß¶i
không th¬ nào tÕo cho mình có ý chí hß¾ng thßþng hay
tñ tÕi ðßþc. Con ngß¶i không d gì tháo gÞ hay loÕi bö
nhæng thÑ xông ß¾p, nhæng dây trói buµc, hay nhæng
tâm lý xúc cäm ti«m tàng ðó ra khöi nµi tâm ð¬ nó trª v«
bän th¬ trong sÕch cüa chính nó trong khoäng th¶i gian
ng¡n. Nhæng nhân t¯ này chính là nhæng nhân t¯ sâu xa
làm cho tâm khó ðßþc chuy¬n hóa. Nghi®p chß¾ng cüa
con ngß¶i v¯n ðßþc xây dñng trên nhæng c½ sª ðó.

Nhi«u giai ðoÕn døng công
Khi còn tÕi thª, Ph§t thß¶ng ví tâm nhß khï vßþn; hªt

buông cành cây này ðªn n¡m l¤y cành cây khác. (Tß½ng
¿ng II, tr. 170-171). Ðôi lúc Ph§t cûng so sánh nó nhß ánh
lØa cüa ng÷n ðèn. Ánh lØa cüa ng÷n ðèn là nhæng ánh
lØa liên tøc, không ðÑt quãng. M²i ánh lØa chï kéo dài
trong mµt sát na, và tiªn trình cüa tâm cûng thay ð±i
t×ng sát na nhß sñ thay ð±i t×ng sát na cüa ánh lØa thay
ð±i t× ánh sáng này sang ánh sáng khác ð¬ l§p thành
ng÷n lØa liên tøc. Có lúc Ph§t mô tä tâm nhß mµt bÑc

danh h÷a do tâm tß h÷a mà thành, và tâm còn ða dÕng
h½n bÑc danh h÷a næa. (Tß½ng ¿ng III, tr. 271). Trái lÕi, nó
cûng có nhi«u nång lñc dçn d¡t thª gian, làm cho thª
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gian ðiên ðäo vì nó. (Tß½ng ¿ng 1, tr. 39, tr. 90; Tång Chi. II, 177).
Do ðó, tâm r¤t là hß äo và huy«n di®u (Pháp cú: câu 36). Có
lúc Ph§t ðßa ra ¦n dø so sánh giæa 2 h° nß¾c trong và h°
nß¾c ðøc. Tâm nhim ô thuµc v« h° nß¾c ðøc. Tâm
trong sÕch thuµc h° nß¾c trong. (Tång Chi 1, tr. 23-25), ho£c

tâm chói sáng, nhßng b¸ nhim ô bªi nhi«u thÑ nh½ b¦n
t× ngoài ðßa vào. (T. Chi. I, tr. 25).
Trên nguyên t¡c, tâm nhß cái siêu th¸ kh±ng l°, chÑa
h¢ng tråm ngàn loÕi khác nhau trên thª gian. Ð£c bi®t, nó
di ðµng thß¶ng trñc giæa giác quan và ð¯i tßþng. Chính
quá trình di ðµng ðó là quá trình tâm tÕo ra nhæng xúc
cäm tâm lý thß¶ng trñc, ðßa ðªn tâm không bao gi¶
ðÑng yên. Trong lúc ðó, theo phß½ng thÑc tu t§p cüa
Thi«n, møc tiêu nh¡m trß¾c tiên cüa Thi«n là làm sao
cho tâm phäi "không ðµng, không rung chuy¬n" trß¾c các
ð¯i tßþng cüa giác quan ð¬ nó "an t¸nh và tr¥m l£ng" và
"an trú trong bây gi¶ và ª ðây." (Kinh Mµt Dính M¡c May M¡n
hay Nh¤t DÕ Hi«n Giä).

Tùy theo trình ðµ tiªp thu cüa ð® tØ, Ph§t dÕy r¤t nhi«u
chü ð«. Trong ðó, bß¾c c½ bän là ngß¶i tu thi«n s¨
chuy¬n ð±i ðßþc nh§n thÑc cû thành nh§n thÑc m¾i
thông qua quá trình nh§n ra chân tánh hi®n tßþng thª
gian nhß vô thß¶ng, kh±, vô ngã, duyên sinh hay tß½ng
quan nhân quä. Møc tiêu bß¾c thÑ hai là tâm ª trÕng thái
yên l£ng, tÑc Chï, ðây là quá trình thÑc (consciousness)
không ð¯i tßþng, và møc tiêu cao h½n là ngôn hành
không ðµng ð¬ ðÕt ðßþc Ð¸nh væng ch¡c. Khi ta thñc sñ
làm chü sñ suy nghî thì ngôn hành l£ng yên. Ðây là tâm ª
trÕng thái không nói th¥m và không ð¯i thoÕi th¥m l£ng.
Ni®m biªt rõ ràng và væng ch¡c ðßþc th¬ hi®n ð¥y ðü
trong tiªn trình này. Nói chung, t¤t cä ý thÑc, trí nång và
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suy nghî ð«u không ðµng hay tñ ngã không có m£t trong
hai tiªn trình Chï và Ð¸nh, thuµc Thi«n Ð¸nh. Còn trong
Thi«n Hu®, Ph§t dÕy nhæng pháp nhß th§t. Nªu ðÕt
ðßþc, ta s¨ kinh nghi®m tu® trí không l¶i. Vì v§y, mu¯n
ðÕt ðßþc møc tiêu làm cho tâm trª nên yên l£ng hay ð¸nh
væng ch¡c, và có chút ít trí hu®, ngß¶i m¾i tu thi«n phäi
träi qua nhi«u bß¾c døng công. Lý do là quán tính dính
m¡c, thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan, và nói th¥m trong
não ðã huân t§p t× muôn kiªp trong tâm con ngß¶i.
Mu¯n cô l§p nó và ðào thäi nó ra khöi tâm và não, ta
phäi kiên trì Ñng døng các pháp trong Thi«n. Ta không
th¬ nào chï nghe qua r°i chÑng ngµ, r°i kiªn tánh, r°i
thành Ph§t nhß nhi«u ngß¶i ðã nghî ð½n giän nhß v§y.

Bµ môn ch÷n l÷c
Do ðó, nói ðªn Thi«n, nhi«u ngß¶i công nh§n nó là mµt
bµ môn khó luy®n t§p nh¤t trong ðÕo Ph§t. Nó ðòi höi
ngß¶i thñc hành phäi có nh§n ð¸nh sáng su¯t v« pháp tu
và phäi tñ mình n² lñc døng công, chÑ không c¥u xin sñ
giúp ðÞ bên ngoài. Vì thª, Thi«n chï dành riêng cho
nhæng ai ðã tïnh ngµ, có chí xung thiên, có dûng khí, và
thñc sñ nh§n ra nó là nhu c¥u thiªt thñc cho cuµc s¯ng
bình thß¶ng và cuµc s¯ng tâm linh cüa mình. H÷ nh§n ra
r¢ng Thi«n có khä nång giúp h÷ chuy¬n ð±i cuµc s¯ng
phÑc tÕp, nhi«u phi«n não trª thành cuµc s¯ng thanh
thän, nh© nhàng, và an lÕc lâu dài. Ho£c Thi«n chï có giá
tr¸ ð¯i v¾i nhæng ai nh§n ra nhæng tác døng thiªt thñc
cüa nó ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i trên các m£t thân, tâm,
và trí tu® tâm linh. Hay nhæng ai có tinh th¥n trách
nhi®m cao ð¯i v¾i gia ðình và xã hµi. Lý do là Thi«n chü
trß½ng phøng sñ nhân sinh trên m÷i m£t, trên m÷i lÑa
tu±i, và trên m÷i trình ðµ qua nhæng phß½ng thÑc cân
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b¢ng thân-tâm, hài hòa v¾i m÷i ngß¶i chung quanh, và
phát huy trí tu®. Còn nhæng ai thích m½ ß¾c vi¬n vông,
tßªng tßþng nhæng cänh gi¾i xa xôi huy«n bí, quên ði
thñc tÕi chung quanh, Thi«n không khä nång ðáp Ñng
ðßþc nhæng ß¾c m½ ðó. Vì v§y, t× vài thª kÖ trß¾c ðây
cho ðªn ð¥u thª kÖ 20, s¯ ngß¶i ðªn v¾i Thi«n r¤t ít.
T× ðó, xem nhß Thi«n tñ trª thành bµ môn tu t§p "có
ch÷n l÷c." ChÑ th§t ra, vì quá ít ngß¶i thích Thi«n. Thi«n
ðòi höi nhæng nguyên t¡c tñ tu, tñ chÑng, tñ mình hÕn
chª nhân duyên bên ngoài. Ðây là ð¥u m¯i cän trª bß¾c
tiªn cüa Thi«n. Do ðó, ngß¶i thiªu nh§n ð¸nh sâu xa,
không ai thích Thi«n. Thi«n ði ngßþc lÕi sñ ham mu¯n
bình thß¶ng cüa ngß¶i phàm phu. Cho nên, khi có ai
ðªn v¾i Thi«n, ngß¶i ðó ðßþc xem là ngß¶i có chí xung
thiên, có chí hß¾ng thßþng, có tinh th¥n khoa h÷c cao,
có quyªt tâm ðÕt ðßþc thoát kh±, giác ngµ và giäi thoát
ngay trong ð¶i này. H÷ tñ tin n½i khä nång và sñ kiên trì
døng công cüa h÷ qua các pháp do Ph§t và chß T± giäng
dÕy ð¬ h÷ tñ kinh nghi®m nhæng chuy¬n hóa tâm, ði«u
chïnh b®nh t§t trong thân, cân b¢ng thân tâm, và phát
huy ti«m nång trí tu®. H÷ nh§n ra nhæng nång lñc ði«u
chïnh thân-tâm do công phu thñc hành Thi«n tÕo ra t×
chính khä nång cüa h÷ là có thñc. Nhßng s¯ ngß¶i này
quá ít.

Thích nghi v¾i th¶i ðÕi
Mãi ðªn nhæng th§p niên 30-40 cüa thª kÖ 20, Thi«n
Ðông phß½ng m¾i b¡t ð¥u ðßþc thª gi¾i Tây phß½ng chú
ý ðªn. Ðây là qua tài nång truy«n bá Thi«n cüa h÷c giä
Thi«n Suzuki (1869-1965) tÕi Anh và MÛ trß¾c Thª chiªn
thÑ hai. (xem thêm Tác Døng Cüa Thi«n Ð¯i V¾i Ð¶i S¯ng Con
Ngß¶i T§p 2, Cu¯n 1, tr. 122-124.)
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Tiªp theo sau ðó, nhæng thiên tài Á châu ðã ðßa ng÷n
ðu¯c Thi«n Ðông phß½ng sang các qu¯c gia Tây phß½ng
nhß Hoa kÏ, Anh, Pháp, ÐÑc. Hi®n nay nhi«u trung tâm
Thi«n Nguyên Thüy, Phát Tri¬n, và Thi«n Tông ðßþc
dñng lên tÕi các nß¾c Âu châu và các Ti¬u bang ª Hoa kÏ.
Ði«u này cho th¤y, Thi«n Ðông phß½ng ðã thñc sñ thích
nghi theo ðà tiªn tri¬n tâm linh cüa th¶i ðÕi tÕi Tây
phß½ng. Dân chúng tÕi các qu¯c gia phát tri¬n ðã b¡t ð¥u
chú ý ðªn kinh nghi®m tâm linh h½n là kinh nghi®m tôn
giáo, dù h÷ ðã tiªp thu kinh nghi®m tôn giáo t× nhi«u thª
kÖ trß¾c ðây.
Hi®n nay, các nhà Tâm lý h÷c Tây phß½ng cûng nhß các
Y khoa Bác sî tÕi các qu¯c gia Tây phß½ng ð«u công nh§n
Thi«n là døng cø có khä nång ði«u chïnh nhæng loÕi
b®nh do tâm gây ra nhß u¤t cäm (Stress), huyªt áp cao,
loét bao tØ, r¯i loÕn tim mÕch, ng×a tai biªn mÕch máu
não, ng×a ung thß, m¤t ngü, m¤t trí nh¾, Parkinson, ti¬u
ðß¶ng..., cân b¢ng thân-tâm, giúp cho tâm con ngß¶i hài
hòa cùng v¾i môi trß¶ng chung quanh, và phát huy ðßþc
ti«m nång sáng tÕo. Chï vì Thi«n chü trß½ng tñ lñc và có
pháp cø th¬ ð¬ thñc hành theo t×ng giai ðoÕn, t× th¤p
ðªn cao. Tr÷ng tâm nh¡m ðªn cüa Thi«n là dùng Tâm ð¬
ði«u chïnh nhæng r¯i loÕn chÑc nång bên trong não bµ và
nµi tÕng; r°i t× ðó khai thác thêm nhæng ti«m nång giác
ngµ t× bên trong c½ chª tánh giác.

Ð¥u m¯i trông c§y vào sÑc mình
Ngày xßa, träi qua th¶i gian dài chiªn ð¤u v¾i nhæng loÕi
ma chß¾ng nµi tâm, sau khi thành ðÕo, Ph§t nói chï có
b§c trí m¾i hi¬u ðßþc pháp Thi«n cüa Ph§t, còn kë phàm
phu, cån c½ th¤p, thích ái døc, khoái ái døc không làm
sao hi¬u ðßþc pháp Thi«n cüa Ph§t. Nay v¾i lòng t× bi vî
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ðÕi, mu¯n ðµ lÕi chúng sinh, Ph§t phäi tùy theo cån c½
chúng sanh mà giáo hóa. T× ðó hai loÕi pháp tøc ðª và
chân ðª ðßþc thành l§p.
Tr÷ng tâm sñ giáo hóa này, Ph§t ðã thiªt l§p nhæng pháp
Thi«n cø th¬, nh¡m giúp con ngß¶i nh§n ra chân tánh
hi®n tßþng thª gian và th¬ nh§p chân tánh hi®n tßþng
nhß Vô thß¶ng, Kh±, Vô ngã, Y duyên tánh, Không tánh,
Pháp tánh, Pháp gi¾i tánh... Ph§t mu¯n ngß¶i theo Ph§t
có t¥m nhìn m¾i v« hi®n tßþng thª gian ð¬ thoát ra khöi
nhæng t¥m nhìn cû theo các truy«n th¯ng tôn giáo c±
th¶i, và t± chÑc lÕi cuµc s¯ng m¾i theo chi«u hß¾ng thoát
kh±, giác ngµ, và giäi thoát.
Ph§t cho biªt r¢ng ngài chï là ngß¶i dçn ðß¶ng, ai mu¯n
theo ngài phäi tñ mình n² lñc døng công theo l¶i chï dÕy
cüa ngài. Ph§t không dùng th¥n thông ð¬ cÑu v¾t mµt ai,
k¬ cä vua T¸nh PhÕn, Bà Di Mçu, Công chúa Da Du Ðà La
và La H¥u La, dòng h÷ Thích Ca. Cho ðªn nhæng ngß¶i
h¥u c§n thân thiªt nh¤t cüa Ph§t là ngài A Nan10, Ph§t
cûng không ð£c ân giúp cho ð¡c quä A la hán.
Ð¥u m¯i trông c§y vào sñ thñc hành cüa chính mình b¡t
ð¥u t× phß½ng thÑc giáo hóa này cüa Ph§t.
T× ðó, h¥u hªt ð® tØ theo Ph§t ð«u là nhæng ngß¶i tñ
trông c§y vào sÑc mình ð¬ n² lñc døng công theo l¶i dÕy
cüa Ph§t. Còn chß T± Thi«n thì cho r¢ng Thi«n chï dành
riêng cho cån c½ cao. Vì ngß¶i có cån c½ cao là ngß¶i có
khä nång nh§n ra tác døng cüa Thi«n có th¬ mang lÕi sñ
hài hòa thân-tâm con ngß¶i và giúp con ngß¶i tñ mình
khai tri¬n ðßþc nång lñc trí tu® tâm linh. Ngß¶i có cån c½
th¤p thì không tin r¢ng Thi«n có khä nång giúp v¸ ðó
chuy¬n ðßþc nghi®p, thay ð±i ðßþc tâm, ði«u chïnh ðßþc
b®nh t§t cüa thân, và mª rµng trí tu® tâm linh.
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Trên c½ sª này, ta th¤y Thi«n là bµ môn tu t§p ðòi höi
ngß¶i thñc hành phäi th¤y mình có nhu c¥u thñc sñ, và
phäi trông c§y vào sÑc mình. Chï vì m²i ngß¶i phäi tñ
mình thñc hành. Không ai có th¬ thñc hành thay thª cho
mình...Vì lý do này, Ph§t nói r¢ng nhæng ai mu¯n làm
Ngß¶i Th¡ng Mình m¾i tu t§p Thi«n ðßþc. Có th¡ng
mình, ta m¾i làm chü ðßþc nhæng ðòi höi cüa giác quan,
tâm m¾i ðßþc chuy¬n và trí nång m¾i tïnh ngµ. Khi trí
nång tïnh ngµ, ðß¶ng tu t§p cüa ta m¾i ðßþc suông së. Ta
có khä nång tiªn lên nhæng bß¾c cao h½n trong Thi«n.
Sau ðó ta m¾i ðü ði«u ki®n ð¬ nh§n ðßþc nhæng kinh
nghi®m tâm linh qua các tiªn trình døng công tiªp theo.
Ðó là nhæng mÑc ðµ nµi chÑng hay tñ chÑng, và hoàn
toàn chÑng ngµ. Trong kinh nghi®m tôn giáo không có
nhæng mÑc ðµ chÑng ngµ nhß trong Thi«n.

Tóm lßþc
• Trong Ph§t giáo có nhi«u tông phái. Thi«n là mµt
trong nhæng tông phái trong ðÕo Ph§t. Nó là môn tu t§p
khó khån b§c nh¤t. Vì nó ðòi höi tñ lñc. Nó ðßþc các
tông phái khác kªt hþp v¾i nó.
• Cho ðªn ngày nay con ngß¶i vçn còn c¥n ðªn Thi«n.
Con ngß¶i xem Thi«n nhß mµt døng cø tâm linh có khä
nång tÕo ra nhæng nång lñc hài hòa bên trong thân-tâm
ð¬ chæa tr¸ b®nh tâm lý và b®nh tâm th¬. Khi thân-tâm cá
nhân ðßþc cân b¢ng, cuµc s¯ng cüa cá nhân trong môi
trß¶ng chung quanh cûng ðßþc hài hòa. Hài hòa là n«n
täng cüa tâm linh ðßþc phát huy.
• Thi«n nh¡m phøc vø con ngß¶i ð¬ mang lÕi nhæng
hài hòa cho con ngß¶i trên các m£t thân, tâm và trí tu®.
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Do ðó, Thi«n không ðßa ra nhæng lý lu§n Ñc chª tâm lý
con ngß¶i mà ðßa ra nhæng kÛ thu§t thñc hành cø th¬ ð¬
con ngß¶i tñ mình kinh nghi®m nhæng mÑc ðµ tâm linh:

tïnh ngµ, nµi chÑng, chÑng ngµ, và hoàn toàn chÑng ngµ
theo l¶i dÕy cüa Ph§t và chß T±.
• Trên nguyên t¡c, tr÷ng tâm cüa Thi«n là nh¡m hu¤n
luy®n tâm trª v« bän th¬ thanh t¸nh cüa chính nó. Ð¬ t×
ðó con ngß¶i tñ chuy¬n nghi®p cüa chính mình thông
qua chuy¬n ð±i nh§n thÑc và th¬ nh§p chân tánh hi®n
tßþng thª gian. Tâm không còn b¸ trói buµc bªi nhæng
sþi dây truy«n th¯ng cû. Cá nhân kinh nghi®m ðßþc hÖ
lÕc và an t¸nh nµi tâm. T× ðó cá nhân b¡t ð¥u có kinh
nghi®m tâm linh qua sñ kinh nghi®m các tánh trong c½
chª tánh giác b¸ kích thích ð¬ chúng hoÕt ðµng.
• Trong bß¾c ð¥u, nång lñc t§p khí/l§u ho£c b¸ hÕn
chª. Ðªn r¯t ráo, t§p khí/l§u ho£c b¸ ðào thäi t§n g¯c.
Thi«n không chü trß½ng dÕy con ngß¶i chÕy tr¯n trách
nhi®m cüa mình ð¯i v¾i gia ðình và xã hµi.
• Bän ch¤t cüa Thi«n là phøng sñ nhân sinh, giúp con
ngß¶i tñ chuy¬n ð±i nhæng thÑ tâm phàm tøc dính m¡c,
ích kÖ, thành tâm rµng lßþng, bao dung, khoáng ðÕt, hòa
hþp, và t× bi. Tuy nhiên, thñc tª không ð½n giän nhß ta
nghî, chï vì tâm con ngß¶i v¯n ðã huân t§p nhi«u l¾p t§p
khí/l§u ho£c. Ðây là nhân t¯ sâu xa làm cho tâm khó
chuy¬n hoá ðßþc. Mu¯n tâm ðßþc chuy¬n, con ngß¶i c¥n
mßþn Thi«n ð¬ thñc t§p. T× Quán ð¬ chuy¬n ð±i nh§n
thÑc qua sñ nh§n rõ chân tánh hi®n tßþng; t× Ð¸nh ð¬
ðào thäi t§p khí/l§u ho£c qua sñ th¬ nh§p chân tánh hi®n
tßþng; t× Hu® ð¬ th¤y biªt nhß th§t hi®n tßþng thª gian
và h¢ng s¯ng v¾i chân tánh.
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• Tùy theo trình ðµ, Ph§t dÕy r¤t nhi«u chü ð« (pháp).
Ph§t cûng chi tiªt hóa các chÑc nång cüa tâm ð¬ cho ta
th¤y r¢ng mu¯n chiªn th¡ng ðßþc tâm, ta phäi chiªn
th¡ng "cái Ta." Bao lâu "cái Ta" này còn là mµt nång lñc
hùng mÕnh, nhæng thÑ ðiên ðäo cüa thân, l¶i và ý vçn
còn tu¥n tñ xu¤t hi®n trong cuµc s¯ng h¢ng ngày cüa ta.
Cho dù ta có mang nhæng chÑc s¡c cao c¤p trong hàng
Giáo ph¦m, tâm phàm tøc vçn xu¤t hi®n ð¬ Ñng phó phù
hþp theo phän Ñng cüa bän nång sinh t°n hay bän nång
tñ v®.
• Do ðó, nói ðªn Thi«n nhi«u ngß¶i công nh§n nó là bµ
môn tu xem nhß "có ch÷n l÷c." Ngß¶i nào theo nó phäi
là "b§c thßþng cån," "có chí xung thiên," và "có quyªt
tâm giác ngµ, giäi thoát trong ð¶i này." Vì v§y, có r¤t ít
ngß¶i theo Thi«n. Ði«u này cho th¤y, Thi«n chï thích hþp
v¾i ngß¶i có tinh th¥n khoa h÷c, có óc thñc tin, và thñc
sñ c¥n ðªn nó. Không có nhu c¥u, ta không th¬ theo
Thi«n ðßþc.
• Tóm lÕi, tñ trông c§y vào sÑc mình là ði¬m c½ bän
cüa Thi«n Ph§t giáo. Chính ta phäi thñc hành. Chính ta
phäi Ñng døng ðúng các chü ð« trong Thi«n ð¬ chính ta
tñ mình kinh nghi®m nhæng chuy¬n ð±i trên thân, tâm và
trí tu® tâm linh. Ta phäi th¡ng Ta.
• Có th¡ng ðßþc Ta, ta m¾i kinh nghi®m ðßþc sñ ðào
thäi t§p khí/l§u ho£c và kinh nghi®m ðßþc sñ phát huy
tâm linh. Ðây là nhæng ph¥n nµi chÑng hay tñ chÑng cüa
ngß¶i tu Thi«n trong kiªp s¯ng hi®n tÕi. Trong kinh
nghi®m tôn giáo không có nhæng ph¥n kinh nghi®m nµi
chÑng, tñ hài hòa, chÑng ngµ, hoàn toàn chÑng ngµ nhß
kinh nghi®m tâm linh.
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2
tác døng cüa thi«n ð¯i v¾i
ð¶i s¯ng con ngß¶i
Trên ðÕi cß½ng, qua sñ døng công ðúng Pháp, ðúng kÛ
thu§t, v¾i sÑc tñ lñc cüa cá nhân, tác døng cüa Thi«n ðßa
ðªn nhæng thành quä c½ bän và cø th¬ nhß sau:

1. Chuy¬n ð±i nh§n thÑc.- Tùy theo kinh nghi®m cüa
ngß¶i thñc hành trong t×ng giai ðoÕn, ª mÑc th¤p, ta s¨
kinh nghi®m chuy¬n ð±i nh§n thÑc. Ðây là dña vào l¶i
dÕy cüa Ph§t v« chân tánh hi®n tßþng thª gian, ta n¡m
ðßþc nhæng nghîa lý sâu s¡c trong ðó nhß vô thß¶ng,
xung ðµt, vô ngã, duyên khªi, duyên sinh, hay tß½ng
quan nhân quä, và huyn có, ta s¨ có cái nhìn m¾i v«
hi®n tßþng thª gian. Ta d thông cäm và hài hòa v¾i
ngß¶i khác. Ta không còn mê l¥m, mê ch¤p v« hi®n
tßþng thª gian nhß trß¾c. Trí nång b¡t ð¥u tïnh ngµ. Sñ
tïnh ngµ này là bß¾c ngo£c l¾n trong ð¶i ta. Ta thay ð±i
quan ni®m s¯ng, thay ð±i cách nhìn vào thª gi¾i hi®n
tßþng. Chính nh§n thÑc này là ði«u ki®n c¥n thiªt ð¬ ta
tÕo ra nhæng chuy¬n hóa nµi tâm v¯n ðã mang nhi«u tà
kiªn và ác hÕnh trong ta. Ta b¾t c¯ ch¤p, b¾t dính m¡c,
b¾t tÕo nghi®p b¤t thi®n; biªt døng công theo Thi«n ð¬
chuy¬n nghi®p.

2. Chuy¬n hóa tâm. - Qua chuy¬n ð±i nh§n thÑc, quán
tính suy lu§n trí nång và nhæng tùy miên thành kiªn,
ð¸nh kiªn chü quan, tham, sân, kiêu mÕn, nghi, ngã ái,
ngã døc, ngã ch¤p s¨ t× l¥n b¸ chuy¬n hóa. Tâm d n±i
sân, b¤t an thành tâm hÖ lÕc và an t¸nh. Quan ni®m s¯ng
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vì mình trª nên thay ð±i. Tinh th¥n s¯ng vì ngß¶i b¡t ð¥u
xu¤t hi®n trong tác phong ðÕo ðÑc xã hµi cüa ta. Ta
không còn ch¤t chÑa tinh th¥n ð¯ kÜ, thù ð¸ch, ác cäm
v¾i ngß¶i khác. Tâm ta trª nên cªi mª, thanh thän, nh©
nhàng và bình d¸. Ta có tâm t×, tâm bi, tâm hï, tâm xä. Ta
vui trong sñ thành công cüa ngß¶i khác.

3. Ði«u chïnh b®nh tâm th¬.- Khi tâm ðã thñc sñ ±n ð¸nh,
ta s¨ có kinh nghi®m ði«u chïnh b®nh tâm th¬ nhß huyªt
áp cao, r¯i loÕn nh¸p tim, hen suyn, suy nhßþc th¥n
kinh, loét bao tØ, ti¬u ðß¶ng... hay b®nh tâm lý nhß sþ
hãi, chán nän, lo âu, s¥u muµn, suy nghî v¦n v½, u¤t cäm.
Thân trª nên khöe mÕnh, th¥n s¡c trong sáng, h°ng hào.

4. Tác døng chü yªu cüa Thi«n.- Khi thân và tâm ðã hài
hòa hay cân b¢ng, cuµc s¯ng cüa ta và gia ðình ta s¨ trª
nên an vui và hòa hþp. An lÕc lúc b¤y gi¶ m¾i thñc sñ có
m£t thß¶ng trñc trong b¯i cänh s¯ng cüa ta và gia ðình
ta. Ý thÑc s¯ng biªt ðü và tinh th¥n thân ái hòa hþp b¡t
ð¥u ðßþc cüng c¯ væng ch¡c trong t± ¤m nhö cüa gia
ðình. Ði«u này cho th¤y, khi thân khöe mÕnh, änh hßªng
ðªn tâm; và khi tâm an t¸nh cûng änh hßªng ðªn thân.
Khi thân tâm ðã cân b¢ng, trí tu® b¡t ð¥u ðßþc tri¬n khai,
ta có cái th¤y biªt nhß th§t v« hi®n tßþng thª gian. Tâm
ðiên ðäo, tßªng ðiên ðäo, tri kiªn ðiên ðäo không còn
xen k¨ xu¤t hi®n trong cách nhìn cüa ta nhß trß¾c. Ðªn
ðây ta s¨ nh§n ra thân-tâm cân b¢ng và trí tu® phát huy
là tác døng chü yªu cüa Thi«n Cån Bän ð¯i v¾i ð¶i s¯ng
con ngß¶i. Tác døng này có thñc. Nó thông qua sñ tinh
t¤n døng công cüa ta b¢ng phß½ng thÑc làm chü sñ suy
nghî ð¬ tác ðµng vào c½ chª tánh giác, h® th¯ng vi«n não,
và h® th¯ng tuyªn nµi tiªt. Nó chÑng minh ðßþc.
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– mÑc cao, khi nång lñc biªt cüa tánh giác trª thành hi®n
thñc và væng ch¡c trong nh§n thÑc không l¶i, theo ðó, t×
bi và trí tu® s¨ ðßþc phát huy cao h½n trong ta. T× ðó khä
nång ðµ tha cüa ta m¾i trª nên giá tr¸: biªt và làm phù
hþp v¾i nhau hay nói và làm ð«u tß½ng ßng. M£t khác, ta
có khä nång ch¤m dÑt phi«n não và ðau kh± trong ð¶i
này và khä nång làm chü nghi®p thÑc ð¬ tñ tÕi ra ði sau
khi mÕng cån ch¤m dÑt. Ý nguy®n ð¶i ð¶i th×a hành B°
Tát ÐÕo có khä nång trª thành hi®n thñc, khi ta thành
tñu møc tiêu nhân chÑng.11

Theo ngôn t× hàn lâm
Nói theo ngôn t× hàn lâm — vån chß½ng bác lãm — ª
mÑc th¤p, tác døng cüa Thi«n có khä nång giúp con
ngß¶i ðÕt ðßþc nhæng mÑc ðµ tïnh ngµ; mÑc cao, con
ngß¶i kinh nghi®m ðßþc chÑng ngµ, nµi chÑng hay tñ
chÑng, ho£c chÑng nh§p hay hoàn toàn chÑng ngµ. T§p
khí hay l§u ho£c b¸ cô l§p và ðßþc ðào thäi trong các tiªn
trình tïnh ngµ, chÑng ngµ hay nµi chÑng và chÑng nh§p
này. Sau cùng, ta kinh nghi®m ðßþc nhân chÑng. Ðây là
møc tiêu quan tr÷ng cüa Con Ðß¶ng B° Tát. Ðó là tñ
mình có kinh nghi®m chÑng ngµ trß¾c, r°i sau ðó m¾i
ðÑng ra giúp ðÞ ngß¶i khác cûng chÑng ngµ nhß mình.

Theo ngôn t× Thi«n tông
Nói theo Thi«n tông, ª mÑc th¤p, Thi«n có khä nång
giúp ngß¶i thñc hành thi«n kinh nghi®m ðßþc Làm Chü
Sñ Suy Nghî, Biªt Không L¶i hay Không Theo V÷ng. Tác
døng cüa mÑc kinh nghi®m này ðßa ðªn:
- V¾i tâm thì an vui, thanh thän, hài hòa v¾i m÷i ngß¶i
hay v¾i môi trß¶ng chung quanh. Nhæng thÑ b®nh ngã
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mÕn, c¯ ch¤p, ð¯ kÜ, thù ð¸ch, dính m¡c trß¾c các ð¯i
tßþng xem nhß ðßþc chæa khöi. Ph§t g÷i trÕng thái này là

chánh ni®m tïnh giác trong b¯n oai nghi.
- V¾i thân thì khöe mÕnh, linh hoÕt, tiêu tr× hay chæa
khöi b®nh tâm th¬. Ðó là chæa ðßþc b®nh cao máu, b®nh
béo phì, b®nh hen suyn, b®nh u¤t cäm; th¥n s¡c trª nên
trong sáng, không còn mét xanh hay u t¯i; phong thái an
nhiên, oai nghi chæng chÕc
- V¾i l¶i thì nói nång ði«m ðÕm, tr¥m tînh, linh hoÕt,
không ngã mÕn, không bài xích, không ly gián, không
chøp mû, không dán nhãn, không phá hoÕi hòa hþp,
không nói l¶i thô bÕo hay nói l¶i làm kh± ngß¶i khác.
- V¾i trí tu® thì sáng su¯t trong vi®c hành xØ hþp ðÕo lý
nhi«u v¤n ð« liên quan ðªn ð¶i cûng nhß ðÕo. Trong ðó
bóng ðen tñ ngã v¡ng m£t, cái biªt thu¥n t¸nh cüa tánh
giác có m£t thß¶ng trñc. L§u ho£c/t§p khí, kiªt sØ, và tùy
miên v¯n ti«m tàng trong ðáy sâu cüa nµi tâm t× l¥n b¸
ðào thäi. Ðây là nh¶ trí nång ðã tïnh ngµ. Nó không còn
méo mó. T¤t cä nhæng quán tính c¯ ch¤p, ð¯ kÜ, ghen
ghét, và suy lu§n t× l¥n b¸ chuy¬n hóa, ðßa ðªn v¸ ¤y
nh§n ra chân tánh hi®n tßþng ª mÑc th¤p là vô thß¶ng,
xung ðµt (Kh±), không thñc ch¤t tính (Vô Ngã). T× ðó
tâm không còn b¸ cµt trói vào ð¯i tßþng, t§p khí/l§u ho£c
t× l¥n ðßþc ðào thäi. Kªt quä, trí tu® ðßþc thång tiªn.
– mÑc cao, Thi«n có khä nång giúp ta kinh nghi®m “kiªn
tánh.” Ðó là ta nh§n rõ chân tánh hi®n tßþng thª gian và
th¬ nh§p chân tánh hi®n tßþng thª gian nhß Pháp Tánh
Không Tánh, Huyn Tánh, Pháp Gi¾i Tánh... Qua ðó, ti«m
nång giác ngµ, tÑc Ph§t tánh s¨ có ði«u ki®n phát huy.
Tánh giác cüa ngß¶i hành thi«n thñc sñ hi¬n lµ trong 4
oai nghi. Nó trª thành nhân chÑng.
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Nhæng sñ thành công nói trên chính là do tác døng cüa
Thi«n tÕo ra. Chï có Thi«n m¾i có khä nång mang lÕi tr÷n
v©n nhæng ði«u ðó. Ðây cûng là lý do vì sao Thi«n ð£t
n£ng tïnh ngµ, tñ chÑng hay nµi chÑng lên hàng ð¥u.
Nªu tu Thi«n mà trong bß¾c ð¥u ta chßa thñc sñ tïnh
ngµ, các bß¾c tñ chÑng, nµi chÑng không làm sao ta vói
t¾i ðßþc. Khi ðã không có kinh nghi®m tñ chÑng, nhæng
ði«u ta nói v« Thi«n chï là cách ta sao y bän chánh trong
sách vª. Nhß v§y, nªu biªt Ñng døng ðúng mÑc các mô
thÑc do Thi«n qui ð¸nh, nhæng tác døng này s¨ ðßþc tÕo
ra trên thân, tâm và trí tu® cüa ta. Bªi vì, khi thñc hành
sai Pháp, sai kÛ thu§t, chánh ni®m không bao gi¶ có m£t
trong 4 oai nghi. Tâm ta s¨ luôn luôn b¸ vß¾ng hai bên.
Nó không bao gi¶ thanh thän, an vui trß¾c các ð¯i tßþng,
không bao gi¶ an t¸nh hay hài hòa cùng v¾i m÷i ngß¶i,
m÷i hoàn cänh. Khi chÕm trán ð¯i tßþng, tùy miên nghi
kÜ, ð¯ kÜ, phân bi®t, kÏ th¸, li«n tr°i lên tÑc kh¡c. V¾i
nhæng trÕng thái tâm nhß thª, ta không làm sao kinh
nghi®m ðßþc thân khöe mÕnh, th¥n s¡c trong sáng.
Tóm lÕi, khi thñc hành sai Pháp, sai kÛ thu§t, thân và tâm
s¨ không bao gi¶ hài hòa. Ðó là tâm dính m¡c, thân b¸
b®nh tâm th¬. "Cái Ta" và "cái cüa Ta" thß¶ng xuyên bi¬u
lµ trong phong thái nói nång, ði ðÑng trß¾c t¤t cä m¯i
giao tª ngoài ð¶i cûng nhß trong sinh hoÕt nhà Thi«n.
"Huyn tß¾ng" hay "giä tß¾ng" mà ta thß¶ng thuyªt giäng
v« hi®n tßþng thª gian, nó trª thành "th§t tß¾ng" trong
cuµc s¯ng bình thß¶ng cüa ta. M÷i thÑ ð¯i v¾i ta ð«u
th§t. Trí nång bám vào cái th§t ðó ð¬ làm lý tßªng trong
sinh hoÕt Thi«n và trong sinh hoÕt thª tøc.
Ðây là ði«u ta c¥n lßu ý ð¬ k¸p th¶i ði«u chïnh kÛ thu§t
thñc hành.
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3
nåm tiêu chu¦n c½ bän
Ð¬ có khái ni®m t±ng quát v« nµi dung trong tiªn trình
døng công có kªt quä, chúng tôi thiªt l§p 5 tiêu chu¦n c½
bän. Mu¯n thñc hành thi«n có kªt quä, ngß¶i m¾i ði vào
ðß¶ng Thi«n c¥n hµi ðü 5 tiêu chu¦n c½ bän này.
1. tñ lñc

Ý nghîa
Thông thß¶ng døng ngæ "tñ lñc" ðßþc dùng ð¬ chï cho sñ

tñ dña vào sÑc mình ð¬ làm ði«u gì, vi®c gì mà chính ta
c¥n có kinh nghi®m v« vi®c ðó. Ta không th¬ nh¶ sñ giúp
ðÞ cüa ngß¶i khác ð¬ ta có kinh nghi®m v« vi®c ðó ðßþc.
Ta cûng không th¬ c¥u nguy®n th¥n linh, ho£c Ph§t, hay
B° tát ban cho ta kinh nghi®m ðó. Thí dø, khi ðói, chính
ta c¥n phäi ån, ta m¾i kinh nghi®m no nhß thª nào. Khi
khát, chính ta c¥n phäi u¯ng, ta m¾i kinh nghi®m ðä khát
ra sao. Khi mu¯n ngµ ðÕo, chính ta c¥n phäi tñ mình
døng công nhß thª nào ðó, ta m¾i kinh nghi®m ngµ ðÕo
xäy ra nhß thª nào trên chính thân, tâm và trí tu® cüa ta.
Nói chung, chính ta phäi tñ thñc hành hay tñ døng công,
ta m¾i có kinh nghi®m ði«u ðó trên thân, tâm, và trí tu®
cüa ta. Không thñc hành, ta không th¬ kinh nghi®m ðßþc.
Ðó là ý nghîa cüa "tñ lñc" ðßþc hi¬u rµng rãi trong dân
gian. V¾i tinh th¥n này, "tñ lñc" ð¯i l§p v¾i "tha lñc." Vì
"tha lñc" không th¬ giúp thân, tâm và trí tu® cüa ta kinh
nghi®m ðßþc hªt ðói, hªt khát, hay sñ b×ng sáng lên cüa
trí tu® tâm linh khi ta ngµ ðÕo.
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Ý nghîa sâu s¡c cüa "tñ lñc."
Tuy nhiên, trß¾c khi cø th¬ hóa tinh th¥n "tñ lñc" trong
công vi®c nào ðó, ngß¶i "tñ lñc" phäi hµi ðü nhæng ði«u
ki®n c¥n thiªt khác, r°i m¾i áp døng tinh th¥n "tñ lñc"
trong công vi®c mà ngß¶i "tñ lñc" s¨ tiªn hành. Nªu
không hµi ðü nhæng ði«u ki®n c¥n thiªt, nguyên t¡c "tñ
lñc" s¨ không cø th¬ hóa ðßþc. Chï vì trên cån bän, "tñ

lñc chï là sñ phän ánh ý chí, quyªt tâm, và sñ tñ tin n½i
khä nång cüa chính mình có th¬ thành tñu ði«u gì hay
kinh nghi®m ði«u gì. ChÑ nó không phäi là døng cø ð¬
ðÕt ðßþc ði«u gì." Mu¯n ðÕt ðßþc møc tiêu, ngß¶i thñc
hành phäi ðßþc trang b¸ thêm nhæng khä nång hay
nhæng nång lñc c¥n thiªt phù hþp theo công vi®c hay
møc tiêu nh¡m ðªn. R°i sau ðó v¾i sÑc cüa mình, ngß¶i
chü trß½ng "tñ lñc" ðÑng ra thñc hi®n. Thí dø, tôi hÕ
quyªt tâm "tñ lñc" døng công ð¬ làm cho Ph§t tánh b§t
ra, vì tôi biªt r¢ng Ph§t tánh tuy v¯n có sÇn trong t¤t cä
con ngß¶i, nhßng tôi phäi "tñ lñc" døng công nhß thª
nào ðó, Ph§t tánh m¾i có ðü ði«u ki®n b§t ra ðßþc. Nªu
không døng công, Ph§t tánh không th¬ b§t ra. Sau ðó,
dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa 1 v¸ thi®n tri thÑc, dÕy tôi áp
døng phß½ng pháp S± tÑc. R°i träi qua nhi«u nåm hít vào
thª ra và ðªm t× 1 ðªn 10, cu¯i cùng tôi vçn không kinh
nghi®m ðßþc Ph§t tánh bên trong trí tu® tâm linh cüa tôi
ra sao. Nhß v§y sñ "tñ lñc" cüa tôi chï là sñ phän ánh ý
chí quyªt tâm cüa tôi, chÑ nó không phäi là phß½ng ti®n
ð¬ tôi kinh nghi®m ðßþc møc tiêu mà tôi ðã nh¡m ðªn.
Do ðó, mu¯n kinh nghi®m ðßþc møc tiêu, tôi phäi ðßþc
trang b¸ thêm Giáo lý và nhæng kÛ thu§t thñc hành thích
hþp v¾i møc tiêu tôi nh¡m ðªn. Thiªu Pháp h÷c và Pháp
hành, sñ "tñ lñc" chÆng mang lÕi kªt quä cø th¬ nào trên
ðß¶ng tu. Ðây là ý nghîa sâu s¡c cüa tinh th¥n "tñ lñc."

50

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT C´ bän v‹ THI‹N

Yªu t¯ "tñ lñc" trong Thi«n
Thông thß¶ng trên phß½ng di®n tâm linh, ngß¶i "tñ
lñc" là ngß¶i tñ mình n² lñc døng công hay luy®n t§p
pháp môn nào ðó ð¬ chính ngß¶i ðó tñ kinh nghi®m møc
tiêu mà ngß¶i ðó nh¡m t¾i. Kinh nghi®m này là kinh
nghi®m tâm linh. Thi«n ngæ g÷i là ngµ, chÑng ngµ, hay
hoàn toàn chÑng ngµ. Nó khác v¾i kinh nghi®m tôn giáo.
Ngß¶i này không th¬ c¥u nguy®n th¥n linh giúp ðÞ ð¬ có
nhæng kinh nghi®m nhß tâm linh ðßþc. Ho£c mµt ngß¶i
tu thi«n mu¯n có kinh nghi®m thân-tâm hài hòa, trí tu®
tâm linh phát huy, th¬ nh§p chân tánh hi®n tßþng thª
gian ð¬ không còn kh± ðau hay phi«n não, ngß¶i ¤y phäi
tñ mình døng công pháp nào ðó m¾i có kinh nghi®m
ðßþc. Ngß¶i ¤y biªt r¢ng c¥u nguy®n Ph§t hay B° Tát
giúp ðÞ ð¬ có kinh nghi®m chÑng ngµ thì chÆng bao gi¶
có ðßþc. Nªu có thì h¥u hªt nhæng chuyên viên c¥u
nguy®n ðã chÑng ngµ. Lý do là trong ðÕo Ph§t không ai
có th¬ giúp mình chÑng ngµ b¢ng chính mình phäi tñ n²
lñc thñc hành. Không thñc hành, ta không bao gi¶ kinh
nghi®m ngµ hay chÑng ngµ. Do ðó, trong phÕm vi Thi«n,
ý nghîa "tñ lñc" là chính ngß¶i thñc hành phäi tñ mình

thñc hành các pháp do Ph§t dÕy trong Kinh hay chß T±
giäng trong Lu§n ð¬ có nhæng kinh nghi®m thñc sñ trên
thân, tâm và trí tu® tâm linh cüa chính mình.
Trß¾c khi thñc hành, v¸ ¤y nh§n ra r¢ng mu¯n chuy¬n
tâm mê thành tâm giác, tâm ð¯ kÜ thành tâm phóng
khoáng, v¸ ¤y c¥n ðßþc trang b¸ Giáo lý cüa Ph§t và các
kÛ thu§t thñc hành; r°i sau ðó miên m§t áp døng pháp
h÷c và pháp hành trong 4 oai nghi. trong ð¶i s¯ng h¢ng
ngày. Nªu không h÷c Giáo lý, không h÷c kÛ thu§t thñc
hành, v¸ ¤y s¨ không biªt gì ð¬ thñc hành. Nhßng nªu có
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h÷c Giáo lý, có quyªt tâm thñc hành, trái lÕi không tác
ðµng vào các tánh trong c½ chª tánh giác, v¸ ¤y cûng s¨
không bao gi¶ kinh nghi®m thân-tâm hài hòa và trí tu®
tâm linh phát huy ðßþc. Cûng nhß mu¯n chæa b®nh máu
cao, v¸ ¤y phäi áp døng các kÛ thu§t thñc hành phß½ng
pháp Thª trong Thi«n m¾i ðßa lÕi huyªt áp hÕ. V¸ ¤y
nh§n ra r¢ng, trên thñc tª, không có ai giúp v¸ ¤y ðßþc
khöe mÕnh b¢ng chính v¸ ¤y phäi thñc hành các pháp
trong Thi«n. Nhßng mu¯n thñc hành, ði«u ki®n c¥n là v¸
¤y phäi ðßþc h÷c các kÛ thu§t v« phß½ng pháp Thª trong
Thi«n hay ðßþc sñ hß¾ng dçn trñc tiªp cüa 1 v¸ th¥y có
kinh nghi®m lâu nåm v« cách Thª trong Thi«n. Và mu¯n
ðßþc h÷c, v¸ ¤y c¥n hµi ðü nhi«u ði«u ki®n c¥n thiªt
khác, nhß nhæng phß½ng ti®n v§t ch¤t h² trþ vi®c h÷c,
vân vân. Thiªu nhæng phß½ng ti®n v§t ch¤t c½ bän, "tñ
lñc" s¨ không ðßþc cø th¬ hóa. Gi¯ng nhß khi b¸ b®nh, v¸
¤y phäi ði khám b®nh, r°i th¥y thu¯c cho toa mua thu¯c.
Mua thu¯c xong, v¸ ¤y phäi u¯ng theo l¶i d£n cüa bác sî.
Không u¯ng thu¯c, b®nh không th¬ chæa... Nhßng ði«u
ki®n c½ bän mà v¸ ¤y c¥n phäi có là ti«n và phß½ng ti®n
di chuy¬n ð¬ ði khám b®nh và mua thu¯c. Không có
phß½ng ti®n v§t ch¤t này, "tñ lñc" không th¬ thành l§p.
Nhß v§y, Pháp cüa Ph§t ðßþc so sánh nhß là nhæng v¸
thu¯c, chính ngß¶i ¤y phäi tñ u¯ng m¾i chæa dÑt khöi
b®nh t× trong thân và tâm v¸ ¤y. Sñ tñ u¯ng này tß½ng
xÑng v¾i nghîa "tñ lñc" thñc hành. V¸ ¤y phäi tñ mình
thñc hành. Không có ai thñc hành thª cho v¸ ¤y ðßþc. V¸
¤y cûng nh§n ra r¢ng không th¬ c¥u nguy®n Ph§t t× bi
giúp ðÞ v¸ ¤y ðßþc thân-tâm hài hòa. Trái lÕi, chính v¸ ¤y
phäi tñ mình áp døng kÛ thu§t thích hþp v¾i 1 trong 3
tánh cüa c½ chª tánh giác, sau ðó, v¸ ¤y m¾i hy v÷ng ðÕt
ðßþc møc tiêu thân-tâm hài hòa.
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Nhß v§y, tñ n² lñc døng công ð¬ có kinh nghi®m ngµ, th¬
nh§p, và chÑng nghi®m, hay hoàn toàn chÑng ngµ là yªu
t¯ "tñ lñc" trong Thi«n.

Vai trò cüa cá nhân
Không có "tñ lñc," Thi«n không th¬ cø th¬ hóa ðßþc chÑc
nång cüa nó là giúp ngß¶i thñc hành kinh nghi®m thñc
sñ trên thân, tâm và trí tu® cüa chính v¸ ðó nhß thª nào.
Vì chï có cá nhân tñ mình Ñng døng Pháp cüa Ph§t hay
l¶i dÕy cüa T± m¾i có khä nång kinh nghi®m nhæng mÑc
ðµ ði«u chïnh b®nh t§t trong thân, chuy¬n hóa tâm, và
thång hoa trí tu®. Không ai có khä nång thay thª cá nhân
ð¬ chiªn ð¤u ch¯ng lÕi nhæng ðam mê, ghi«n nghi®n,
ch¯ng lÕi nhæng dính m¡c, tham ð¡m danh, lþi, tài, s¡c,
ån, u¯ng, ngü, nghï, thß½ng, ghét, khen, chê t× trong tâm
và não cüa cá nhân. Bªi vì chính não bµ mang nhæng thÑ
b®nh ghi«n. Nó ðòi höi tâm phäi thöa mãn cho nó. Tuy
nó v¯n do tâm huân t§p các thÑ ghi«n, nhßng ngßþc lÕi
nó tác ðµng tâm. Nó ðòi höi tâm phäi cung c¤p nhæng
thÑ mà tâm ðã t¦m ß¾p cho nó trß¾c ðây. Bây gi¶ mu¯n
ðào thäi các ch¤t l§u ho£c/t§p khí ðó ra khöi tâm và não,
chính cá nhân phäi tñ mình n² lñc døng công. Chï vì t§p
khí/l§u ho£c tham ð¡m, say mê, ghi«n nghi®n, và dính
m¡c ðã huân t§p trong tâm và não con ngß¶i thành
nhæng kh¯i kiên c¯. Con ngß¶i khó có th¬ buông bö
nhæng thÑ nói trên, cho dù con ngß¶i biªt r¢ng nhæng
thÑ ðó cu¯i cùng ð«u ðßa ðªn phi«n não và kh± ðau,
nguy hÕi và m¤t hªt tác phong ðÕo ðÑc, con ngß¶i vçn
bám ch£t chúng ð¬ thoä mãn nhæng ðòi höi cüa 6 cån:
m¡t, tai, mûi, lßÞi, thân, ý. Trong lúc ðó, Thi«n có khä
nång mang lÕi an lÕc lâu dài, phát huy nång lñc sáng tÕo,
giúp cuµc s¯ng thª tøc ðßþc cäi tiªn h½n, nhßng vì nó
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ðòi höi sñ tñ lñc nên nó không thích hþp v¾i ngß¶i
chuyên c¥u tha lñc và ngß¶i thích bám ch£t vào danh,
lþi, tài, s¡c, ån, u¯ng, ngü, nghï, bài bÕc, rßþu chè...
Chính vì thª, trong kinh nghi®m tâm linh, Thi«n ðòi höi
cá nhân phäi tñ mình "tñ lñc" thñc hành. Thiªu "tñ lñc"
thñc hành, ta không th¬ kinh nghi®m nhæng mÑc ðµ tâm
linh chuy¬n biªn và siêu vßþt. Nhßng mu¯n "tñ lñc," v¸
¤y c¥n có sÑc khöe, có kiªn thÑc và trí thông minh t¯i
thi¬u ð¬ h÷c, ð¬ nghe, ð¬ suy nghî dß¾i sñ hß¾ng dçn
cüa ngß¶i ðã có nhi«u kinh nghi®m tu t§p Thi«n. Do ðó,
phía sau cüa sñ "tñ lñc" là nhæng ði«u ki®n chü quan và
khách quan khác mà ngß¶i "tñ lñc" c¥n hµi ðü. Nªu
không, "tñ lñc" không th¬ thñc hi®n ðßþc.
Ðây là tiêu chu¦n thÑ nh¤t.
2. nhu c¥u

Ý nghîa
Thông thß¶ng nhu c¥u là ði«u c¥n thiªt, c¥n phäi có.
Cûng nhß khát nß¾c, ta c¥n phäi tìm nß¾c ð¬ u¯ng hay
ån nhæng thÑ gì có ch¤t nß¾c. Nß¾c là nhu c¥u.
Trên m£t lý thuyªt, trong b¤t kÏ sñ thiªt l§p chß½ng trình
kª hoÕch nào cûng ð«u dña trên nhu c¥u. Nhu c¥u là tác
nhân ðßa ðªn hành ðµng. Không th¬ có hành ðµng hay
không th¬ có sñ thñc hành mà không có nhu c¥u c¥n
phäi thñc hành. Do ðó, nhu c¥u là sñ ðòi höi phù hþp v¾i
ý mu¯n cø th¬ cüa riêng t×ng ngß¶i v« v¤n ð« nào ðó mà
ngß¶i ðó nh§n th¤y thông qua sñ thñc hành, h÷ có khä
nång ðáp Ñng ðúng sñ mong mu¯n cüa h÷ v« v¤n ð« nào
ðó. Trong cuµc s¯ng con ngß¶i, có nhi«u loÕi nhu c¥u:
nhu c¥u v§t ch¤t, nhu c¥u tinh th¥n, và nhu c¥u tâm linh.
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Ph¥n l¾n nhu c¥u tinh th¥n thß¶ng có khuynh hß¾ng
dña vào tha lñc. Nó thuµc v« kinh nghi®m tôn giáo. Thí
dø nhß c¥u nguy®n mµt ð¤ng thiêng liêng nào ðó phù

hµ, che chª cho tai qua, nÕn khöi, hay buôn may bán ð¡t.
Còn trên nguyên t¡c tñ lñc, h÷ không dña vào tha lñc;
trái lÕi, tñ trông c§y vào sÑc cüa h÷ ð¬ thñc hi®n chß½ng
trình kª hoÕch theo nhu c¥u mà h÷ c¥n ðÕt ðßþc trong
ch×ng mñc nào ðó.
Ð£c tính cüa nhu c¥u này ðßþc xªp là nhu c¥u thiªt thñc
hay thñc tin. Ta có ðü khä nång ð¬ thñc hi®n. Nó n¢m
trong t¥m tay cüa ta. Nó phù hþp v¾i hoàn cänh, tâm lý,
khä nång, và trí tu® cüa ta.
Thí dø 1:
- Vì c¥n giao d¸ch v¾i ngß¶i Hoa v« v¤n ð« thß½ng mãi,
tôi quyªt tâm phäi h÷c tiªng Hoa. (Trong sñ quyªt tâm
này, tôi cûng phäi hµi ðü nhæng khä nång sÇn có cüa tôi,
nhß khä nång tài chánh, khä nång trí nh¾, khä nång lái xe
ðªn n½i h÷c, v.v.). Sau khi tìm ðßþc v¸ th¥y có nhi«u kinh
nghi®m dÕy ðàm thoÕi Hoa ngæ, tôi ghi tên h÷c. Khi h÷c,
tôi c¯ g¡ng dành nhi«u thì gi¶ ð¬ thñc hành ðàm thoÕi
lâu dài b¢ng tiªng Hoa qua nhæng phß½ng ti®n khác
nhau nhß nghe bång thâu âm v« ðàm thoÕi, xem bång
hình, ho£c thñc t§p ðàm thoÕi, luy®n gi÷ng trñc tiªp v¾i
ngß¶i hß¾ng dçn có nhi«u khä nång sß phÕm. Ð¬ sñ
quyªt tâm duy trì và thành quä trông th¤y ðßþc, tôi luôn
luôn kiên nhçn thñc t§p luy®n gi÷ng, dù sñ luy®n gi÷ng
r¤t khó khån, và nói chuy®n b¢ng tiªng Hoa v¾i s¯ t× ngæ
mà tôi ðã quen thuµc. Tôi không chán nän cûng không
nhút nhát. M²i khi có gi¶ ðàm thoÕi tôi ð«u không bö
l¾p. Qua nhæng sñ thñc t§p nhß thª trong th¶i gian 6
tháng, cu¯i cùng tôi b¡t ð¥u nghe và nói ðßþc nhæng l¶i
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trao ð±i thông thß¶ng v¾i ngß¶i Hoa. Ðây là thông qua

sñ tñ lñc, sñ quyªt tâm, sñ kiên nhçn, khä nång, tôi ðÕt
ðßþc nhu c¥u mu¯n nói tiªng Hoa v¾i ngß¶i Hoa.
Thí dø 2:
- Ngoài ra, cûng có ngß¶i chï thích tò mò mu¯n biªt
Thi«n là pháp môn thñc hành nhß thª nào, có khä nång
gì ð¯i v¾i thân-tâm và trí tu® con ngß¶i, nên v¸ ¤y chï bö
thì gi¶ ð¬ ði sßu khäo các loÕi thi«n ðang th¸nh hành
trong xã hµi, r°i làm giàu cho s¯ v¯n kiªn thÑc v« Thi«n
cüa mình, chÑ không b¡t tay thñc hành. Trên thñc tª, tuy
v¸ ¤y cûng thöa mãn nhu c¥u c¥n thiªt cüa mình, song v¸
¤y chï ðáp Ñng sñ tò mò cüa v¸ ¤y. Vì v§y, trên m£t trí tu®
tâm linh, v¸ ¤y không g£t hái ðßþc ði«u gì, trên phÕm vi
thân-tâm, v¸ ¤y cûng không cân b¢ng ðßþc. Cho nên v¸ ¤y
không tÕo ra ðßþc sñ hài hòa giæa thân và tâm cüa v¸ ¤y.
Thí dø 3:
- Có th¬ có ngß¶i th¤y Thi«n là døng cø có khä nång giúp
v¸ ¤y chæa b®nh tâm th¬, chæa b®nh cao máu, b®nh cång
thÆng th¥n kinh hay u¤t cäm (stress), b®nh m¤t ngü, não
bµ ðßþc h°i phøc nhæng chÑc nång bình thß¶ng cüa nó,
ho£c có ngß¶i nh§n th¤y Thi«n có khä nång ðem lÕi trí
tu® cho mình, hay Thi«n có khä nång làm cho tâm cüa v¸
ðó trª nên thanh thän, an lÕc, b¾t dính m¡c, s¯ng an vui
v¾i m÷i ngß¶i chung quanh, não bµ loÕi bö ðßþc nhæng
thÑ b®nh ðam mê, ghi«n nghi®n ngû døc; r°i tùy theo
hoàn cänh cüa mình, v¸ ¤y b¯ trí thì gi¶ thu§n lþi ð¬
tham dñ khóa Thi«n ho£c dài hÕn hay ng¡n hÕn. Nhæng
sñ c¥n thiªt nói trên là nhu c¥u thiªt thñc.
V¸ ¤y biªt ð¥u tß thì gi¶ vào vi®c h÷c và thñc hành các
phß½ng pháp và kÛ thu§t ðßþc qui ð¸nh trong t×ng giai
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ðoÕn cüa Thi«n. Ðªn khi thñc hành có kªt quä trên thân,
tâm, và trí tu®, v¸ ¤y nh§n ra ðó là nh¶ sñ tñ lñc cüa
chính v¸ ¤y, chÑ không phäi nh¶ c¥u tha lñc. V¸ ¤y th¤y
mình ðã quyªt tâm, ðã kiên nhçn, ðã träi qua th¶i gian
dài døng công 3 tháng hay 6 tháng, và ðã h÷c ðúng pháp,
áp døng ðúng kÛ thu§t dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa v¸ th¥y có
nhi«u kinh nghi®m thñc tin v« sñ thñc hành Thi«n.
Thí dø 4:
- Ho£c có ngß¶i thích tu Quán ð¬ chuy¬n ð±i nh§n thÑc
cû thành nh§n thÑc m¾i, h² trþ cuµc s¯ng thª tøc ðßþc
thång tiªn h½n, gia ðình ðßþc an vui h½n, v¸ ¤y ch÷n
Thi«n Quán ð¬ thñc t§p. Cûng có ngß¶i mu¯n ði«u chïnh
nhæng chÑc nång trong não bµ ð¬ tâm ðßþc ±n ð¸nh,
không lång xång dao ðµng trß¾c t¤t cä ð¯i tßþng, tÕo
ðßþc nång lñc ð¸nh ð¬ chæa b®nh tâm th¬ nhß huyªt áp
cao, r¯i loÕn nh¸p tim, m¤t ngü, loét bao tØ, th¥n kinh
cång thÆng...thì tu theo Thi«n Ð¸nh. Ngoài ra, có ngß¶i
th¤y c¥n phát huy trí tu® tâm linh, d©p quán tính trí nång
suy lu§n ð¬ cân b¢ng thân-tâm và phát huy ðßþc nång
lñc sáng tÕo t× vùng tánh giác, giúp cho cuµc s¯ng thª
tøc có nhi«u ý nghîa h½n, v¸ ¤y thñc hành Thi«n Hu®.
Trên nguyên t¡c, t¤t cä ngß¶i thñc hành ð«u tñ lñc, ð«u
nh§n ra mình có nhu c¥u thiªt thñc trß¾c khi b¡t tay d¤n
thân theo Thi«n. Nh¶ thª h÷ ðã thñc hành có hi®u quä
trong t×ng giai ðoÕn, theo t×ng phß½ng ti®n thñc hành.
Tóm lÕi, nhu c¥u thiªt thñc là nhæng ðòi höi phù hþp
riêng v¾i sñ c¥n ðªn ði«u gì cüa t×ng ngß¶i. Thông qua
sñ thñc hành trong t×ng giai ðoÕn, ngß¶i ¤y có khä nång
kinh nghi®m ðßþc nhæng tác døng do thñc hành tÕo nên
ð¯i v¾i thân, tâm, và trí tu® v¸ ðó. Nó dña vào mÑc ðµ tñ
lñc cüa cá nhân. Nªu tinh th¥n tñ lñc cüa cá nhân cao,
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thành quä døng công s¨ ðßþc nâng cao. Tinh th¥n tñ lñc
th¤p, thành quä s¨ chÆng ðßþc ði«u gì.

Nhu c¥u tâm linh
Trong tiªn trình thñc hành Thi«n, ta s¨ träi qua nhi«u l¥n
thØ nghi®m giæa trúng và tr§t hay giæa th¤t bÕi và thành
công. Trong ðó không thiªu v¡ng sñ quyªt tâm, ý chí, và
kiên nhçn. Tuy nhiên, ª ðây nhu c¥u thiªt thñc cüa Thi«n
là nhu c¥u tâm linh. Nó khác h½n nhu c¥u ngoài ð¶i.
• Nhu c¥u tâm linh ðßþc ð£c tính hoá là không có
tranh ch¤p v¾i ð¶i mà tranh ch¤p v¾i tñ ngã; không có
ðòi höi nhæng ð¤u tranh ðiên ðäo, giªt hÕi lçn nhau mà
ð¤u tranh v¾i mình ð¬ hàng phøc v÷ng tâm, xua tan v÷ng
tßªng; cûng không ðòi höi nhæng thú vui ngû døc mà là
nhæng trÕng thái hÖ lÕc cüa s½ thi«n, sñ an t¸nh cüa nh¸
thi«n, sñ thanh thän cüa tam thi«n. Nhæng ðÑc tin sai
l¥m, mù quáng, mê tín, và cu°ng tín cûng không có trong
nhu c¥u tâm linh. Trái lÕi, thª vào ðó là th¤y nhß th§t,
biªt nhß th§t v« hi®n tßþng thª gian ð¬ quân bình thântâm và ði«u chïnh nång lñc hoÕt ðµng cüa trí nång vào
hß¾ng tïnh ngµ. Nó không mang b®nh tôn th¶ th¥n
tßþng cá nhân, b®nh cá nhân chü nghîa, tÑc b®nh ngã
ch¤p hay b®nh s¯ng chï biªt ðªn quy«n lþi cüa mình mà
quên ði quy«n lþi ngß¶i khác.
• Ð£c bi®t, v¾i nhu c¥u tâm linh, cá nhân chuy¬n hóa
tâm dính m¡c, ch¤p trß¾c thành tâm phóng khoáng, rµng
lßþng, bao dung, và t× bi, hï xä; không b¾i lông tìm vªt,
không vÕch lá tìm sâu, không thành kiªn, ð¸nh kiªn chü
quan v¾i m÷i ngß¶i chung quanh. S¯ng hòa hþp v¾i m÷i
ngß¶i. Ngoài ra, thông qua Ñng døng các chü ð« tr×u
tßþng cüa Thi«n, vai trò cüa nhu c¥u tâm linh có khä
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nång giúp cá nhân thành tñu nhân chÑng. Ðây là tánh
giác trª thành nång lñc væng ch¡c trß¾c ý thÑc (viJJANa) và
ð¯i tßþng hay tánh giác ðÑng trß¾c các cån và ð¯i tßþng
các cån. Ði«u ki®n c½ bän cüa yªu t¯ tñ tÕi hay giäi thoát
ðßþc ð£t trên c½ sª này. N½i ðây, nghi®p thÑc không còn
ðóng vai chü ðµng mà chính nång lñc tánh giác.
• Nhu c¥u tâm linh có tác døng giúp trí nång cüa cá
nhân tïnh ngµ. Ðây là kinh nghi®m tâm linh ª mÑc th¤p.
Cá nhân không còn s¯ng kh¡t khe, c¯ ch¤p hay h©p hòi
v¾i m÷i ngß¶i nhß trß¾c næa. Cá nhân không còn vß¾ng
m¡c vào b®nh "thích tìm l²i ngß¶i ð¬ phê bình, chï trích,"
trái lÕi ta biªt quay vào mình ð¬ tìm th¤y nhæng l²i nhö
nh£t cüa mình mà sØa chæa, ho£c khai tri¬n nång lñc
biªt không l¶i cüa tánh giác. Cá nhân không còn mang
b®nh ganh t¸ nhö nhen, b®nh gây kh± cho ngß¶i khác
b¢ng nhæng l¶i l¨ dán nhãn, chøp mû, r°i ngøy bi®n cho
r¢ng ta sách t¤n và "thØ lòng" kë ðã b¸ ta hÕ b®, bêu x¤u
trß¾c công chúng. Ðây là cá nhân dña vào các chü ð«
ðßþc qui ð¸nh trong Thi«n Quán, Thi«n Ð¸nh, hay Thi«n
Hu® ð¬ miên m§t thñc t§p trong 4 oai nghi.
Khi ðã thñc sñ miên m§t thñc t§p dß¾i sñ hß¾ng dçn cüa
mµt v¸ th¥y hay mµt v¸ thi®n tri thÑc12, cá nhân có th¬
ði«u chïnh ðßþc b®nh t§t cüa thân, thông qua nhæng
mÑc ðµ tâm ð¸nh hay qua nhæng trÕng thái chánh ni®m
tïnh giác, th¥m nh§n biªt, tïnh thÑc biªt ð¯i tßþng chung
quanh mà trí nång không dao ðµng. Ho£c thông qua
nhæng pháp cüa Thi«n Ð¸nh, cá nhân s¨ cân b¢ng ðßþc
thân và tâm. Ðó là thân khöe mÕnh, tâm an t¸nh væng
ch¡c. Nhæng thÑ gió danh, lþi, tài, s¡c, phï báng, suy vi,

ca tøng, tán dß½ng, khen ngþi, chê bai, nói x¤u, hÕ nhøc,
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b¤t toÕi nguy®n, và hÕnh phúc không còn làm cho tâm cá
nhân xao xuyªn hay rung ðµng.
• Tóm lÕi, nhu c¥u tâm linh có tác døng h² trþ cuµc
s¯ng thª tøc cüa cá nhân ðßþc an vui h½n, lành mÕnh
h½n, hài hòa h½n, sáng tÕo h½n. Ði«u c½ bän là tác døng
cüa nhu c¥u tâm linh có khä nång chuy¬n ð±i nµi tâm cá
nhân trª nên an t¸nh và tr¥m l£ng. Nó giúp cho cuµc s¯ng
thª tøc cüa cá nhân cäi tiªn h½n. Bao nhiêu dính m¡c và
ch¤p trß¾c, ð¯ kÜ và nghi kÜ s¨ t× l¥n ðßþc gÕn l÷c ra
khöi tâm si mê c¯ ch¤p. Th¥n s¡c ðen t¯i cüa cá nhân s¨
trª nên trong sáng, phong thái ch§m løt s¨ trª nên linh
hoÕt, trí tu® u t¯i s¨ có c½ hµi b×ng sáng. Cá nhân nh§n
rõ chân tánh hi®n tßþng và thông su¯t nhæng nguyên lý
sinh di®t cüa thª gi¾i hi®n tßþng. Trong ðó, ti«m nång
sáng tÕo s¨ có ði«u ki®n t× l¥n tri¬n khai rµng l¾n. Ho£c
thông qua nhæng phß½ng thÑc thñc hành Thi«n Quán,
Thi«n Ð¸nh và Thi«n Hu®, b®nh tâm lý hay b®nh tâm th¬
cüa cá nhân s¨ có c½ hµi ðßþc ði«u chïnh hay chæa dÑt.

Xác ð¸nh hß¾ng ði
Khi nh§n ra Thi«n là nhu c¥u tâm linh, nó c¥n thiªt cho
cuµc s¯ng cüa ta, ta s¨ ðªn v¾i Thi«n b¢ng thái ðµ ph¤n
khªi. Ðây là ðµng c½ c¥n thiªt. T× ðµng c½ này, ta b¡t
ð¥u xác ð¸nh hß¾ng ði. Xác ð¸nh hß¾ng ði có tính cách
xác ð¸nh vi®c xây dñng quan ni®m m¾i, cách nhìn m¾i, tß
duy m¾i, l§p trß¶ng m¾i cüa ta trên ðß¶ng tâm linh qua
vi®c thñc hành Thi«n. Ta gÕt bö nhæng m½ ß¾c không
thiªt thñc do trí nång thêu d®t, v¨ v¶i. Ta không ð¬ trí
nång tßªng tßþng nhæng hình änh tß½i ð©p cüa nhæng
m½ ß¾c không thiªt thñc ð¯i v¾i cuµc s¯ng tâm linh. Ta
không nghi ng¶ v« Con Ðß¶ng ta ðã ði, ðang ði và s¨ ði.
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Ta væng tin trên bß¾c ðß¶ng thñc t§p các loÕi Quán, Chï,
Ð¸nh, Hu® trong Thi«n. Ta nh§n ra r¢ng m²i thÑ Thi«n
ðáp Ñng cho nhu c¥u riêng bi®t cüa ta. Chính nhæng nhu
c¥u này có khä nång giúp ta có kinh nghi®m tâm linh.
T× ðó sñ hång say m¾i ðßþc bi¬u lµ ra ngoài phong thái
tu t§p và thñc hành cüa ta. Ta không có thái ðµ h¶ hæng,
hay lßng ch×ng. Ta không ðªn v¾i Thi«n vì sñ a dua theo
phong trào hay theo th¶i trang nhß nhæng "nhà trí thÑc
th¶i trang": th¤y ngß¶i ta tu Thi«n mình cûng b¡t chß¾c
tìm cách tham dñ các khóa Thi«n. Ta không thñc hành
chiªu l®. Ta khép mình theo nªp sinh hoÕt tâm linh v¾i
gi¶ kh¡c qui ð¸nh trong các th¶i thñc t§p thi«n t÷a hay
thi«n hành tÕi nhà. Ta biªt b¯ trí thì gi¶ riêng bi®t dành
cho vi®c døng công. Dù phäi träi qua th¶i gian dài thñc
hành trong nhi«u tháng, nhi«u nåm, ta vçn không thoái
chuy¬n. Ta quyªt tâm ði. Ta quyªt tâm kh¡c phøc chß¾ng
duyên ð¬ tÕo ði«u ki®n thu§n lþi cho vi®c tham dñ khóa
Thi«n hay thñc t§p tÕi nhà. Ta c¯ g¡ng bö d¥n nhæng
ham thích, ghi«n nghi®n mà bµ não ta ðã b¸ tiêm nhim
trß¾c ðây ð¬ các cån không huân t§p thêm t§p khí hay
l§u ho£c. Ta không ð± th×a tÕi, b¸, bªi, vì, do, m¡c, b§n,
chßa ðü duyên, nghi®p còn d¥y ð¬ tránh né Thi«n. Ta
biªt r¢ng, v¾i ngß¶i còn b§n nhi«u vi®c trong cuµc s¯ng
thª tøc, mu¯n "ån ðßþc bánh thi«n," h÷ phäi ð¥u tß s¯
v¯n th¶i gian c¥n thiªt và công sÑc thñc hành trong
nhi«u tháng, nhi«u nåm m¾i hy v÷ng thßªng thÑc ðßþc
hß½ng v¸ Thi«n qua nhæng tác døng chuy¬n hóa tâm,
ði«u chïnh thân, cân b¢ng thân-tâm, và thång hoa trí tu®
tâm linh. Ta nh§n rõ: ngß¶i hi¬u lý Thi«n không phäi là
ngß¶i "ån ðßþc bánh thi«n." Ðây chï là ngß¶i m¾i th¤y
"bánh Thi«n" v¾i nhæng nét b« ngoài h¤p dçn cüa nó,
chÑ chßa thñc sñ nªm ðßþc hß½ng v¸ cüa nó.
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Bao lâu nhæng ch¤p trß¾c hay dính m¡c, ðam mê hay
ghi«n nghi®n cüa cái "Ta" còn thß¶ng xuyên có m£t trong
cuµc s¯ng h¢ng ngày, vînh vin ta vçn không bao gi¶
thßªng thÑc ðßþc hß½ng v¸ bánh Thi«n. Phi«n não và
ðau kh± vçn bao vây cuµc s¯ng thª tøc cüa ta.
Riêng v¾i ngß¶i chuyên tu (cß sî ho£c tu sî), ta không m¤t
th¶i gian lâu dài nhß ngß¶i không chuyên tu. Khä nång
"nªm ðßþc hß½ng v¸ bánh Thi«n," ta có th¬ m¤t t× 10
phút ðªn 20 phút. Còn mu¯n"ån ðßþc mµt ph¥n bánh
Thi«n," ta có khä nång m¤t t× 1 nåm ðªn 3 nåm m¾i có
kinh nghi®m làm chü ðßþc v÷ng tßªng hay làm chü sñ
suy nghî væng ch¡c. Ta không phí phÕm th¶i gian ð¬ mò
mçm. Ta không thñc hành linh tinh hay pha trµn Thi«n
v¾i pháp môn khác. Ta không ðÑng núi này, trông núi n÷.
Ta không "ðÑng hai chân trên hai chiªc thuy«n."
Ði«u c¥n thiªt là ngß¶i m¾i b¡t ð¥u ði vào Thi«n c¥n
phäi n¡m væng khái ni®m t±ng quát v« nhæng tác døng
khác nhau cüa Thi«n ð¯i v¾i tâm, thân, và trí tu® tâm linh
con ngß¶i. Ðây là cách giúp ta xác ð¸nh hß¾ng ði. Hß¾ng
ði này phù hþp v¾i tinh th¥n thoát kh±, giác ngµ, và giäi
thoát cüa Thi«n Ph§t giáo. Nªu không xác ð¸nh hß¾ng ði,
ta d ðánh giá sai giá tr¸ cüa Thi«n theo cách nhìn có
thành kiªn chü quan cüa ta, vì ta ðÑng trên l§p trß¶ng
tông phái, ho£c ta không nh§n ra tác døng chi«u sâu cüa
Thi«n ð¯i v¾i thân, tâm và trí tu® tâm linh nhß thª nào.
Khi ðánh giá sai v« nhæng tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i
s¯ng con ngß¶i, ta có th¬ hoài nghi giá tr¸ thñc sñ cüa
Thi«n ð¯i v¾i cuµc s¯ng thª tøc và cuµc s¯ng tâm linh
trên 3 m£t: tâm, thân, và trí tu® tâm linh. Ta không tin
nhæng phß½ng thÑc thñc hành trong Thi«n tuy ð½n giän,
nhßng có khä nång ±n ð¸nh cuµc s¯ng thª tøc cüa ta. Ta
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không tin r¢ng Thi«n có khä nång giúp trí tu® u t¯i cüa ta
trª nên sáng su¯t, và sáng tÕo. Ta không tin r¢ng Thi«n có
khä nång ði«u chïnh phong thái lång xång, rung ðùi, nh¸p
cÆng, nói nång °n ào, và phát ngôn b×a bãi cüa ta trª
thành phong thái ði«m ðÕm, nhu hòa, ch§m rãi, ðoan
trang, h°n nhiên, tr¥m tînh, bình d¸, và vui tß½i tñ nhiên.
Nói chung, thay vì xem Thi«n là døng cø có khä nång
giúp ta ±n ð¸nh sinh hoÕt nµi tâm ðang r¯i b¶i và cång
thÆng, h² trþ cuµc s¯ng thª tøc cüa ta trª nên bình
thß¶ng, an lÕc, hÕnh phúc h½n, và xây dñng cuµc s¯ng
tâm linh trong hi®n tÕi hþp v¾i ðÕo lý h½n, ta có khä nång
âm th¥m t× bö Thi«n ð¬ tìm hß¾ng ði khác. Lý do là ta
tin r¢ng v¾i hß¾ng ði kia có khä nång giúp ta thành tñu
nhæng ði«u kÏ di®u ð¯i v¾i møc tiêu tôn giáo sâu xa nào
ðó, qua sñ trþ giúp cüa nhæng tha lñc th¥n bí, ngoài sÑc
hi¬u biªt cüa con ngß¶i.
Tóm lÕi, mu¯n ði vào Thi«n, trß¾c tiên ta c¥n nh§n ra
Thi«n là nhu c¥u tâm linh thñc tin. Tác døng cüa nhu
c¥u này là h² trþ cuµc s¯ng thª tøc ð¬ ta ðßþc an lÕc và
hÕnh phúc h½n; r°i t× ðó ta xác ð¸nh hß¾ng ði. Khi ðã
xác ð¸nh hß¾ng ði, ta m¾i giæ væng ni«m tin trên "tuyªn
ðß¶ng v« nhà." Vì ta ðã có suy nghî chân chính, có quyªt
tâm cao, có chánh trí, và có chánh kiªn ð¬ nh§n ð¸nh
ðúng møc tiêu cüa mình. Ta không mò mçm, không a
dua theo phong trào, không mang "b®nh th¶i ðÕi" — th¤y
ngß¶i ta tu Thi«n, mình cûng b¡t chß¾c tu Thi«n. T× ðó,
trên cuµc hành trình tâm linh, ta biªt mình s¨ khªi hành
t× ðâu và ðªn ðâu thì kªt thúc. Còn không nh§n ra Thi«n
là nhu c¥u tâm linh thiªt thñc, có tác døng h² trþ cuµc
s¯ng thª tøc ðßþc t¯t ð©p h½n, ta s¨ không bao gi¶ hång
hái d¤n thân. Nªu lÞ có theo Thi«n, ta chï theo trong th¶i
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gian ng¡n nào ðó, r°i cu¯i cùng cûng bö cuµc. Lý do là
nµi tâm ta thiªu ðµng c½ chân chính tác ðµng.
3. quyªt tâm

Ý nghîa
Quyªt tâm là phát tâm thñc hi®n ði«u gì, dù ði«u ðó khó
khån hay ðòi höi nhi«u công sÑc và th¶i gian lâu dài m¾i
thñc hi®n ðßþc tr÷n v©n.
Nµi dung cüa quyªt tâm này bao g°m nhi«u møc nhß

quyªt tâm vßþt qua nhæng trª lñc, quyªt tâm ðÕt ðßþc
møc tiêu ðã ð« ra trong kª hoÕch, vân vân.
Trong ðó ý chí và kiên nhçn là n«n täng cüa quyªt tâm.
Thiªu ý chí, quyªt tâm không th¬ bi¬u lµ; thiªu kiên
nhçn, quyªt tâm cûng không thành tñu. Bªi vì trên ðß¶ng
dài, va chÕm vào nhæng thñc tª cüa hoàn cänh hay môi
trß¶ng, ta s¨ g£p nhi«u khó khån c¥n phäi kh¡c phøc.
Nªu không có ý chí dûng mãnh hay tính kiên nhçn h²
trþ, quyªt tâm s¨ không th¬ ðÑng væng ðßþc.
Tác nhân thúc ð¦y ta có quyªt tâm ðó là do ta ðã nh§n ra
giá tr¸ thñc sñ cüa tác døng Thi«n ð¯i v¾i tâm, thân, và trí
tu® tâm linh cüa ta. Ta biªt r¢ng qua nhæng phß½ng thÑc
thñc hành t×ng bß¾c trong nhi«u giai ðoÕn, kªt quä tâm
ta s¨ cân b¢ng và hài hòa cùng v¾i m÷i ngß¶i chung
quanh, nên ta hÕ quyªt tâm d¤n thân.
D¤n thân là sñ d¯c sÑc lao vào công vi®c mà ta ðã hÕ
quyªt tâm. Riêng v¾i Thi«n, ðây là ta lån xä vào vi®c thñc
hành. Có thñc hành m¾i có rút tïa kinh nghi®m. Có nhi«u
kinh nghi®m m¾i ðü yªu t¯ ð¬ ðÕt ðßþc thành công. Nhß
v§y, trong b¤t kÏ sñ thành công nào cûng dña trên yªu t¯
quyªt tâm. Nhßng quyªt tâm phäi dña vào sñ kiên nhçn.
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Kiên nhçn là ðÑc tính c¥n thiªt cüa quyªt tâm. Tác døng
cüa kiên nhçn là duy trì tính quyªt tâm lâu dài. Thiªu nó,
sñ quyªt tâm ð¥u tiên cüa ta s¨ d trª thành nhß lØa
r½m: ta chï bi¬u lµ sñ hång say l¥n ð¥u, r°i sau ðó thoái
lui. Ngßþc lÕi, quyªt tâm dña trên nhu c¥u. Có nhu c¥u
m¾i có quyªt tâm. Do ðó, nªu không th¤y Thi«n là nhu
c¥u tâm linh thiªt thñc ðáp Ñng cho sñ giäi quyªt v¤n ð«
c¥n thiªt cüa ta trên các m£t thân, tâm và trí tu® cüa
chính mình, ta không th¬ nào hÕ quyªt tâm ð¬ d¤n thân
theo Thi«n lâu dài ðßþc. Ta có th¬ ðªn v¾i Thi«n vì a dua
theo phong trào, chÑ không tìm ra sñ kÏ di®u cüa nó ð¯i
v¾i thân, tâm và trí tu® tâm linh cüa ta. Cho nên, mu¯n
thñc sñ d¤n thân theo Thi«n, ta phäi th¤y Thi«n có khä
nång ðáp Ñng cho nhu c¥u cüa ta nhß thª nào ðó, ta m¾i
thñc sñ d¤n thân. Nªu nh§n ra ðßþc sñ ki®n này, ta s¨
nh§n ra tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i
mµt cách cø th¬, t× ðó ta s¨ d¤n thân tích cñc.
Sñ tích cñc ðó bao hàm yªu t¯ quyªt tâm. Không ai b¡t
buµc ta phäi theo Thi«n, chính ta nh§n ra Thi«n là døng
cø c¥n thiªt ð¯i v¾i cuµc s¯ng cüa ta trên nhi«u m£t. Do
ðó, quyªt tâm là yªu t¯ thÑ hai ðóng vai trò quan tr÷ng
trong vi®c hÕ thü công phu. Chính sñ quyªt tâm nói lên
lòng cß½ng quyªt cüa ta ð¯i v¾i v¤n ð« ta ðß½ng theo
ðu±i. Ta không sþ khó. Ta không nän chí. Ta không ð±
th×a chß¾ng duyên t× bên ngoài. Ta quyªt ð¸nh ði. Ý chí
hß¾ng thßþng b¡t ð¥u ðßþc xây dñng t× trên c½ sª quyªt
tâm ði vào ðß¶ng tâm linh này. Nói chung, trong t¤t cä
sñ thñc hành ðòi höi phäi có quyªt tâm, ý chí, và kiên
nhçn. Thñc hành mà thiªu quyªt tâm, thiªu kiên nhçn, ta
s¨ không bao gi¶ rút tïa ðßþc kinh nghi®m. Kinh nghi®m
càng nhi«u, thành công càng ðªn g¥n. Vì thành công
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ðßþc ð£t trên nhæng tiªn trình kinh nghi®m mà ta ðã
quyªt tâm theo ðu±i ð¬ thñc hành trong t×ng giai ðoÕn.
4. Lý thuyªt

Ý nghîa
Ð¬ th¬ hi®n tinh th¥n quyªt tâm và cø th¬ hóa nhu c¥u
tâm linh, ta c¥n ðßþc trang b¸ lý thuyªt; thiªu trang b¸, ta
không biªt dña vào ðâu ð¬ thñc hành. Lý thuyªt ðßþc so
sánh nhß kim chï nam cüa thuy«n trßªng. Nó là ph¥n lý
lu§n tr×u tßþng v« nhæng nguyên t¡c hay nhæng qui lu§t
ho£c nhæng sñ phân tích dùng ð¬ giäi thích nhæng hi®n
tßþng hay sñ ki®n, sñ vi®c, ho£c hß¾ng dçn kÛ thu§t thñc
hành ð¬ tiªn ðªn có kinh nghi®m thñc sñ v« ði«u gì. Nó
khác v¾i thñc hành và thñc nghi®m, nhßng nó là n«n
täng cüa thñc hành hay thñc nghi®m.

Lý thuyªt Thi«n là gì ?
Trong phÕm vi Thi«n, Lý thuyªt là ph¥n trình bày hay
thiªt l§p các loÕi Thi«n trong Ph§t giáo thành h® th¯ng ð¬
ta Ñng døng l¶i Ph§t dÕy trong Kinh hay l¶i T± nói trong
Lu§n. Nhæng l¶i này là Giáo lý, tÑc Pháp. Pháp tuy rõ
ràng, nhßng thông thß¶ng bao hàm nhæng ý nghîa cao
siêu hay tr×u tßþng, khó hi¬u, và nhi«u lúc mang nhi«u
hình thái ¦n dø. V¾i trình ðµ hi¬u biªt thông thß¶ng, cån
c½ không bén nhÕy, ta khó có th¬ lãnh hµi ð¥y ðü ý nghîa
Pháp cüa Ph§t hay l¶i dÕy cüa T±. Mu¯n lãnh hµi rõ nµi
dung Giáo lý nói lên ði«u gì, ta phäi nh¶ thi®n tri thÑc,
ho£c nh¶ v¸ th¥y giäi thích và chï cách Ñng døng. C½ bän
trong ðó v¸ thi®n tri thÑc cho ta biªt Pháp nào thuµc
Quán, Pháp nào thuµc Chï, Pháp nào thuµc Ð¸nh hay
Hu®. Sau ðó, v¸ ¤y giäi thích, phân tích ý nghîa thu§t ngæ
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và døng ngæ ðßþc dùng trong các Pháp ho£c chi tiªt hóa
Pháp ðó ra t×ng ph¥n, t×ng ð« møc, r°i trình bày nhæng
khái ni®m hay quan ði¬m v« Pháp ðó nhß thª nào, và
hß¾ng dçn ta cách thñc hành qua t×ng giai ðoÕn, ho£c
trao cho ta nhæng qui t¡c hay nguyên t¡c Ñng døng phù
hþp theo t×ng Pháp. Nhæng ph¥n nói trên là nhæng ph¥n
nòng c¯t cüa Lý thuyªt ðßþc l§p thành lý lu§n.
Ta có th¬ nói: - Lý thuyªt ðßþc l§p thành dña trên Giáo
lý. Trong Giáo lý bao hàm nhæng loÕi Pháp thuµc Thi«n
Quán, Chï, Ð¸nh, và Hu®. Vai trò cüa lý thuyªt là phân
loÕi Pháp ra t×ng loÕi Thi«n r°i thiªt l§p thành h® th¯ng
ð¬ ta biªt giá tr¸ Pháp mà Ñng døng trong t×ng giai ðoÕn
theo m²i loÕi Thi«n. Thí dø, khi m¾i b¡t ð¥u h÷c Thi«n,
ta c¥n ðßþc hß¾ng dçn nhæng bài Thi«n Quán ð¬ ta có
nh§n thÑc m¾i v« chân tánh hi®n tßþng thª gian. Sau ðó,
ta c¥n ðßþc hß¾ng dçn các bài Thi«n Chï hay Ð¸nh ð¬ ta
biªt cách làm cho tâm mình trª nên yên l£ng, không lång
xång dao ðµng trß¾c các ð¯i tßþng giác quan, ho£c ð¬ hµi
nh§p vào chân tánh hi®n tßþng...Ðªn mÑc cao h½n, ta
c¥n ðßþc hß¾ng dçn nhæng bài Thi«n Hu® ð¬ ta thñc
hành có trí hu® tñ phát t× bên trong ta. Nhæng ph¥n này
ðßþc qui ð¸nh rõ trong lý thuyªt Thi«n. Do ðó, nªu không
h÷c lý thuyªt Thi«n, ta s¨ không bao gi¶ biªt cách thñc
hành thi«n. Có nhi«u ngß¶i tuy ðã träi qua nhi«u nåm tu
thi«n mà vçn không n¡m væng nµi dung và tác døng 4
loÕi Thi«n Quán, Chï, Ð¸nh, và Hu®. Chï vì nhæng v¸ này
ðã không coi tr÷ng lý thuyªt Thi«n.

Tác døng cüa lý thuyªt
Mu¯n thñc hành mà không có s¯ v¯n kiªn thÑc v« lý
thuyªt, không n¡m væng h® th¯ng t± chÑc cüa lý thuyªt,
ta không th¬ thñc hành ðßþc. Cûng nhß giä thuyªt luôn
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luôn phäi ðßþc xác nh§n b¢ng thñc nghi®m. Không träi
qua thñc nghi®m, giä thuyªt không th¬ ðßþc công nh§n
là hþp lý. Ngßþc lÕi, nªu n¡m væng lý thuyªt mà không
thñc hành, ta cûng không kinh nghi®m ðßþc nhæng ði«u
gì do lý thuyªt thiªt l§p hay xác ð¸nh. Do ðó, trong vi®c
thñc hành Thi«n, ta c¥n ðªn lý thuyªt thñc hành. Ph¥n
l¾n lý thuyªt thñc hành ðßþc qui ð¸nh trong các chü ð«
hay các pháp cüa Thi«n Quán, Chï, Ð¸nh, và Hu®.
5. Lý lu§n chï ðÕo
Mu¯n cø th¬ hoá lý thuyªt, ta c¥n thiªt l§p lý lu§n. Không
có lý lu§n, ta không làm sao thiªt l§p ðßþc phß½ng thÑc
thñc hành và nhæng tiªn trình thñc hành trong t×ng giai
ðoÕn. Ta cûng không nh§n rõ tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i
ð¶i s¯ng thª tøc và tâm linh nhß thª nào. Khi có lý lu§n
væng ch¡c, ðß¶ng Thi«n s¨ không sþ b¸ l®ch hß¾ng. Ðó là
ta không sþ hành sai pháp cüa Ph§t hay cüa T±. Ta biªt
mình thñc hành thÆng, chÑ không thñc hành lòng vòng.
Trên nguyên t¡c, mu¯n có kinh nghi®m tâm linh, ta c¥n
có sñ h² trþ cüa lý lu§n. Lý lu§n væng ch¡c, hành Thi«n
s¨ không sþ lÕc. Lý lu§n ðßþc xem nhß là cách trình bày
phß½ng hß¾ng thñc hành trong t×ng giai ðoÕn. Ngß¶i
không ðßþc trang b¸ lý lu§n, ho£c xem thß¶ng lý lu§n là
ngß¶i d r½i vào sai l¥m hay d ði lÕc hß¾ng. Khi g£p
chß¾ng duyên, dù nhö nh£t, tâm v¸ ¤y cûng d thoái
chuy¬n, d m¤t l§p trß¶ng d¤n thân. Khi ðã m¤t l§p
trß¶ng d¤n thân, v¸ ¤y d bö Thi«n, bö ðÕo tràng, bö
th¥y, bö bÕn ð¬ ch÷n hß¾ng ði khác.
Ð¬ tránh tình trÕng thoái chuy¬n xäy ra, v¾i ngß¶i m¾i ði
vào Thi«n, ta c¥n n¡m væng nhæng m¡t xích liên kªt
trong lý lu§n thñc hành.

68

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT C´ bän v‹ THI‹N

Ý nghîa
V§y, lý lu§n là gì ?
Lý lu§n là ph¥n giäi thích, phân tích hay trình bày chi tiªt
v« ði«u gì do lý thuyªt ðã qui ð¸nh ð¬ ta d thñc hành
hay Ñng døng ði«u ðó. Trên nguyên t¡c, lý lu§n liên h®
ðªn trình tñ thñc hành các pháp, cån c½ cá nhân, và mô
tä chi tiªt pháp ðßþc dùng ð¬ thñc hành. Nó có tác døng
chï ðÕo hành ðµng cüa ta. Nói chung, nó cø th¬ hoá các
mô thÑc trong lý thuyªt ð¬ ta d dàng tiªn hành t×ng
bß¾c phù hþp v¾i trình ðµ Ñng døng cüa ta. Do ðó, trong
vi®c thñc hành các loÕi Thi«n Quán, Chï, Ð¸nh hay Hu®,
ta ð«u c¥n ðªn lý lu§n. N¡m væng lý lu§n, ta không sþ
thñc hành sai.
Trong ðÕo Ph§t, Thi«n là mµt bµ môn thuµc Khoa h÷c
Tâm Linh. Nó luôn luôn có nhæng tiªn trình thñc hành t×
th¤p ðªn cao, có nhæng lý lu§n, nhæng ð¸nh nghîa, và
nhæng døng ngæ cûng nhß thành ngæ riêng bi®t cüa nó.
Khi ði vào Thi«n ta c¥n n¡m væng nhæng nguyên lý này.
Có n¡m væng, ta m¾i hi¬u rõ ð¸nh hß¾ng t×ng bß¾c døng
công cüa Thi«n trong t×ng giai ðoÕn. T× ðó, ta có khä
nång hÕn chª ðßþc nhæng sai l¥m có th¬ xäy ra. Càng
væng ch¡c lý lu§n, càng d thu hoÕch kªt quä trong vi®c
thñc hành và càng rút ng¡n ðßþc th¶i gian døng công.
Thay vì m¤t 5 nåm m¾i kinh nghi®m làm chü sñ suy nghî,
ta có th¬ m¤t vài ba tháng cûng có khä nång kinh nghi®m
làm chü sñ suy nghî, dù chï trong vài giây ð°ng h°. T× s¯
lßþng vài giây, sau th¶i gian thñc hành trong vài tháng
hay vài nåm, ta có th¬ tång kinh nghi®m d×ng ni®m ðßþc
vài phút trong mµt th¶i t÷a thi«n. Khi kinh nghi®m d×ng
ni®m ðßþc t×ng ch§p và ð«u ð£n trong nhæng th¶i t÷a
thi«n, ta s¨ nh§n ra nhæng sñ ki®n hoÕt hóa c½ th¬ ðßa
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ðªn giäm b¾t hay chæa tr¸ b®nh nµi tÕng và chuy¬n hóa
tâm si mê ch¤p trß¾c thành tâm cªi mª, b¾t dính m¡c.
Ðây là tiªn trình tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con
ngß¶i trên các m£t thân, tâm và trí tu® mà sau khi làm
chü ðßþc sñ suy nghî, ta s¨ kinh nghi®m thñc sñ.

Tác døng
Vì thª, lý lu§n rõ ràng và cø th¬, nó ðßþc sánh nhß bó
ðu¯c cháy sáng rñc cüa ngß¶i ðang ði trong ðêm t¯i nh§n
ra l¯i v« nhà r¤t rõ ràng. Càng bß¾c t¾i, ðß¶ng v« nhà
càng mª rµng và sáng tö. Lý lu§n m½ h°, vi¬n vông,
không cø th¬, không giúp ta nh§n ra l¯i v« nhà khªi hành
t× hß¾ng nào. Lý lu§n này ðßþc sánh nhß bó ðu¯c l¶ m¶
cüa ngß¶i ðang ði trong ðêm t¯i không nh§n ra l¯i v«
nhà. Càng kh± nh÷c bß¾c t¾i, ngß¶i ¤y vçn loay hoay,
không xác ð¸nh ðßþc hß¾ng v« nhà b¡t ð¥u t× ðâu.
Ð¯i v¾i tinh th¥n khoa h÷c, ngß¶i có lý lu§n væng ch¡c,
cø th¬ là ngß¶i không sþ sai l¥m trên phß½ng di®n áp
døng các phß½ng thÑc chuyên môn. Trên m£t tß tßªng,
ngß¶i có lý lu§n væng ch¡c, cø th¬ là ngß¶i có l§p trß¶ng
kiên quyªt ð¯i v¾i v¤n ð« mình ðang theo ðu±i. Tâm
ngß¶i này không b¸ lung lÕc trß¾c các tình hu¯ng x¤u do
ði«u ki®n bên ngoài tác ðµng vào tâm thÑc hay vào nh§n
thÑc. Trí nång v¸ ¤y ðã tïnh ngµ. Nó không d dàng b¸
ngoÕi duyên chi ph¯i. Nó cûng không méo mó ð¬ suy
lu§n xuyên tÕc ð¯i tßþng hay các tình hu¯ng.
Ð¯i v¾i nguyên lý tâm linh cüa Thi«n, ngß¶i có lý lu§n rõ
ràng, væng ch¡c là ngß¶i biªt rõ møc ðích ði, hß¾ng ði,
phß½ng ti®n ði, và n½i ðªn cüa mình trong tß½ng lai g¥n
ho£c xa nhß thª nào. Ngß¶i ðó không nghi ng¶ pháp h÷c
và pháp hành. Dù ðÑng trß¾c m÷i tình hu¯ng khó khån,
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tâm ngß¶i ¤y không lo âu, không sþ hãi, không hoang
mang, không m¤t l§p trß¶ng ð¸nh hß¾ng, cûng không
quên l¯i v« nhà, ho£c không thñc hành chiªu l®. Ngß¶i
d dàng xa lìa phß½ng hß¾ng là ngß¶i không n¡m væng lý
lu§n, ð£t sai møc tiêu nh¡m ðªn, sØ døng sai phß½ng ti®n
thñc hành, nªu ði, v¸ ¤y d lÕc l¯i.
H½n næa, vì thiªu l§p trß¶ng ð¸nh hß¾ng nên v¸ ¤y thiªu
kiên tâm và trß¶ng tâm. V¸ ¤y h¶i hþt trong vi®c thñc
hành, ho£c lang thang ðây ðó ð¬ tìm pháp Thi«n khác.
Cu¯i cùng, v¸ ¤y có khä nång ði lÕc, hay d dàng th¯i chí,
r°i bö cuµc. Vì trí nång v¸ ðó ðã méo mó. Nó hoài nghi.
Nó suy lu§n. Nó v¨ ra ðü loÕi ðiên ðäo. Trong lúc ðó,
ngß¶i n¡m væng lý lu§n, tâm v¸ ¤y không lång xång,
không ôm ð°m thêm pháp lÕ. Nªu ði, v¸ ¤y không bao gi¶
lÕc l¯i. Ð£c bi®t, trí tu® v¸ ¤y sáng su¯t, có tính sáng tÕo.
Trí nång không còn méo mó ð¬ suy lu§n chü quan nhß
trß¾c næa. Nó nh§n ra nhæng giá tr¸ thiªt thñc cüa Thi«n
ð¯i v¾i ð¶i s¯ng thª tøc và ð¶i s¯ng tâm linh con ngß¶i.
Nó biªt Thi«n có khä nång làm cho ð¶i s¯ng thª tøc ðßþc
an lÕc, vui tß½i, và hÕnh phúc h½n. Ð°ng th¶i, nh¶ l§p
trß¶ng ð¸nh hß¾ng væng ch¡c, v¸ ¤y có kiên tâm và
trß¶ng tâm. V¸ ¤y không ð± th×a ngoÕi duyên. Tính miên
m§t và trung kiên không bao gi¶ m¤t ði ð¯i v¾i ngß¶i có
lý lu§n væng ch¡c trong khi thñc hành. Tánh giác b¡t ð¥u
ðóng vai trò cüa nó trong sinh hoÕt Thi«n cüa v¸ ¤y vào
b¤t cÑ lúc nào. Trong 4 oai nghi: lúc ti¬u ti®n, lúc m£c áo,
lúc n¤u c½m, lúc t¡m gi£t, lúc làm công vi®c nhà, lúc nhìn
hoa, ng¡m cänh, lúc may vá, lúc lái xe, lúc t÷a thi«n, v¸ ¤y
ð«u thñc hành ðúng theo pháp Thi«n ðßþc h÷c. Ði«u này
cho th¤y, thñc hành ðúng pháp luôn luôn dña trên sñ
hß¾ng dçn ðúng cüa lý lu§n. Lý lu§n dña trên sñ l§p
thành cüa lý thuyªt. Lý thuyªt sai ðßa ðªn lý lu§n sai. Lý
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lu§n sai, ðßa ðªn thñc hành sai. Thñc hành sai ðßa ðªn
thân b®nh, th¥n s¡c ðen t¯i, tâm dính m¡c, trí tu® không
tñ phát, sáng tÕo không có. Lý thuyªt ðúng l§p thành lý
lu§n ðúng. Lý lu§n ðúng là lý lu§n hß¾ng dçn thñc hành
ðßa ðªn ðÕt ðßþc nhæng tác døng t¯t cho thân, tâm, và
trí tu®. Nhæng tác døng này là thành quä ðÕt ðßþc thông
qua tiªn trình thñc hành dña trên sñ qui ð¸nh cüa lý
lu§n. Vì thª, v¤n ð« ðßþc ð£t ra ª ðây là ta c¥n biªt
nhæng tác døng c½ bän cüa Thi«n nhß thª nào ð¯i v¾i
thân, tâm, và trí tu® tâm linh.
Kªt lu§n
N«n täng lý thuyªt trß¾c hªt ðßþc ð£t trên nhu c¥u cüa
ngß¶i thñc hành. Chính ngß¶i thñc hành phäi th¤y mình
có nhu c¥u c¥n ðªn Thi«n thì sñ thñc hành m¾i mang lÕi
kªt quä t¯t. Không th¤y có nhu c¥u ðªn Thi«n, ta s¨
không bao gi¶ d¤n thân ði vào Thi«n. V¾i Thi«n, mu¯n
chuy¬n hóa tâm ðau kh±, d gi§n, d bu°n, d chán,
chính ta phäi Ñng døng các Pháp trong Thi«n. Khi tâm
chuy¬n, thân m¾i ðßþc hài hòa cùng v¾i môi trß¶ng, trí
tu® m¾i có c½ hµi phát huy t× th¤p ðªn cao. Thoát kh±,
an vui, hài hòa ðßþc ð£t trên c½ sª tâm chuy¬n hóa. Tâm
còn dính m¡c, kh± còn dai dÆng ðeo theo tâm. Nhßng
tâm chuy¬n phäi dña trên Pháp. Pháp ðúng m¾i giúp tâm
ðßþc chuy¬n. Pháp sai không làm sao chuy¬n ðßþc tâm.
Nhßng Pháp phäi thông qua thñc hành. Không thñc
hành, không th¬ kinh nghi®m ðßþc sñ huy«n di®u cüa
Pháp có khä nång giúp ta gÞ ra nhæng dính m¡c. Nªu
th¤y Thi«n là nhu c¥u tâm linh thiªt thñc, chuy¬n ðßþc
nghi®p và mang lÕi cuµc s¯ng hài hòa cüa ta v¾i m÷i
ngß¶i chung quanh, ta hãy ðªn v¾i Thi«n. Bªi vì khi có
nhu c¥u tâm linh, ta m¾i có quyªt tâm d¤n thân. Có
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quyªt tâm, ta m¾i n² lñc ph¤n ð¤u v¾i ngh¸ch cänh ð¬
vßþt qua chß¾ng duyên. Dù gian khó, ta vçn không th¯i
chí. Vì thª, thñc hành mà không có nhu c¥u, quyªt tâm
s¨ không bao gi¶ ðßþc ð£t ra. Khi không có quyªt tâm, sñ
hång say, sñ kiên nhçn cûng s¨ không bao gi¶ ðßþc
thành l§p. T× ðó thành quä cu¯i cùng s¨ chÆng bao gi¶
g£t hái ðßþc. Cho nên, ngay t× ð¥u trß¾c khi d¤n thân
vào Thi«n, nhu c¥u tâm linh phäi ðßþc thiªt l§p. Ði«u
này có nghîa, nªu không th¤y Thi«n là mµt nhu c¥u tâm
linh cho chính cuµc s¯ng thª tøc hay cuµc s¯ng tâm linh,
ta không làm sao d¤n thân theo Thi«n ðßþc. Nªu vì lý do
ð£c bi®t nào ðó ðßa ðªn ta tham dñ khóa Thi«n, thì trong
th¶i gian ng¡n sau ðó ta cûng bö Thi«n ð¬ theo pháp
môn khác. Chï vì ta không nh§n ra Thi«n có khä nång
ðáp Ñng nhu c¥u thiªt thñc cho ta trên phÕm vi nào ðó
cüa thân, tâm, và trí tu® tâm linh. Còn nªu ðã nh§n ra
Thi«n là pháp môn có khä nång giúp ta vßþt qua nhæng
kh± cänh tr¥n gian, tiªn ðªn thoát kh±, giác ngµ và giäi
thoát, ch¡c ch¡n ta s¨ g¡n bó v¾i Thi«n ð¬ thñc hành
theo nó, làm cho cuµc s¯ng cüa ta và cüa nhæng ngß¶i
chung quanh ta ðßþc hài hòa và cäi tiªn h½n.
Tóm lÕi, mu¯n ðÕt ðßþc kªt quä tâm linh, ngß¶i thñc
hành phäi hµi ðü 5 tiêu chu¦n : Tñ lñc, Nhu c¥u, Quyªt
tâm, Lý thuyªt, và Lý lu§n. Ðây là 5 tiêu chu¦n l§p thành
h® th¯ng lý lu§n thñc tin trong vi®c thñc hành Thi«n
Ph§t giáo. Mu¯n ði«u chïnh thân, cäi tÕo tâm, cân b¢ng
thân-tâm, và phát huy trí tu® tâm linh, 5 tiêu chu¦n nói
trên không th¬ tách r¶i nhau ðßþc. Trong ðó nhu c¥u là
yªu t¯ c¥n thiªt trß¾c tiên. Nó ðßþc xªp vào nhu c¥u tâm
linh thuµc "quy«n lþi tâm linh."* Vì tr÷ng tâm nhu c¥u
tâm linh là hß¾ng ðªn tñ giác và giác tha, chÑ không
hß¾ng ðªn lþi mình hÕi ngß¶i nhß nhu c¥u thª tøc.
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Quy«n lþi tâm linh cao thßþng h½n quy«n lþi v§t ch¤t và
quy«n lþi tinh th¥n. Cä hai thÑ quy«n lþi v§t ch¤t và tinh
th¥n ðßþc ð£t trên lòng khát khao ham mu¯n và v¸ kÖ
cüa tñ ngã. Hai thÑ quy«n lþi này do tâm cá nhân hay t§p
th¬ còn chÑa nhi«u t§p khí/l§u ho£c. V¾i hai thÑ quy«n
lþi ðó, lòng tham, ích kÖ, tranh ch¤p, thù h§n, mê muµi,
phi«n não, kh± ðau, ðiên ðäo cÑ dai dÆng tri«n miên xu¤t
hi®n trong sinh hoÕt h¢ng ngày cüa cá nhân hay t§p th¬.
V¾i nhæng ði«u ki®n này, cá nhân không bao gi¶ có kinh
nghi®m tâm linh. Nghi®p ác cûng khó có th¬ loÕi ra trong
hai thÑ quy«n lþi ðó. Còn quy«n lþi tâm linh là do cá
nhân ðã tïnh ngµ sª hæu, tuy nó cûng ðßþc ð£t trên khát
ái hay lòng ham mu¯n cüa tñ ngã, nhßng trong ðó không
có tính v¸ kÖ. Khát ái này ðßþc ð£t trên c½ sª trí nång ðã
tïnh ngµ. Cá nhân khát khao d©p bö t¸ hi«m nhö nhen và
d©p bö lòng ích kÖ ð¬ tiªn ðªn quân bình thân-tâm, s¯ng
hài hòa cùng v¾i m÷i ngß¶i, và chan räi tình thß½ng
trong t¤t cä chúng sinh. Nó nh§n rõ hai thÑ quy«n lþi v§t
ch¤t và tinh th¥n chï ðßa ðªn tranh ch¤p và thù h§n, kh±
ðau và ta thán tri«n miên, chÑ không ðáp Ñng nhu c¥u
tâm linh. V¾i nhu c¥u tâm linh, cá nhân không còn ti«m
tàng nhæng khuynh hß¾ng tranh ch¤p v¾i ð¶i mà tranh
ch¤p v¾i tñ ngã. Tr÷ng tâm tranh ch¤p này là ð¬ loÕi bö
nhæng thói hß t§t x¤u, nhæng ðam mê døc lÕc thª gian,
cu¯i cùng làm cho tñ ngã trª nên thanh t¸nh. Nó có ð¥y
ðü bi và hu® ð¬ phøc vø chúng sinh theo tinh th¥n B° tát.
_____________
* Quy«n lþi tâm linh = Quy«n ðßþc hßªng nhæng giá tr¸ v« tâm linh nhß sñ tïnh
ngµ, tâm thanh thän, sñ chÑng ngµ, sñ giác ngµ, sñ tri®t ngµ, sñ hoàn toàn
chÑng ngµ, và nhæng nång lñc siêu phàm khác t× bên trong c½ chª tánh giác
tÕo ra.
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5 tiêu chu¦n c½ bän cüa

S½ ð° 1:

thñc hành thi«n hþp lý

5. Lý Lu§n
chï ðÕo
Giäi thích Pháp

Các Giai ðoÕn
thñc hành

Phân tách Pháp
KÛ thu§t thñc
hành các Pháp

Chi tiªt hóa Pháp
4. Lý
thuyªt

Thiªt l§p các
loÕi Thi«n

GIÁO LÝ

KINH

LU‡N

Thi«n Quán

3. Quyªt
tâm

Thi«n Chï
Kiên nhçn

Ý chí
Thi«n Ð¸nh

Ði«u
chïnh
Thân
Tác
døng
cüa
Thi«n
ð¯i v¾i
ð¶i
s¯ng
con
ngß¶i

Chuy¬n
hóa
Tâm

Thång
hoa Trí
tu® tâm
linh

2. Nhu c¥u
Tâm linh
Thiªt thñc

1. Tñ Lñc

Ngß¶i thñc
hành Thi«n

Thi«n Hu®

Không tranh
ch¤p v¾i
ð¶i.

Chï tranh
ch¤p v¾i
Ta/tñ ngã.

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT c½ bän v« THI‹N

75

Bài ð÷c thêm

L¶i mª ð¥u
T× nåm 1995, hß¾ng dçn tu h÷c ª các L¾p Thi«n Cån Bän,
chúng tôi luôn luôn có soÕn Bài Ð÷c Thêm kèm theo bài
giäng. Chü ðích ð¬ giúp thi«n sinh có thêm kiªn thÑc v« bài
giäng. Nay nh§n th¤y nhæng bài này có nhi«u tác døng hæu
ích ð¯i v¾i quí v¸ m¾i b¡t ð¥u ði vào Thi«n, chúng tôi cho in
kèm theo bài giäng. Nªu th¤y c¥n có thêm kiªn thÑc Thi«n
h÷c, Ph§t h÷c, và Khoa h÷c, hay c¥n nh¾ lÕi bài ð÷c, quí v¸ có
th¬ xem Bài Ð÷c Thêm, còn nªu th¤y ðü thì không c¥n xem
thêm.

Bài Ð÷c Thêm

s¯ 1
Sñ tß½ng quan giæa
lý thuyªt và thñc hành
M— Ð…U
Thành ngæ Thi«n có câu: "Có ði thì có ðªn. Không ði, t¤t
không ðªn." Nhß v§y, sñ ði trong Thi«n chính là cách
thñc hành. Dù m¾i b¡t ð¥u hay ðã träi qua nhi«u nåm
døng công, thñc hành là ði«u ki®n c¥n thiªt cüa ngß¶i ði
vào Thi«n. Tuy nhiên, mu¯n thñc hành cho có kªt quä
t¯t, trß¾c tiên ta phäi biªt Lý. Không biªt Lý, ta không
biªt phäi thñc hành nhß thª nào. Lý ðßþc xem nhß l¶i
chï dçn thiªt thñc ð¬ ta cø th¬ hóa cuµc hành trình cüa
ta. Ta không coi thß¶ng Lý. Vì không Lý, ta biªt dña vào
ðâu ð¬ thñc hành ? Ngß¶i khinh thß¶ng Lý là ngß¶i li«u
lînh, không k¬ gì tai hÕi có th¬ xäy ra trong lúc thñc hành,
cûng là ngß¶i không có tinh th¥n khoa h÷c.
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Trong b¤t kÏ cuµc hành trình nào, dù thuµc phÕm vi
Khoa h÷c v§t ch¤t hay Khoa h÷c tâm linh ð«u dña trên
Lý. Lý có thông, hành m¾i d dàng và khä nång ði t¾i
ðích m¾i d thành tñu. Lý không thông, không rõ, hành
s¨ g£p chß¾ng ngÕi. Vì ta không biªt phäi hành nhß thª
nào cho ðúng cách. Gi¯ng nhß khi lái xe, dù xe t¯t, xång
nh¾t ð¥y ðü, và thuµc ðß¶ng ði; trái lÕi, ta không thông
thÕo cách lái, t¤t nhiên ta s¨ không làm sao lái xe ðªn n½i
ðúng v¾i møc tiêu ta nh¡m t¾i. Vì v§y, nªu là ngß¶i tài xª,
mu¯n lái xe ðªn n½i, ta phäi thông thÕo cách lái. Ngoài
ra, có trß¶ng hþp thông thÕo cách lái mà không thông
thuµc ðß¶ng, không bän ð° chï ðß¶ng, ta cûng không lái
xe ðªn n½i mu¯n ðªn ðßþc. Thay vì ði hß¾ng Nam, ta có
th¬ ði hß¾ng B¡c... Vì thª, ta c¥n thuµc ðß¶ng ho£c c¥n
n¡m væng bän ð° chï ðß¶ng ð¬ tránh ði lÕc.
Nªu biªt lái xe mà không thuµc ðß¶ng cûng lái không
ðªn n½i. Còn nªu thuµc ðß¶ng mà không biªt lái cûng
không ði ðßþc. Cho nên, ta phäi kªt hþp cä hai. Mµt
mình ta ði lÕc còn ðÞ, lái xe cho cä ðoàn ngß¶i ð«u ði lÕc,
sñ tai hÕi không th¬ lß¶ng ðßþc. Cuµc hành trình v«
nhà13 cûng thª, mu¯n v« nhà, ta cûng phäi thông thÕo
ðß¶ng ði và biªt cách sØ døng phß½ng ti®n ði. Không biªt
Pháp, không biªt kÛ thu§t thñc hành, ta s¨ không làm sao
v« ðªn nhà, cho dù ý nguy®n cüa ta có cø th¬ hóa b¢ng
chí xung thiên hay b¢ng sñ quyªt tâm dûng mãnh —
quyªt tu ð¬ thành Ph§t — cûng không ðáp Ñng ðßþc nhu
c¥u v« ðªn nhà. – ðây, dûng khí không phäi là yªu t¯
quyªt ð¸nh mà là Pháp và kÛ thu§t thñc hành. Dûng khí
chï là ði«u ki®n c¥n lúc ban ð¥u, ði«u ki®n ðü là Pháp và
kÛ thu§t ð¬ Ñng døng Pháp. Không kÛ thu§t thñc hành ðã
là ði«u b¤t lþi, không Pháp lÕi còn b¤t lþi h½n næa. Vì lý
do này, trong tiªn trình thñc hành, chü trß½ng cüa Thi«n
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là kªt hþp ch£t ch¨ giæa Pháp và KÛ thu§t thñc hành hay
giæa Lý thuyªt và Thñc hành. Thñc hành mà không Lý

thuyªt nhß ðánh võ r×ng. Lý thuyªt mà không thñc hành
nhß m÷t sách.
Ý nghîa lý thuyªt
Trên c½ bän, lý thuyªt Thi«n là l¶i dÕy cüa Ph§t, ðßþc
xem là Kinh và l¶i dÕy cüa T±, ðßþc xem là Lu§n. Nhæng
l¶i dÕy này là Pháp, tÑc chü ð« ðßþc cø th¬ hóa b¢ng sñ
tri¬n khai nhæng kÛ thu§t thñc hành thông qua các lý
lu§n dçn ðªn thñc hành. Có n¡m væng lý thuyªt, ta m¾i
xây dñng lý thuyªt ðó thành lý lu§n thñc hành cø th¬. Vì
thª, lý thuyªt là ph¥n quan tr÷ng thÑ tß ð¯i v¾i nhu c¥u
tâm linh. Qua nó, ta s¨ cø th¬ hóa ðßþc ý chí quyªt tâm
thñc hi®n nhu c¥u. Ta không sþ mình ði lÕc. Vì nó là
ph¥n cø th¬ hóa Giáo lý.

Vai trò lý lu§n
Lý lu§n chï ðÕo hành ðµng. Vai trò cüa nó là hß¾ng dçn
kÛ thu§t thñc hành phù hþp theo Pháp cüa Ph§t ho£c cüa
T±. – trß¶ng hþp này, nó giäi thích, phân tích các Pháp
và chi tiªt hóa các pháp ð¬ ta n¡m væng nhæng nguyên lý
và tác døng r°i tiªn hành thñc hành. Nhß v§y, thñc hành
có kªt quä t¯t nh¶ lý lu§n chï ðÕo ðúng. Thñc hành
không có kªt quä hay kªt quä x¤u là do lý lu§n chï ðÕo
sai. V¾i ngß¶i m¾i ði vào Thi«n, lý lu§n r¤t c¥n thiªt và
quan tr÷ng. Thiªu lý lu§n, ta không biªt thñc hành ra sao;
Pháp mà ta ðß½ng thñc hành n¢m trong giai ðoÕn nào
cüa Con ðß¶ng Tâm linh; ngæ nghîa cüa các chü ð« døng
công nói lên ði«u gì. Nªu ðoán mò, giäi mò ð¬ thñc hành,
h§u quä s¨ có nhi«u b¤t lþi. Ðó là ta d thñc hành sai.
H§u quä cüa thñc hành sai thông thß¶ng ðßa ðªn u¤t
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cäm (stress) nhß m®t möi, b®nh ðµng mÕch vành tim, hay
b®nh tâm th¬ nhß cao máu, m¤t ngü... Ðây là ta ðã vô
tình tác ðµng vào h® giao cäm th¥n kinh qua sñ áp døng
chü ð« døng công dß¾i ði«u ki®n tïnh táo quá mÑc hay
n² lñc ho£c c¯ g¡ng t¯i ða.

Nµi dung lý thuyªt
Lý thuyªt bao hàm nhæng ph¥n lý lu§n nh¡m thiªt l§p
các giai ðoÕn thñc hành Pháp t× th¤p ðªn cao; ðßa ra
nhæng kÛ thu§t thích Ñng t×ng Pháp và cho ta biªt rõ
ði«u gì nên làm, ði«u gì nên tránh, ho£c cänh giác ta ch¾
c¯ g¡ng quá mÑc d ðßa ðªn b®nh cao máu; giäi thích và
phân tích các Pháp, giúp ta thông su¯t nhæng c¯t lõi ý
nghîa các døng ngæ Thi«n trong t×ng trß¶ng hþp thñc
hành; nghîa nào là "nghîa ðàng trß¾c," nghîa nào là
"nghîa ðàng sau."
Lý thuyªt cûng cho ta biªt nhæng ð¸nh nghîa theo truy«n
th¯ng v« Quán, Chï, Ð¸nh, Tu® là gì; Quán, Chï, Ð¸nh, Tu®
dña trên c½ sª nào ð¬ thành l§p và tác døng cüa các pháp
tu ðó ðßa ðªn gì cho thân, tâm, và trí tu® tâm linh. Ð£c
bi®t, Lý thuyªt cho ta biªt làm thª nào ð¬ d©p quán tính
cû, có quán tính m¾i; làm thª nào ð¬ hÕn chª quán tính
suy lu§n, suy ðoán và méo mó cüa trí nång; làm thª nào
ð¬ kinh nghi®m h¢ng tïnh h¢ng giác mà tâm không dính
m¡c. Ð¬ r°i t× ðó ta s¨ biªt cách thiªt l§p hß¾ng ði thÆng
vào Thi«n mà không ði vòng vo; thñc hành thÆng, chÑ
không thñc hành quanh co. Ta không ðóng vai "kiªn bò
mi®ng bát" nhß nhæng nåm trß¾c kia næa.
Tóm lÕi, ta có th¬ tóm kªt b¢ng mµt s½ ð° nhß sau:
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S½ ð° 2:
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Tiªn trình thñc hành thi«n
Thiªt l§p các loÕi Thi«n
thành h® th¯ng ð¬
TH¹C HÀNH

Lý
thuyªt

Thi«n Quán

GIÁO LÝ: pháp : chü
ð«
Thi«n chï

KINH:
PH‡T

LU‡N:
t‘

Thi«n Ð¸nh

Cao siêu
Thi«n Hu®

Hàn lâm

†n dø

Lý Lu§n
hß¾ng dçn
cách døng
công b¢ng
nhæng kÛ
thu§t thñc
hành hay
các chiêu
thÑc.

•

Giäi thích, Phân tích ý nghîa
thu§t ngæ, døng ngæ trong
Kinh và Lu§n.

•

Chi tiªt hóa Pháp thành t×ng
ph¥n, t×ng ð« møc...

•

Thiªt l§p các Bß¾c
thñc hành trong các
Giai ðoÕn døng công.
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Ý nghîa thñc hành
Thñc hành là cách áp døng nhæng chü ð« mà ta ðã h÷c
thông qua lý thuyªt và lý lu§n, quen g÷i là "døng công."
V¾i Thi«n, khi thñc sñ b¡t tay thñc hành, ta phäi n¡m
væng lý lu§n v« Pháp, tÑc chü ð« mà ta s¨ thñc hành hay
ðß½ng thñc hành. Có n¡m væng, ta m¾i thñc hành không
sai. Nªu lý không thông, ta không biªt thñc hành nhß thª
nào cho ðúng v¾i møc tiêu nh¡m ðªn. Nªu ði càn, ch¡c
ch¡n ta s¨ ði lÕc, ho£c "t¦u höa nh§p ma," tÑc th¥n kinh
r¯i loÕn, ðßa ðªn b®nh tâm th¬ 14 hay tâm th¥n. Thay vì
thß dãn th¥n kinh, ta làm cång th¥n kinh quá mÑc; thay
vì thß dãn tâm, ta lÕi c¯ g¡ng t¯i ða. Nói tóm lÕi, thay vì
ði«u thân, ta lÕi ðì thân; ði«u tâm, ta lÕi ðì tâm; thay vì
ði«u tÑc, ta lÕi ng°i hít thª t¯i ða.

N¡m væng chü ð«
Ð¯i v¾i ngß¶i m¾i tu thi«n, ta phäi träi qua các bß¾c thñc
hành. Trong m²i bß¾c, ta c¥n có ngß¶i hß¾ng dçn. Do
ðó, mu¯n thñc hành có kªt quä, ta c¥n n¡m væng nµi
dung chü ð« døng công. Không n¡m væng, ta d thñc
hành sai, ho£c thñc hành lâu nåm mà không ðÕt ðßþc
møc tiêu nh¡m ðªn trong t×ng giai ðoÕn. Gi¯ng nhß
ngß¶i lái xe trên xa lµ, nªu không n¡m væng hß¾ng vào
hay hß¾ng ra, ta s¨ ði lÕc. Lý do là trên xa lµ có nhi«u l¯i
ra hay l¯i vào, và có qui ð¸nh các hß¾ng Ðông, Tây, Nam,
B¡c. Nhß v§y, thay vì ði hß¾ng Nam, ta lÕi ði hß¾ng B¡c;
thay vì ra l¯i này, ta lÕi ra l¯i kia. Ta không th¬ nào tránh
khöi ði lÕc. Cûng v§y, khi thñc hành thi«n, ta phäi biªt rõ
ràng và ð¥y ðü nµi dung các chü ð« và các loÕi Thi«n mà
ta ðß½ng thñc hành. Ta không ðoán mò. Nói chung, ð¬
tránh thñc hành sai, trong t×ng giai ðoÕn døng công, ta
phäi n¡m væng nµi dung các chü ð«.
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Tß½ng quan giæa Lý và Hành
Qua nhæng ph¥n lý lu§n nhß thª, khi ði vào "R×ng Thi«n"
ta s¨ không sþ lÕc l¯i. Thiªu lý lu§n làm ð¸nh hß¾ng, ch¡c
ch¡n ta s¨ ði lÕc. Gi¯ng nhß ngß¶i lñc sî thßþng ðài mà
không biªt ði quy«n, không biªt thª võ, t¤t nhiên y s¨ b¸
ð¯i phß½ng cho ðo ván. Thân xác to l¾n và khöe mÕnh
cüa y không làm cho ngß¶i võ sî ¯m yªu, nhßng chuyên
nghi®p, sþ hãi. Sñ múa may cüa y trên võ ðài chï là
nhæng thª võ r×ng. Ð¤m ðá lung tung v¾i thân hình khöe
mÕnh cüa y, chÆng làm cho mµt võ sî nhà ngh« lo âu.
Cûng v§y, không n¡m væng nhæng m¤u ch¯t thñc hành
trong Lý Thi«n, dù c¯ g¡ng giäng Thi«n tràng giang hay
c¯ g¡ng t÷a thi«n nhi«u gi¶ trong mµt th¶i thi«n, hay
miên m§t thñc hành trong 4 oai nghi, ta cûng chï d§m
chân mµt ch², ho£c ðßa ngß¶i nghe vào ch² bª t¡c. Cho
nên, Hành mà không Lý, Hành ðó nhß ngß¶i mù ð¯t
ðu¯c ði giæa ban ngày. Ðu¯c cháy sáng mà vçn không
th¤y ðß¶ng ði. Ngßþc lÕi, Lý tuy thông su¯t mà Hành
chiªu l®, Lý ðó chÆng giúp cho ta kinh nghi®m ðßþc gì
trên phß½ng di®n chuy¬n hóa tâm, ði«u chïnh b®nh t§t
n½i thân hay phát huy tu® trí. Ngµ ðÕo và sáng ðÕo chï là
nhæng danh t× r²ng ð¯i v¾i ta. Vì v§y, v¾i Thi«n, vai trò
cä hai Lý và Hành ð«u ðßþc xem quan tr÷ng nhß nhau.
Hành ð¬ ði ðªn n½i. Lý chï ðß¶ng và cách sØ døng
phß½ng ti®n ð¬ ði ðªn n½i. Mu¯n ðªn n½i mà không ði
thì không bao gi¶ t¾i n½i ðßþc. Còn mu¯n ði mà không
biªt ðß¶ng ði, không phß½ng ti®n ði cûng không làm sao
ðªn n½i. Ðây là vai trò tß½ng quan qua lÕi giæ Lý và Hành
ð¯i v¾i ngß¶i thñc hành thi«n. V¾i ngß¶i ðßþc trang b¸ kÛ
hành trang tu Thi«n, cä hai Lý và Hành ð«u là nhân t¯
giúp ta tiªn ðªn ðÕt ðßþc nhæng yêu c¥u trong Thi«n ð¯i
v¾i tâm, thân và trí tu® tâm linh.
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Có nhi®t tâm thñc hành mà không biªt lý thuyªt, ta s¨
nhß tình trÕng 5 ngß¶i mù s¶ voi, ho£c nhß thuy«n
trßªng lái tàu, tuy có häi ð° mà không có la bàn ð¬ ð¸nh
hß¾ng con tàu. Trên b¬ cä mênh mông, làm sao biªt
hß¾ng nào ð¬ nh¡m t¾i ? Vì thª, Lý Thi«n nhß Kim Chï
Nam, thiªu Kim Chï Nam, con tàu Thi«n s¨ không bao
gi¶ c£p ðßþc bªn giác. Cûng v§y, mu¯n v« ðªn nhà mà
không biªt hß¾ng ði, làm sao v« ðªn nhà ðßþc ? Cûng
nhß mu¯n kiªn tánh, trên m£t lý thuyªt ta không biªt
tánh ðó là tánh gì, làm sao ð¬ kiªn ? ta kiªn hay ai kiªn ?
thì vi®c thñc hành thi«n cüa ta s¨ phí công vô ích.
Khi thñc sñ ði vào Thi«n, ta c¥n kªt hþp ch£t ch¨ Lý
thuyªt và Thñc hành. Lý thuyªt mà không nhu¥n nhuyn,
dûng khí hay ý chí quyªt tâm cao tµt cûng không th¬ ðßa
ta ðªn møc tiêu ngµ ðÕo15 và sáng ðÕo16. Vì khi không
thông lý lu§n thñc hành cüa t×ng giai ðoÕn, ta d thñc
hành sai. Thay vì ði hß¾ng Nam, ta lÕi ði hß¾ng B¡c.
Càng ði càng xa r¶i møc tiêu. Thay vì tác ðµng thÆng vào
c½ chª tánh giác, ta lÕi tác ðµng vào 1 trong 2 c½ chª cüa
ý cån và ý thÑc.

H§u quä cüa sñ không thông lý Thi«n
Nhi«u ngß¶i không nh§n ra sñ quan tr÷ng tß½ng quan
giæa Lý thuyªt và Thñc hành, nên không thích Lý thuyªt,
chï chú tr÷ng Thñc hành. Ðªn khi thñc sñ ði vào thñc
hành cø th¬ thì không biªt phäi Ñng døng nhß thª nào
cho phù hþp v¾i pháp ðß½ng h÷c. CÑ cho r¢ng thñc hành
thi«n là phäi ng°i thi«n. R°i h÷ xoay tr÷ng tâm vào vi®c
c¯ g¡ng t÷a thi«n trong nhi«u gi¶. H÷ xem ng°i thi«n t×
gi¶ này sang gi¶ khác là mµt thành tích. Chân dù có ðau
nhÑc, h÷ cûng c¡n rång ch¸u ðñng. H÷ nghî r¢ng cÑ
nh¡m vào vi®c ðì thân ð¬ cho tâm ðßþc ð¸nh. Nhßng tâm
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làm sao ð¸nh ðßþc, khi thân ðau nhÑc ? Càng c¯ g¡ng ðì
thân, tâm bß¾ng bïnh càng dâng cao vì nó phäi tö ra kiên
cß¶ng trß¾c c½n ðau nhÑc. Cùng lúc ðó, giao cäm th¥n
kinh (GCTK) b¸ tác ðµng ð¬ ð¯i phó v¾i sñ c¡n rång ch¸u
ðñng c½n ðau nhÑc cüa hai chân.
Kªt quä, huyªt áp s¨ gia tång vì s¯ lßþng ch¤t nß¾c hóa
h÷c norepinephrine ðßþc tiªt ra theo nh¸p ðµ hoÕt ðµng
cüa giao cäm th¥n kinh do ta c¡n rång ch¸u ðñng trong
nhæng c½n ðau nhÑc. Ðây là do ta không thông sñ tß½ng
tác giæa tâm và não bµ và giæa não bµ v¾i nµi tÕng. Ta
không biªt r¢ng m²i trÕng thái xúc cäm hay xúc ðµng cüa
tâm ð«u liên quan ðªn não bµ và nµi tÕng. Do không
thông nhß v§y nên träi qua th¶i gian dài døng công tu
thi«n, thay vì tÕo ra thân khöe mÕnh, th¥n s¡c trong sáng,
cu¯i cùng ðßa ðªn thân ta b¸ b®nh tâm th¬, th¥n s¡c ðen
t¯i mà ta không hi¬u nguyên nhân tÕi sao.

Quan ni®m ph± biªn trong gi¾i tu thi«n
Ngoài ra, có trß¶ng hþp Lý tinh thông mà không n² lñc
thñc hành, ta d trª thành nhà thi«n lý. Nhà thi«n lý là
ngß¶i nói lý thi«n r¤t hay, nhßng toàn là nhæng nghîa
ðàng trß¾c ðßþc ta thu nh£t t× trong kinh, lu§n, còn
nghîa ðàng sau thì không biªt nhß thª nào. Chính nghîa
ðàng sau m¾i là tr÷ng tâm cüa chü ð« døng công trong
Thi«n. Còn nghîa ðàng trß¾c chï là nghîa hàn lâm. Nghîa
này chï có giá tr¸ trên m£t vån chß½ng hay triªt h÷c, chÑ
không ðáp Ñng cho phß½ng thÑc døng công thñc tin.
Hi®n nay quan ni®m này r¤t ph± biªn trong gi¾i tu thi«n.
Ít ngß¶i nh§n ra ý nghîa các døng ngæ thi«n b¢ng nghîa
ðàng sau cüa chúng. Khi ðã không thông nghîa ðàng sau
cüa các døng ngæ thi«n, ngß¶i thñc hành thi«n thß¶ng ði
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l®ch hß¾ng møc tiêu. Thay vì chuy¬n hóa nµi tâm, cân
b¢ng thân-tâm, ta lÕi sa l¥y trong dính m¡c và ch¤p
trß¾c, b®nh tâm th¬ không b¾t lÕi còn gia tång. Tñ ngã
không làm sao trª nên thanh t¸nh, khi các cån tiªp xúc
v¾i thª gi¾i bên ngoài. Trong lúc ðó, có ngß¶i giöi Lý mà
thiªu Hành, Ph§t g÷i là "ngß¶i ðªm bò." TÕi Vi®t Nam,
Thi«n sß Thanh T× g÷i là "ngß¶i ðªm bÕc trong ngân
hàng." Tuy có ðªm nhi«u bò hay ðªm nhi«u ti«n, bò hay
ti«n vçn cüa ngß¶i khác. Nhæng v¸ này dù cho có miên
m§t døng công trong nhi«u nåm cûng chï nhß là "ngß¶i
ðªm cát Sông H¢ng."17 Có quyªt tâm cao, nhßng thành
quä chÆng ðÕt ðßþc nhß ý. Cu¯i cùng, càng døng công
càng ðßa ðªn b®nh cho thân và tâm. Tâm chÆng ðßþc
chuy¬n mà thân ngày càng mang nhi«u b®nh tâm th¬.

Ki¬m tra
Nhßng làm thª nào ð¬ biªt sñ trúng hay tr§t cüa Lý
thuyªt ? Ðó là dña vào møc tiêu nh¡m ðªn trong t×ng
giai ðoÕn thñc hành thi«n cüa ta và thành quä ðÕt ðßþc
dña trên chü ð« døng công cüa giai ðoÕn ðó. Trong Thi«n
Cån Bän, møc tiêu cüa ta là làm chü sñ suy nghî. Nªu
thñc sñ làm chü ðßþc suy nghî, tâm ta s¨ an t¸nh, thanh
thän, hài hòa v¾i môi trß¶ng chung quanh; bu°n, lo, s¥u,
kh±, nh¾ nhung, luyªn tiªc, sân h§n, kiêu cång, ngÕo
mÕn, sþ hãi, cåm thù s¨ b¸ xua tan; thân s¨ ðßþc khöe
mÕnh vì tr× ðßþc b®nh tâm th¬; trí hu® s¨ ðßþc sáng su¯t
vì trí nång không còn thao túng nµi tâm. Và ði«u cao nh¤t
là ta s¨ kinh nghi®m ðßþc sñ hi¬n lµ cüa Tánh giác, dù
chï trong vài giây hay vài phút. Ðây là lý thuyªt ðúng.
Nhßng, nªu qua th¶i gian dài Ñng døng nhæng kÛ thu§t
hay chiêu thÑc dß¾i sñ chï dçn cüa lý thuyªt mà ta chßa
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kinh nghi®m ðßþc nhæng ði«u k¬ trên, ta hãy xét lÕi lý
thuyªt ho£c xem lÕi sñ thñc hành cüa ta:
1) Ta có thông su¯t Pháp (chü ð«) và thñc hành ð«u ð£n
chång ?
2) Pháp ðó có phäi là l¶i dÕy cüa Ph§t hay chß T± Thi«n
không ?
3) Pháp và kÛ thu§t thñc hành ðó có nh¡m tác ðµng vào
c½ chª tánh giác không ?
Nªu 3 v¤n ð« cån bän trên mà không giäi ðáp ðßþc, ta
nên xét lÕi lý lu§n hß¾ng dçn cách thñc hành. Ðây là
cách ki¬m tra lÕi lý thuyªt và thñc hành. Trong ðó ph¥n
quan tr÷ng nh¤t là ki¬m tra Giáo lý và KÛ thu§t thñc
hành. Cä hai ph¥n này phäi liên kªt ch£t ch¨ v¾i nhau và
møc tiêu cüa hai ph¥n này ð«u nh¡m vào "ðánh thÑc"
ti«m nång hoÕt ðµng cüa c½ chª Tánh giác. Lý do là khi
Tánh giác có m£t, ta s¨ kinh nghi®m ðßþc thân tâm hài
hòa, th¥n s¡c trong sáng và trí hu® phát huy.
Kªt lu§n
Khi thñc sñ d¤n thân trên ðß¶ng thi«n, dù m¾i b¡t ð¥u
thñc t§p, ta cûng c¥n chú tr÷ng ðªn nguyên t¡c kªt hþp
Lý thuyªt và Thñc hành. Ta không khinh thß¶ng lý
thuyªt. Cûng nhß nhà khoa h÷c không bao gi¶ khinh
thß¶ng giä thuyªt. Trong ðó vai trò Lý thuyªt là vÕch
hß¾ng ði, chï cách ði trong t×ng giai ðoÕn, dÕy kÛ thu§t
và chiêu thÑc áp døng t×ng Pháp ra sao; cänh giác ch²
nào nên tránh, ch² nào nên phát huy; nói lên c¯t lõi ngæ
nghîa cüa døng ngæ Thi«n là gì, dÕy ta phäi miên m§t
thñc hành ra sao. Còn vai trò Thñc hành là áp døng
nhæng ði«u chï dçn cüa Lý thuyªt. Thñc hành là sñ ði, là
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cách Ñng døng lý lu§n cüa lý thuyªt. Có ði m¾i t¾i n½i
mình mu¯n t¾i. Có Ñng døng m¾i kinh nghi®m ðßþc
nhæng tác døng Pháp cüa Ph§t trên các m£t thân, tâm và
trí tu® tâm linh. Không ði, không bao gi¶ t¾i. Không thñc
hành, không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc nhæng gì Thi«n
nói. Nhßng ði hay thñc hành nhß thª nào ? Ði hay thñc
hành b¢ng phß½ng ti®n gì ? Ðó là vai trò cüa Lý thuyªt
vÕch ra. Lý sai, ðßa ðªn Hành sai. Lý ðúng, ðßa ðªn
Hành ðúng. Hành và Lý tß½ng tác qua lÕi lçn nhau. Nh¶
Lý, ta m¾i biªt cách Hành. Nh¶ Hành, ta m¾i có kinh
nghi®m và cø th¬ hóa ðßþc Lý. Nói chung, Lý thuyªt là
n«n täng cüa sñ tiªn bµ Khoa h÷c thñc nghi®m cûng nhß
Khoa h÷c tâm linh. Ngß¶i nào thông su¯t lý thuyªt v«
thñc hành thi«n, ngß¶i ðó thñc hành có kªt quä t¯t h½n
ngß¶i không biªt lý thuyªt, ho£c không ðßþc trang b¸ lý
thuyªt, hay có h÷c lý thuyªt mà không n¡m væng lý
thuyªt v« thñc hành thi«n. Ngß¶i quan ni®m sai l¥m v«
vai trò tác døng cüa lý thuyªt thi«n, ngß¶i ðó s¨ g£p
nhi«u chß¾ng ngÕi trên vi®c thñc hành thi«n. Nhßng
ngß¶i thông lý mà không hành là nhà Thi«n lý. Ngß¶i này
nói hay giäng Thi«n r¤t hay, nhßng không biªt làm sao ð¬
thñc hành cho có kªt quä t¯t trên các m£t thân, tâm, và
trí tu® tâm linh. Ngß¶i này luôn luôn mê say sßu t§p sách
thi«n, cóp nh£t t×ng câu nói cüa c± nhân ð¬ làm gia tài
"kh¦u ð¥u thi«n," hay "Thi«n b¡n b±ng," ho£c "Thi«n ån
gi²." Và vì không thñc hành, nên v¸ ¤y khó tránh b®nh
tâm th¬ và khó hài hòa giæa thân và tâm cüa chính mình.
T× ðó v¸ ¤y cûng khó hài hòa cùng v¾i ngß¶i chung
quanh và môi trß¶ng chung quanh. B¤t mãn, khó tánh,
kiêu mÕn, khinh thß¶ng ngß¶i khác không biªt Thi«n, d
n±i sân, phát ngôn thiªu th§n tr÷ng là nhæng thÑ tâm lý
tùy miên v¯n ti«m tàng trong tâm nhà Thi«n lý.
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Ii
nhæng trþ duyên hæu ích
trß¾c khi thñc hành thi«n
m

ð¥u

Nhß nhæng ngh® thu§t khác trên thª gian, mu¯n ðÕt
ðßþc thành quä t¯t, ngß¶i thñc hành thi«n phäi ðßþc
trang b¸ nhi«u kÛ thu§t, nhi«u phß½ng ti®n, và nhi«u yªu
t¯ thích nghi ðªn vi®c thñc hành trong t×ng giai ðoÕn,
trong 4 oai nghi. Bªi vì Thi«n không phäi chï có nhæng tß
thª ng°i hay ði, ðÑng, n¢m là ði«u ki®n c¥n thiªt mà
ði¬m then ch¯t là ta c¥n biªt trong 4 tß thª cüa t×ng giai
ðoÕn, thñc sñ ta làm gì ? TÕi sao làm ði«u ðó ? Ðây là hai
ði¬m then ch¯t trong ngh® thu§t thñc hành thi«n. Hai
ði¬m then ch¯t này n¢m trong nhæng chü ð« døng công
khác nhau và các tác døng khác nhau cüa t×ng chü ð«
ð¯i v¾i thân, tâm và trí tu® cüa ngß¶i thñc hành.
Ð£c bi®t, nhæng chü ð« ðó phäi phù hþp theo trình ðµ
tiªp thu cüa ngß¶i thñc hành trong t×ng giai ðoÕn. Nªu
không n¡m rõ t×ng ði¬m then ch¯t trong các giai ðoÕn
thñc hành, khi thñc hành ta chÆng nhæng không thu
hoÕch ðßþc kªt quä gì cho thân, tâm trong t×ng giai
ðoÕn, trái lÕi còn gây änh hßªng x¤u ðªn thân, tâm và trí
tu® tâm linh. Trên thñc tª, nhæng änh hßªng x¤u này
mang lÕi nhæng b¤t lþi chÆng nhæng cho sinh hoÕt cá
nhân trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày mà còn gây trª lñc l¾n
cho sñ an toàn trong sinh hoÕt gia ðình và xã hµi. Ðó là
khi áp døng sai kÛ thu§t, kªt quä thân ta s¨ b¸ b®nh và
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tâm ta s¨ không bình thß¶ng. Gia ðình cüa ta s¨ gánh l¤y
h§u quä này... Cho nên, ta c¥n thông su¯t các chi tiªt
trong lúc thñc hành qua các giai ðoÕn.
Trong b¤t kÏ ngh® thu§t nào, mu¯n ðªn ch² tinh xäo ta
phäi träi qua nhi«u tiªn trình thñc hành, t× ð½n giän ðªn
phÑc tÕp, t× ph¤n ð¤u ð½n s½ v¾i tñ ngã ðªn n² lñc
chiªn ð¤u cam go v¾i nó. Trong ngh® thu§t thñc hành
thi«n, ta cûng phäi träi qua nhi«u giai ðoÕn nhiêu khê
nhß thª. M²i giai ðoÕn có chü ð« thñc hành phù hþp
theo giai ðoÕn ðó. Không giäi ðáp ðßþc hai câu höi trên,
ta s¨ không biªt tÕi sao phäi träi qua nhi«u giai ðoÕn thñc
hành trong Thi«n và tÕi sao phäi thi«n trong 4 oai nghi ?
R°i trong 4 oai nghi ðó, ta thi«n nhß thª nào ? Khi nào áp
døng Thi«n Quán ? Khi nào áp døng Thi«n Ð¸nh ? Khi
nào áp døng Thi«n Hu® ? Tác døng cüa các loÕi Thi«n
này ð¯i v¾i thân, tâm và trí tu® tâm linh cüa ta cø th¬
nhß thª nào ?
Khi ðã không biªt lý do tÕi sao cÑ ng°i, cÑ ði, cÑ ðÑng, cÑ
n¢m trong lúc g÷i là "thñc hành thi«n trong 4 oai nghi"
thì ðªn bao gi¶ ta m¾i ðÕt ðßþc ki®n toàn ngh® thu§t
hành thi«n trong cuµc s¯ng chÕy ðua v¾i th¶i gian nhß
hi®n nay ? Ð¶i quá ng¡n. Nhìn ði, ngó lÕi, tu±i ðã ngoài
50, 60, 70, 80 r°i...Theo Thi«n ðã nhi«u nåm mà có ngß¶i
chßa nh§n ra ðßþc ¦n s¯ ðó là gì hay chßa giäi ðáp ðßþc
¦n s¯ ðó. Nhß thª thì u±ng phí mµt ð¶i tu !
Là ngß¶i thñc sñ có nhu c¥u tâm linh, ta c¥n biªt rõ ¦n
s¯ ðó và cách giäi ¦n s¯ ðó trong t×ng giai ðoÕn døng
công.
Ð¬ trþ duyên quí v¸ m¾i b¡t ð¥u thñc hành thi«n — biªt
rõ nhæng ði«u c¥n thiªt trß¾c khi thñc hành, chúng tôi
thiªt l§p nhæng ph¥n cø th¬ dß¾i ðây:

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT c½ bän v« THI‹N

89

1
nhæng câu höi thß¶ng ðßþc
nêu lên trong thi«n cån bän

Giäi ðáp nhæng th¡c m¡c c½ bän
Trß¾c khi thñc hành, ta c¥n biªt tr÷ng tâm chính cüa
Thi«n Cån Bän nh¡m ðªn gì. TÕi sao nh¡m ðªn ði«u ðó.
Dß¾i ðây là nhæng câu höi ðßþc chúng tôi nêu lên ð¬ giäi
ðáp nhæng th¡c m¡c chung trong nhi«u ngß¶i thñc hành
thi«n.
Höi: - Tr÷ng tâm chü yªu cüa Thi«n Cån Bän là gì ?
Ðáp: - Tr÷ng tâm chính là nh¡m hß¾ng dçn ngß¶i thñc
hành tiªn ðªn làm chü sñ suy nghî.
Höi: - TÕi sao phäi làm chü sñ suy nghî ?
Ðáp: - Vì suy nghî ð¯i ngh¸ch v¾i Thi«n. Nó ð¯i ngh¸ch
v¾i ngµ. Nó làm cho tâm luôn luôn ðµng hay luôn luôn
dính m¡c vào ð¯i tßþng. Nªu nghî thi®n, tâm ðµng theo
thi®n. Nªu nghî ác, tâm ðµng theo ác. Ðó là chßa k¬ h§u
quä cüa suy nghî quá nhi«u ðßa ðªn lo âu, bu°n, kh±,
tính toán nhi«u v¤n ð«, ðßa ðªn m¤t ngü, tâm r¯i loÕn,
và gây hÕi cho thân. Vì tâm xúc cäm tác ðµng vào não bµ
làm tiªt ra các ch¤t nß¾c hóa h÷c gây b®nh cho thân.
Höi: - Khi làm chü ðßþc sñ suy nghî, ði«u gì xäy ra trong
tâm ta ?
Ðáp: - Khi làm chü ðßþc sñ suy nghî dù chï vài giây ð°ng
h°, ta s¨ nh§n ra trÕng thái tâm bình thän và cái biªt rõ
ràng l£ng l¨, vô ngôn có m£t. Ðó chính là bän giác cüa tñ
thân con ngß¶i. Nó là cái biªt không l¶i. Thi«n tông g÷i là
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Tánh Giác, Ph§t giáo Nguyên Thüy g÷i là cái "Vô Sinh,"
tÑc cái biªt không do kªt hþp v¾i nhæng ði«u ki®n khác
ð¬ sinh ra. Nó v¯n có sÇn trong con ngß¶i.
Höi: - Tác døng cüa biªt không l¶i ðßa ðªn gì cho thân
tâm và trí tu® ?
Ðáp: - Nªu ngß¶i nào thñc sñ kinh nghi®m biªt không l¶i
t× 1 phút ðªn nhi«u phút trong mµt th¶i thi«n, ngß¶i ðó
s¨ kinh nghi®m ðßþc tâm yên l£ng. Ngß¶i ðó cûng kinh
nghi®m sñ khöe kho¡n trong thân hay sñ d°i dào sÑc lñc
sau th¶i thi«n. Ngoài ra, nhæng chÑng b®nh nhß huyªt áp
cao, có khä nång chæa khöi. V÷ng tßªng b¸ ki¬m soát. Trí
nång b¸ hÕn chª sÑc hoÕt ðµng méo mó và suy lu§n.
ÐÑng trß¾c t¤t cä cänh, tâm không dao ðµng và trí tu® s¨
có c½ hµi phát huy rµng l¾n.
Höi: - Thi«n Tông Trung Hoa thß¶ng ð« c§p ðªn "chån
trâu." Hi®n nay nhi«u ngß¶i thñc hành thi«n cûng nói
thñc t§p cách "chån trâu." V§y døng ngæ này nói lên ði«u
gì ?
Ðáp: - Nói ng¡n g÷n, døng ngæ "chån trâu" trong Thi«n
Tông Trung Hoa ám chï cho cách gìn giæ tâm, hay ý, ho£c
ý thÑc không dính v¾i cänh hay không chÕy theo cänh.
Nói chung là khi các cån tiªp xúc ð¯i tßþng, ngß¶i thñc
hành c¯ giæ tâm không cho dính v¾i t¤t cä ð¯i tßþng. Vì
các Thi«n sß Trung Hoa, so sánh tâm nhß con trâu
hoang. Nó luôn luôn chÕy b§y vào xóm làng qu§y phá,
nhß ån lúa mÕ... Mu¯n nó không ån lúa mÕ, ngß¶i tu
thi«n phäi chån nó, nhß møc ð°ng chån trâu. TÑc là
ngß¶i tu thi«n phäi miên m§t gìn giæ tâm mình, không ð¬
tâm b¸ cänh lôi cu¯n hay không ð¬ tâm b¸ cänh tác ðµng
r°i chÕy theo cänh.
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Höi: - Còn nói rµng h½n thì sao ?
Ðáp: - Nói rµng h½n thì các Thi«n sß Trung Hoa, tác giä
sách "Mß¶i Tranh Chån Trâu," so sánh tâm nhß con trâu
hoang. H÷ mô tä tranh thÑ nh¤t là møc ð°ng ði "Tìm
Trâu." Ðây là con trâu hoang. Tranh thÑ hai là "Th¤y
D¤u." Ðây là hai bß¾c mà ngß¶i hành thi«n c¥n ði tìm
xem con trâu tâm cüa mình thñc sñ là gì, hành tung hay
d¤u vªt cüa nó ðßþc ghi lÕi nhß thª nào trong cuµc s¯ng
trên thª gian.
Các Thi«n sß Trung Hoa mô tä phß½ng thÑc làm cho tâm
không khªi lên ni®m lång xång dao ðµng b¢ng cách v¨
hình møc ð°ng xö mûi trâu không cho nó chÕy b§y vào
xóm làng; chån nó, làm cho nó trª nên thu¥n. Ðây là ba
bÑc tranh kª tiªp ðßþc ghi là "Th¤y Trâu" "Ðßþc Trâu,"
và "Chån Trâu." Trong ðó, møc ð°ng tßþng trßng ngß¶i
chån trâu tài giöi.
Nhß v§y, ý nghîa døng ngæ "chån trâu" mà các Thi«n sß
Trung Hoa sØ døng dùng ð¬ mô tä cách ta thß¶ng xuyên
gìn giæ sáu cån không cho dính m¡c sáu tr¥n, hay miên
m§t døng công làm cho tâm ðÑng trß¾c cänh mà không
theo cänh ho£c ðÑng trß¾c cänh mà không dính v¾i
cänh. Nªu chån l½ là, trâu tâm li«n b¸ ð¯i tßþng bên
ngoài (ngoÕi tr¥n) tác ðµng hay nó trª chÑng nhß trâu
ðiên. Bªi vì trong bän ch¤t, trâu tâm r¤t ham thích ngoÕi
tr¥n và cûng d có nhæng phän Ñng phÑc tÕp ð¯i v¾i
ngoÕi tr¥n. Khi nó không hài lòng v¾i nhæng gì nó tiªp
xúc, nó li«n có nhæng phän Ñng ðßa ðªn giªt ngß¶i hay
gây ðau thß½ng tang tóc cho kë khác mà không th¤y h¯i
h§n. Vì thª, tâm c¥n phäi ði«u phøc nhß trâu c¥n phäi có
ngß¶i chån, làm cho nó trª nên thu¥n. Khi tâm thu¥n,
cuµc s¯ng cüa cá nhân s¨ trª nên hài hòa cùng v¾i m÷i
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ngß¶i chung quanh và hoàn cänh chung quanh. Nó
không còn gây xáo trµn môi trß¶ng. Ðây là trí nång ðã
b¡t ð¥u tïnh ngµ. Nó không b¸ ngoÕi duyên tác ðµng.
Cûng nhß khi trâu thu¥n, nó n¢m yên, không ði b§y ð¬
ån lúa mÕ cüa ngß¶i. Nó biªt nghe l¶i ngß¶i chån hay
nghe l¶i chü. Ðó là nói rµng h½n v« ý nghîa cüa døng ngæ
"chån trâu" trong Thi«n Tông Trung Hoa.
Höi: - Thª nào là ðÑng trß¾c cänh mà tâm theo cänh hay
không dính v¾i cänh ?
Ðáp: - Ðó là cách tâm bi¬u lµ l¶i nói v« cänh thông qua
trÕng thái xúc cäm hay xúc ðµng khi tâm giáp m£t v¾i
cänh. Thí dø, khi ðÑng trß¾c cänh, tâm nói lên l¶i khen,
tiªng chê v« cänh. Nªu cänh thích hþp v¾i tâm thì ca ngþi
cänh. Cänh không thích hþp v¾i tâm thì tâm ðä phá, bôi
x¤u cänh. Ho£c tâm bµc lµ thái ðµ, cØ chï luyªn tiªc, nh¾
thß½ng, ham thích, bñc bµi hay khó ch¸u khi nó giáp m£t
v¾i cänh. Nhi«u khi không b¢ng lòng vi®c chi, nó n±i sân
lên, ð§p phá lung tung, hay tàn phá nhà cØa, giªt chóc
ngß¶i khác. Ðó là trÕng thái tâm theo cänh hay tâm dính
v¾i cänh, ho£c tâm b¸ cänh chuy¬n làm cho nó khªi lên
nhæng phän Ñng b¤t thß¶ng v« cänh theo tình cäm riêng
tß cüa tâm. Nªu tâm không bi¬u lµ l¶i nói hay cØ chï,
thái ðµ ð¯i v¾i cänh thì tâm không làm sao dính hay theo
cänh ðßþc.
Höi: - Làm thª nào ð¬ ðÑng trß¾c cänh, tâm không dính
hay không theo cänh ?
Ðáp: - Có nhi«u cách áp døng. Thí dø, khi ðÑng trß¾c b¤t
cÑ cänh gì, ta không nói th¥m trong não v« b¤t cÑ ði«u gì
ð¯i v¾i cänh. Ta th¥m nh§n biªt t¤t cä cänh trß¾c m¡t,
nhßng không nói nét chung, nét riêng v« cänh nhß thª
nào. Ta không phê phán, không lu§n bàn v« cänh. Cänh
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nhß thª nào, ta chï th¤y biªt y nhß thª ðó. B¢ng cách
này, tâm s¨ không dính v¾i cänh hay tâm không theo
cänh.
Höi: - TÕi sao không dính ?
Ðáp: - Vì trong ðó không có ni®m phân bi®t hai bên. Ðó
là tâm không khen, không chê, không bu°n, không gi§n,
không tranh h½n thua gì cä. Trong nó không có tâm ganh
ðua. Nó biªt hªt t¤t cä mà không nói th¥m v« t¤t cä. Chï
vì ðây là cái biªt l£ng l¨, không l¶i cüa tánh giác ! Ð£c
tính cüa nó là biªt rõ ràng ð¥y ðü mà không dính vào
mµt bên nào. Trong ðó không có "cái Ta" xu¤t hi®n.
Thi«n Tông minh h÷a là chân tâm hay "Ông Chü." Ph§t
giáo Phát Tri¬n thuµc h® th¯ng Duy ThÑc g÷i nó là "BÕch
T¸nh ThÑc," tÑc là "ThÑc Trong SÕch" hay "ThÑc Không
D¤u Vªt."
Höi: - Nhß v§y, c¯t lõi cách "chån trâu cüa Thi«n Tông
Trung Hoa" minh h÷a cho cách gìn giæ sáu cån không
cho dính v¾i sáu tr¥n phäi không ?
Ðáp: - Ðúng ! – mÑc cån bän "chån trâu cüa Thi«n Tông
Trung Hoa" minh h÷a là nhß thª. Nªu thñc t§p ðßþc,
ngß¶i thñc hành s¨ làm chü ðßþc "trâu tâm" cüa mình
mà không c¥n chª ngñ các cån.
Höi: - Nhßng làm thª nào ð¬ sáu cån không dính sáu
tr¥n?
Ðáp: - Ðó là biªt không l¶i ! M²i khi các cån tiªp xúc v¾i
b¤t kÏ ð¯i tßþng nào, tâm mu¯n khªi lên nói ði«u gì, ta
c¯ g¡ng t§p không nói th¥m, thì sáu cån không dính sáu
tr¥n; ngay ðó "trâu cüa Thi«n Tông" không th¬ xu¤t hi®n
ðßþc. Còn nªu ta nói th¥m, dù ðó là l¶i thi®n hay l¶i cao
siêu, "trâu" li«n xu¤t hi®n ngay l§p tÑc. Ðó là nhæng
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trÕng thái tâm xúc cäm cüa ta ðßþc bi¬u lµ qua nhæng
nµi dung nói th¥m khác nhau. Cho nên, chï có không nói
th¥m trong não,"trâu" m¾i không xu¤t hi®n. Ðây là cách
gìn giæ không cho nhæng nµi dung cüa tâm xúc cäm khªi
lên. Còn h biªt mà nói th¥m, nµi dung tâm xúc cäm li«n
theo ðó khªi lên. Ngay ðó trâu tâm li«n xu¤t hi®n. Ho£c
ngay ðó, tñ ngã li«n có m£t. Ðây là c¯t lõi cách chån trâu
trong Thi«n Tông ª mÑc c½ bän và c¥n thiªt nh¤t ð¯i v¾i
ngß¶i m¾i b¡t ð¥u ði vào thi«n hay ngß¶i tu thi«n lâu
nåm mà chßa có kinh nghi®m làm chü ngôn hành.
Höi: - V§y, bß¾c ð¥u thñc hành trong 4 oai nghi cüa
Thi«n Tông là cách thñc t§p không nói th¥m trong não
phäi không ?
Ðáp: - Phäi.
Höi: - Cách này có liên h® gì ðªn Thi«n Nguyên Thüy
không ?
Ðáp: - Có ! Ðó là Ph§t dÕy không t¥m không tÑ. "Không
t¥m" là "không nói th¥m." "Không tÑ" là "không ð¯i thoÕi
th¥m l£ng," hay "ta không nói qua nói lÕi v¾i ta."

†n s¯ cüa Thi«n
Höi: - Nhß v§y, "không nói th¥m trong não" có phäi là ¦n
s¯ thñc hành trong 4 tß thª cüa Thi«n Tông không ?
Ðáp: - Phäi. †n s¯ cüa Thi«n là ª ðó. Khi giäi ðßþc ¦n s¯
này, ta s¨ biªt ðßþc cách chån trâu cüa Thi«n Tông ª
mÑc c½ bän và quan tr÷ng nhß thª nào. Còn giäi không
ðßþc hay giäi không trúng, ta không biªt làm sao thñc
hi®n ðßþc cách chån trâu ðúng mÑc theo quan ði¬m
Thi«n Tông. Do ðó, tuy cho r¢ng mình "ng°i thi«n ð¬
chån trâu" mà thñc sñ trâu ðã chÕy vào xóm làng t× ð¶i
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nào r°i, ta cûng không hay biªt. Ðªn khi biªt ðßþc, tâm
ðã dao ðµng hay dính m¡c nhi«u chuy®n trong th¶i gian
v×a qua b¢ng nhæng tràng ni®m nói th¥m huyên thuyên
v« nhi«u v¤n ð« khác nhau trong quá khÑ, tß½ng lai, và
hi®n tÕi.
Höi: - Ðây có phäi là cách thñc t§p cån bän trong Thi«n
Tông không ?
Ðáp: - Phäi ! Ðây là cách thñc t§p cån bän trong Thi«n
Tông. Ngß¶i m¾i b¡t ð¥u thñc hành theo Thi«n Tông ð«u
áp døng cách chån trâu này. H tâm v×a mu¯n khªi
ni®m, ta li«n không nói th¥m, ni®m ðó li«n ngßng ngay
l§p tÑc. Gi¯ng nhß trâu v×a mu¯n ði b§y, møc ð°ng li«n
giñt dây vàm, trâu li«n ðÑng lÕi. Nªu thñc hành thß¶ng
trñc b¢ng cách chån trâu theo phß½ng thÑc này, mµt
ngày nào ðó ta s¨ kinh nghi®m v÷ng tâm không còn khªi
lên vô tr§t tñ mà ni®m biªt không l¶i ðßþc thay thª vào.
M¤u ch¯t thñc t§p ð¥u tiên cüa Thi«n ð¬ ki¬m soát tâm
là ª ch² ðó. Không giäi ra ðßþc ¦n s¯ này, ta không bao
gi¶ kinh nghi®m "trâu tâm" trª nên thu¥n.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Vì khi thñc hành thi«n trong 4 tß thª, ta cÑ nói
th¥m mãi thì tâm vçn dính v¾i cänh ! H mµt ni®m nói
th¥m là tâm dính v¾i cänh mµt ni®m, dù ðó là ni®m
thi®n. Bªi vì c½ bän là trong ðó ni®m có mang nµi dung
tâm xúc cäm ho£c t¯t, ho£c x¤u, ho£c thi®n, ho£c ác.
Trong lúc thñc hành thi«n, b« ngoài tuy có vë nhß ta m£c
áo møc ð°ng, tay c¥m roi mà trâu tâm chÕy m¤t lúc nào
ta cûng không hay biªt. Lý do là ta không biªt d¤u vªt
trâu tâm ðó thñc sñ là gì và nó chÕy ði b¢ng cách nào. Do
ðó, làm sao ta biªt cách ð¬ chån trâu tâm cho hæu hi®u ?
Thí dø, trong tß thª ng°i, b« ngoài xem r¤t trang nghiêm,
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mà bên trong, tâm nói th¥m hay ð¯i thoÕi th¥m l£ng cÑ
din ra liên tøc. Ta hªt nói chuy®n này ðªn nghî t¾i
chuy®n kia. Nhß v§y, dù cho ng°i su¯t ngày cûng phí
công vô ích. Cho nên, nªu ðÕt ðßþc væng ch¡c không nói
th¥m thì trâu chÆng nhæng không th¤y mà sñ chån cûng
không còn ! Ngß¶i chån cûng không có. Còn nªu ng°i
hay ði, ðÑng mà nói th¥m mãi, thì con trâu tâm vçn xu¤t
hi®n. Ðó là tâm hªt chÕy theo cänh này ðªn chÕy theo
cänh khác. Nó không bao gi¶ ðÑng yên. Ð¯i cänh, ta vçn
k©t hai bên. Ta không làm sao ðÕt ðßþc "Ð¯i cänh vô
tâm!"nhß trong Thi«n ngæ nói.
Höi: - Thª nào là b¸ k©t hai bên ?
Ðáp: - Ðó là dính m¡c vào hai m£t hay hai ð¥u cñc ðoan.
Thí dø, dính vào thi®n hay ác, t¯t hay x¤u, phäi hay trái,
nghèo hay giàu, vân vân.
Höi: - Làm thª nào ð¬ không b¸ k©t hai bên ?
Ðáp: - Ðó là tuy biªt rõ ràng v« hai bên cüa cänh, nhßng
tâm không dính v¾i bên nào.
Höi: - Làm thª nào ð¬ không dính ?
Ðáp: - Không nói th¥m trong não !
Höi: - V§y, v¤n ð« c½ bän cüa Thi«n ðßþc ð£t ª ch² nào ?
Ng°i hay là gì ?
Ðáp: - V¤n ð« c½ bän cüa thñc hành Thi«n không phäi là
ng°i mà ta phäi nh§n ra cho rõ ràng là làm gì trong lúc
ng°i ? TÕi sao phäi làm ði«u ðó trong lúc ði, ðÑng hay
ng°i, n¢m ? Không nh§n ra ðúng, ta s¨ ð£t sai tr÷ng tâm
trong lúc thñc hành thi«n.
Höi: - Nhß v§y, ý nghîa "th¤y d¤u" trong Tranh Chån
Trâu cüa Thi«n Tông là gì ?
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Ðáp: - Ðó là nh§n ra ðßþc sñ nói th¥m mang nhi«u nµi

dung xúc cäm khác nhau trong tâm ! Nói th¥m có nµi
dung chính là "d¤u chân cüa trâu tâm" trong Thi«n Tông.
Nªu không nói th¥m, tâm làm sao bi¬u lµ ðßþc nhæng
s¡c thái xúc cäm b« ngoài cüa nó ? Do ðó, "d¤u chân
trâu" trong Thi«n, chính là l¶i nói th¥m mang nhi«u nµi
dung tâm lý xúc cäm khác nhau. Thñc hành theo Thi«n
Tông, ta c¥n nh§n ra ý nghîa minh h÷a "d¤u vªt" này. Nó
chính là mÕng lß¾i nói th¥m mang ðü loÕi nµi dung. †n
s¯ c½ bän cüa Thi«n là ª ði¬m này.
Höi: - Nhß v§y, nªu nói th¥m mà không mang nµi dung
xúc cäm trong ðó, tâm có dính v¾i cänh không ?
Ðáp: - Không !
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Lý do là nói th¥m ðó chï là âm thanh. Gi¯ng nhß
tiªng chuông. Khi tai nghe tiªng ngân cüa nó. Nó chï là
âm thanh. Nó không mang nµi dung tâm xúc cäm gì
trong ðó hªt. Ngßþc lÕi, chï có trí nång din d¸ch âm
thanh tiªng chuông kia nhß thª nào. Ðªn khi nghe tiªng
chuông, tâm li«n khªi lên ni®m xúc cäm ðü loÕi. Cûng
v§y, nªu tôi nói lên l¶i "Không" mà trong não không khªi
lên nµi dung gì trong ðó, thì tuy mi®ng có nói l¶i
"Không," tai có nghe l¶i "Không" mà tâm tôi vçn tînh
l£ng. Chï vì trên c½ bän l¶i "Không" ðó không mang nµi
dung gì hªt. Nó chï là tiªng "Không !" Do ðó, tuy tai nghe
âm thanh mà tâm không dính v¾i âm thanh. Ngßþc lÕi,
nªu tôi nói th¥m l¶i "Không," tai nghe l¶i "Không," r°i tôi
nghî r¢ng nµi dung l¶i "Không" này là tr¯ng không, không
có v§t gì trong ðó. TÑc thì tâm tôi dính v¾i ð¯i tßþng
"Không" ngay. Vì l¶i "Không" này có chÑa nµi dung theo
sñ din tä hay suy lu§n cüa tñ ngã hay cüa trí nång.
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Höi: - Nhß v§y, khi hát ca, tâm có dính v¾i âm thanh
không ?
Ðáp: - T¤t nhiên là có.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Vì khi hát ca, ta phäi nh¾ hát theo ði®u nhÕc: lên
b±ng, xu¯ng tr¥m và ðôi lúc có c¯ g¡ng bµc lµ tâm lý xúc
cäm theo nµi dung âm thanh cüa l¶i ca theo ði®u nhÕc ðó
næa. Do ðó, khi hát ca, tâm phäi dính v¾i âm thanh và
dính r¤t nhi«u, vì ta phäi bµc lµ hay b¸ kích thích bªi nµi
dung âm thanh theo l¶i ca.
Höi: - Nhß v§y, b¢ng âm nhÕc và l¶i ca tiªng hát ð¬ døng
công theo Thi«n, có ðßa ðªn Ð¸nh không ?
Ðáp: - T¤t nhiên là không !
Höi: - Làm thª nào ð¬ cø th¬ hóa ¦n s¯ thÑ nh¤t trong
Thi«n ?
Ðáp: - Khi nh§n ra ¦n s¯ này r°i, ta phäi thñc t§p nhæng
cách ðßa ðªn làm chü sñ nói th¥m.
Höi: - Thñc t§p nhß thª nào ?
Ðáp: - Áp døng các kÛ thu§t thñc hành nhß Không Ð¸nh
Danh Ð¯i Tßþng, Không Dán Nhãn Ð¯i Tßþng. Nhæng
ph¥n này ðßþc trình bày ª møc KÛ Thu§t Thñc Hành.

So sánh
Höi: - Thi«n Tông Trung Hoa dÕy cách chån trâu ð¬ gìn
giæ tâm, trong Ph§t giáo Nguyên Thüy, Ph§t dÕy cách gì ?
Ðáp: - Ph§t dÕy r¤t nhi«u cách, trong ðó có cách "chån
bò" và cách "chån ngña" hay "chån voi." Ðây là 3 cách mà
sau này Thi«n Tông Trung Hoa áp døng g¥n gi¯ng theo
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Ph§t giáo Nguyên Thüy. Thí dø nhß trong kinh "Ð¶n TÏ
Bà," Ph§t dÕy các v¸ TÏ kheo, Ph§t nói: "Này các TÏ kheo,
lúa mì ðã chín và mµt ngß¶i giæ lúa mì l½ ðãng. Có con
bò ån lúa mì, xâm phÕm lúa mì ¤y. Ngß¶i giæ lúa mì n¡m
ch£t cái mûi con bò. Sau khi n¡m ch£t, ngß¶i ¤y r¸ ch£t
trên cái trán...V¾i cây g§y, ngß¶i ¤y ðánh con bò mµt tr§n
nên thân...Sau ðó, ngß¶i ¤y thä con bò ði...Con bò ði vào
làng hay ði vào r×ng nó không còn xâm phÕm lúa mì, vì
nó nh¾ ðªn cäm xúc cây g§y l¥n trß¾c. Cûng v§y, này các
TÏ kheo, khi nào TÏ kheo có tâm ch½n trñc, chánh trñc
ð¯i v¾i sáu xúc xÑ, th¶i nµi tâm an trú, t¸nh chï, nhÑt
tâm, Thi«n ð¸nh.*"
Höi: - TÕi sao Ph§t dÕy cách chån ngña hay chån voi ?
Ðáp: - Ph§t là dòng dõi chiªn sî. Vào th¶i Ph§t, voi hay
ngña ðßþc sØ døng khi tham chiªn. Ngña hay voi ðßþc
ngß¶i nài luy®n t§p. Cu¯i cùng chúng phäi ch¸u sñ ði«u
khi¬n cüa ngß¶i nài, ð¬ khi ra tr§n, chúng biªt nhæng
cách tiªn thoái theo ý mu¯n cüa ngß¶i nài. Khi còn là
thái tØ, Ph§t cûng t×ng là ngß¶i ði«u khi¬n voi hay ngña.
Ph§t th¤y chª ngñ tâm cûng khó khån nhß chª ngñ ngña
và voi, do ðó Ph§t so sánh tâm cûng nhß voi hay ngña.
Nó r¤t khó dÕy bäo. Ngß¶i nài phäi th§t giöi ð¬ ði«u
khi¬n tâm ðªn ch² d bäo, d sai khiªn.
Höi: - Ngoài ra, Ph§t dÕy pháp gì ð¬ chª ngñ tâm thiªt
thñc ?
Ðáp: - Pháp c½ bän nh¤t là làm chü ngôn hành. Ph§t g÷i
cách này là "không t¥m không tÑ."18
Höi: - Làm thª nào ð¬ làm chü tâm ngôn ?
______________
* Kinh Tß½ng ¿ng IV, tr. 318 (S. IV. 195)
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Ðáp: - Ph¥n này ðßþc hß¾ng dçn ª ph¥n KÛ Thu§t Thñc
Hành.
Tóm lÕi, ði¬m trþ duyên hæu ích thÑ nh¤t mà ngß¶i m¾i
ði vào ðß¶ng Thi«n c¥n nh§n rõ ¦n s¯ cüa Thi«n. †n s¯
này là sñ nói th¥m trong tâm hay tâm ngôn. Khi trâu
thu¥n ðó là lúc tâm ðã b¸ ki¬m soát. Khi trâu loÕn ðµng,
ðó là lúc tâm ngôn phát ra theo khuynh hß¾ng dính m¡c
vào hai bên cüa "cái Ta." Mu¯n không k©t hai bên, ta c¥n
làm chü tâm ngôn.
Kªt lu§n
Khi tâm không ðµng, nång lñc biªt không l¶i cüa tánh
giác trª thành hi®n thñc. Nhß v§y, ta s¨ kinh nghi®m
ðßþc biªt không l¶i cüa tánh giác khi nào ta thñc sñ làm
chü tâm ngôn t× vài giây trª lên. Do ðó, t× "chån trâu"
ðªn "trâu thu¥n," chï thông qua có kÛ thu§t "không nói
th¥m." Ðây là cách chån trâu cø th¬ và thiªt thñc. Trâu
thu¥n là tâm không dính v¾i cänh, cänh cûng không
chuy¬n ðßþc tâm. Ðây là trÕng thái tâm ngôn b¸ ki¬m
soát. Trâu loÕn ðµng là ta còn nói th¥m và ð¯i thoÕi th¥m
l£ng trong não, hay "t¥m và tÑ" còn thß¶ng xuyên xen k¨
khªi lên. Ð¯i duyên xúc cänh, trí nång còn hi®n hæu ð¬
dính m¡c v¾i ð¯i tßþng.
Trên ðây là ph¥n mª ð¥u cüa ðß¶ng vào tâm linh b¢ng
cách giäi ra ¦n s¯ cüa Thi«n theo L¯i Chån Trâu trong
Thi«n Tông Trung Hoa. Không giäi ra ðßþc ¦n s¯ này, tuy
có miên m§t døng công, ta chï là ngß¶i ðùa giÞn v¾i
ni®m. Mãi mãi ta không làm sao ki¬m soát ðßþc v÷ng
tâm ð¬ chân tâm hi¬n lµ væng ch¡c. Ðây là ði¬m trþ
duyên thÑ nh¤t. Tiªp theo, ta c¥n n¡m væng ðÕi cß½ng
các giai ðoÕn thñc hành thi«n.
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2
ðÕi cß½ng các giai ðoÕn
thñc hành

Tránh hi¬u l¥m
Trên nguyên t¡c, dù thñc hành thi«n theo h® th¯ng nào,
ngß¶i thñc hành phäi träi qua t×ng giai ðoÕn døng công.
Ðây là thñc hành t× d ðªn khó, hay thñc hành t× pháp
th¤p ðªn pháp cao, ho£c còn g÷i theo truy«n th¯ng là t×
"tøc ðª"19 ðªn "chân ðª."20 Ta phäi thñc hành t×ng bß¾c,
chÑ không có mµt phen ði thÆng ðªn møc tiêu cu¯i cùng
là thoát kh±, giác ngµ, và giäi thoát hay tñ tÕi và Niªt Bàn
nhß nhi«u ngß¶i ðã l¥m tßªng nhß v§y.
Trß¾c khi ðÕt ðßþc Chánh ðÆng giác, ðÑc Ph§t cûng ðã
phäi träi qua t×ng giai ðoÕn døng công: t× S½ Thi«n ðªn
TÑ Thi«n, hay t× các t×ng Ð¸nh th¤p ðªn Ð¸nh cao. Ðªn
khi thiªt l§p phß½ng hß¾ng giáo hóa, Ngài cûng chï dçn
cách thñc hành t× th¤p ðªn cao. Phß½ng thÑc này g÷i là
"ti®m giáo."21 Do ðó, ði theo Con Ðß¶ng cüa Ph§t, chúng
ta cûng ði t×ng bß¾c, hay áp døng t×ng giai ðoÕn. Sñ ði
t×ng giai ðoÕn hay t×ng bß¾c này g÷i là "ti®m tu."22

Thñc hành theo t×ng giai ðoÕn
Nói thª ð¬ các bÕn biªt r¢ng dù theo Thi«n Tông, Thi«n
Nguyên Thüy, hay Thi«n Phát Tri¬n, chúng ta ð«u phäi
thñc hành theo t×ng giai ðoÕn. Trong Thi«n có ð¯n ngµ,
chÑ không có ð¯n tu; có tu thÆng, chÑ không tu vòng vo.
Ngß¶i m¾i tu thi«n c¥n ði t×ng bß¾c, nhßng ði thÆng,
không ði loanh quanh. Ði loanh quanh là ði mò hay ði
vòng vo. Ði thÆng là ði vào c¯t lõi giáo pháp.
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– ðây ta ðã tìm ra ðáp án ¦n s¯ thñc hành trong 4 oai
nghi cüa Thi«n Tông là Chån Trâu b¢ng cách không ð¬
tâm lång xång dao ðµng, phân bi®t hai bên, trí nång suy
lu§n và suy nghî tính toán thß¶ng xuyên hoÕt ðµng vô
tr§t tñ nhß trß¾c. Do ðó, Chån Trâu ðßþc xªp vào Giai
ðoÕn I. Ðây là giai ðoÕn ta c¥n ði«u phøc trâu nµi tâm
cho nó ðßþc thu¥n. Khi trâu thu¥n, ta s¨ cÞi trâu ði v«
nhà. Ðây là giai ðoÕn tánh giác ðã hi¬n lµ.

Giai ðoÕn I
Trong Thi«n Cån Bän, chúng tôi xªp Chån Trâu vào Giai
ðoÕn I. Ðây là giai ðoÕn quan tr÷ng hàng ð¥u cüa ngß¶i
m¾i ði vào ðß¶ng Thi«n. Và ð¬ rút g÷n, chúng tôi ðßa
pháp Làm Chü Sñ Suy Nghî vào Giai ðoÕn I. Ð°ng th¶i
dçn giäi thêm nhæng tác døng cüa phß½ng cách làm chü
sñ suy nghî ðßa ðªn gì cho thân, tâm và trí tu® tâm linh.
Ðây là cách ði thÆng. Cách này phù hþp v¾i tiªn trình
chån trâu trong tranh ThÑ Tß cüa Mß¶i BÑc Tranh Chån
Trâu cüa Thi«n Tông, sau 3 møc trß¾c là Tìm Trâu, Th¤y
D¤u, và Ðßþc Trâu.
Höi: - Vì sao làm chü sñ suy nghî cûng ðßþc so sánh là
chån trâu ?
Ðáp: - Nªu không làm chü sñ suy nghî, v÷ng tßªng hay
v÷ng tâm khªi lên liên tøc. Hªt suy nghî v« vi®c này, ðªn
suy nghî v« vi®c khác. Nhß thª, trâu tâm s¨ chÕy loÕn xÕ
trong xóm làng. Do ðó, làm chü sñ suy nghî ðßþc so sánh
nhß chån trâu trong Thi«n Tông. – ðây ta phân bi®t rõ
v÷ng tâm hay v÷ng tßªng, trong phÕm vi nhö h©p, dß¾i
hình thÑc suy nghî mà không ð« c§p ðªn sñ phân bi®t
cüa ý thÑc hay sñ suy lu§n cüa trí nång. B¢ng cách này ta
s¨ ki¬m soát ðßþc trâu tâm d dàng h½n.
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Giai ðoÕn II
Sau khi có kinh nghi®m biªt không l¶i, chúng ta s¨ bß¾c
lên Giai ðoÕn II ð¬ cüng c¯ làm chü sñ suy nghî. Ðây là
giai ðoÕn mà ta phäi sØ døng hai kÛ thu§t thñc hành ð£c
bi®t là th¥m nh§n biªt và tïnh thÑc biªt trong 4 oai nghi.
Nªu thñc sñ ðÕt ðßþc biªt không l¶i væng ch¡c trong 4
oai nghi, Ð¸nh và Hu® s¨ ðßþc tri¬n khai t× trong ta cùng
mµt lúc: m÷i v§t ð«u ª yên trong trÕng thái ðang là cüa
chính nó cùng v¾i tâm biªt thß¶ng h¢ng l£ng l¨. Tâm và
cänh ð«u ð°ng nh¤t v¾i nhau trong trÕng thái tînh l£ng
cüa chính cä hai. Tâm nhß v§y, cänh cûng nhß v§y.
Thu§t ngæ Thi«n g÷i t¡t là "tâm nhß," 23 "cänh nhß." 24
Khi cái biªt không l¶i chßa trª thành nång lñc væng ch¡c,
ta s¨ ª trong "Ð¸nh Sát na." Ðây là trÕng thái "ð¸nh t×ng
ch§p." Tu® trí tuy cûng có m£t, nhßng v¾i trÕng thái ðang
là và phäi là xen k¨ lçn nhau. Khi tïnh thì ðang là có m£t,
khi mê thì phäi là có m£t. Ðó là giai ðoÕn tïnh và mê còn
lçn lµn. Khát ái và tham døc, dính m¡c và ch¤p trß¾c,
ngã mÕn và tà kiªn vçn còn xen lçn v¾i tâm rµng lßþng,
bao dung và tâm thanh thän, h°n nhiên. Song, ðây là giai
ðoÕn chuy¬n tiªp giæa mê và giác. Mu¯n ði vào khu
"R×ng Bát Nhã," ta phäi kinh qua giai ðoÕn này b¢ng
nhæng cách thñc hành Pháp "Nhß Th§t."25

Giai ðoÕn III
Ðªn khi th¥m nh§n biªt và tïnh thÑc biªt ðßþc cüng c¯
væng ch¡c, ta s¨ tiªn lên Giai ðoÕn III. Ðây là giai ðoÕn
quyªt ð¸nh mÑc ðµ tu t§p r¯t ráo. Trong giai ðoÕn này, ta
s¨ ðßþc hß¾ng dçn cách thñc t§p ð¬ ðÕt ðßþc kinh
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nghi®m "Nh§n ThÑc Không L¶i" v¾i nhæng chü ð« nµi tÕi
thuµc h® th¯ng Bát Nhã.
V¾i kinh nghi®m m¾i này, ta s¨ ðü khä nång tiªn sâu vào
khu "R×ng Bát Nhã" v¾i nhæng pháp siêu lý lu§n nhß
Chân Nhß, Không, Huyn, ho£c Ba CØa Giäi Thoát. Vì
v§y, trong Giai ðoÕn I biªt không l¶i mà chßa kinh
nghi®m, ðß¶ng Thi«n xem nhß b¸ bª t¡c. Ta không th¬
nào tiªn lên Giai ðoÕn II và Giai ðoÕn III ð¬ kinh nghi®m
nµi tâm tînh l£ng. Vì ðªn h® th¯ng Bát Nhã, ta phäi có
kinh nghi®m siêu lý lu§n2 (AtakkAvacara) hay ngoài t¥m
lý lu§n ð¬ ði vào "cánh R×ng Tînh L£ng" cüa Chân Nhß
và Không.
— Nhßng biªt không l¶i dña trên tiêu chu¦n gì ?
— Trên tiêu chu¦n làm chü sñ suy nghî.
Ði«u này có nghîa, khi suy nghî không hoÕt ðµng, vùng
tánh giác li«n hoÕt ðµng. Do ðó, làm chü sñ suy nghî mà
chßa kinh nghi®m ðßþc, ta phäi tiªp tøc chån trâu; cho
ðªn bao gi¶ trâu v÷ng tâm thñc sñ thu¥n, tâm tînh l£ng
lµ ra, lúc b¤y gi¶ ta m¾i ði vào ðßþc khu R×ng Bát Nhã.
Ðây là khu r×ng tînh l£ng: tâm tînh l£ng, v§t tînh l£ng.
Ph§t mô tä nó ngoài t¥m lý lu§n. Nó không ðòi höi hi¬u
lý hay ngµ lý Chân Nhß hay lý Chân Không mà ðòi höi sñ
th¬ nh§p Chân Nhß hay th¬ nh§p Không cüa chính hành
giä. Mu¯n ðªn ðó, Ph§t dÕy nhæng pháp sâu s¡c v« Nhß
Th§t và cách thñc hành ð¬ nh§n ra chân tính hi®n tßþng
là Nhß V§y thông qua trÕng thái siêu lý lu§n. (Nhæng
ph¥n này ðßþc khai tri¬n trong T§p 3, T§p 4, và T§p 5)
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3
nhæng ði«u ki®n trong
tiªn trình thñc hành

B¯ trí thì gi¶
Khi ðã nh§n ð¸nh rõ l« l¯i sinh hoÕt và tác døng cüa
Thi«n ð¯i v¾i chính bän thân trên các m£t thân, tâm, và
trí tu® tâm linh, ta c¥n b¯ trí thì gi¶ thu§n lþi nh¤t trong
tu¥n hay trong ngày ð¬ tham dñ các Khóa Thi«n (nªu có
n½i nào ðß½ng mª Khóa tu h÷c) và s¡p xªp thì gi¶ riêng
ð¬ thñc hành thi«n tÕi nhà. Mu¯n cø th¬ hóa nhu c¥u
tâm linh mà không biªt cách b¯ trí thì gi¶ tu t§p ð¬ "trui
rèn tñ ngã," ta không th¬ nào ðÕt ðßþc nhu c¥u tâm linh.

Tham dñ Khóa Thi«n
Nhß v§y, khi biªt có n½i nào mª Khóa Thi«n, ta nên ghi
danh tham dñ. Lþi ích cüa sñ tham dñ Khóa Thi«n là ta
trñc tiªp h÷c t× n½i v¸ th¥y dÕy Thi«n. Ta không h÷c qua
sách vª hay qua bång giäng pháp. Trong Khóa Tu, ta s¨
ðßþc v¸ th¥y hß¾ng dçn thÑ l¾p nhæng cách thñc hành
thi«n t× th¤p ðªn cao. Vì thª, v¤n ð« khó khån cüa Thi«n
là phäi có v¸ th¥y hß¾ng dçn trñc tiªp cách thñc hành. Ta
không th¬ xem sách nói v« Thi«n r°i thñc hành theo
nhæng cách chï dÕy trong sách. Bªi vì sách bàn lu§n v«
Thi«n, tác giä sách ðó chï trình bày ðÕi cß½ng v« Thi«n và
không chú tr÷ng ðªn cån c½ ngß¶i ð÷c hay ngß¶i thñc
hành. Trong lúc ðó v¸ th¥y dÕy Thi«n, chú tr÷ng ðªn sñ
tiªp thu cüa ngß¶i h÷c mµt cách trñc tiªp. Khi v¸ th¥y
trao cho h÷c trò kÛ thu§t thñc hành nào, kÛ thu§t ðó phäi
thích hþp v¾i sÑc tiªp thu cüa ngß¶i h÷c.
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Thñc hành
M²i ngày ta c¥n có ít nh¤t hai th¶i t÷a thi«n: bu±i sáng t×
5 gi¶ ðªn 6 gi¶ là gi¶ t¯t nh¤t. Bu±i t¯i t× 8 gi¶ ðªn 9 gi¶.
Ban ð¥u ta có th¬ ng°i trong vòng 20 phút, sau ðó tång
lên 30 phút; r°i 50 phút, cho ðªn 60 phút, ho£c 2 tiªng
ð°ng h°. Ngoài ra, trong nhæng gi¶ r²i ränh khác vào các
ngày không làm vi®c tÕi sª hay tÕi xí nghi®p, ta b¯ trí thì
gi¶ thñc hành trong lúc ði, ðÑng hay ng°i ch½i (tÕi công
viên hay b¶ sông, b¶ bi¬n), ho£c làm lao ðµng nh© trong
các vi®c linh tinh tÕi nhà, nhß hút bøi, rØa xe, làm vß¶n,
may vá, n¤u ån, l£t rau, rØa chén, v. v... Ðây là nhæng
phß½ng thÑc thñc t§p cách chån trâu tuy th¥m l£ng
nhßng r¤t kiªn hi®u. Chï vì nhæng cách thñc hành này, ta
ð«u áp døng biªt thü tøc.

Ð½n ni®m biªt không l¶i s¨ trª thành nång lñc væng ch¡c
h½n nªu ta biªt b¯ trí thì gi¶ thu§n ti®n ð¬ thñc t§p chån
trâu b¢ng cách biªt thü tøc này. Ph¥n này ðßþc trình bày
chi tiªt trong ph¥n KÛ Thu§t Thñc Hành.

Bu°ng thi«n
Ð¬ có n½i t÷a thi«n ti®n nghi, ta c¥n thiªt l§p mµt bu°ng
thi«n tÕi nhà. Bu°ng thi«n ðßþc xem là "ô tâm linh" riêng
bi®t cüa ta ð¬ ta hÕn chª tình trÕng buông thä trâu tñ ngã
chÕy rong ðây ðó. Nó cûng là n½i giúp ta trui rèn tñ ngã
kiªn hi®u h½n các cách khác. Vào m²i t¯i và sáng s¾m, ta
c¥n b¯ trí thì gi¶ thu§n lþi ð¬ giam mình trong th¤t nhö.
N½i ðây, ta s¨ t×ng bß¾c thñc hi®n các phß½ng thÑc ði«u
phøc trâu nµi tâm. Ta không chÕy rong ra ngoài ð¬ xu¤t
hi®n trong các n½i vô ích. Ta c¥n chån trâu h½n là thä
trâu chÕy rong. Ta c¥n gìn giæ sáu cån h½n là ð¬ các cån
huân t§p thêm t§p khí hay l§u ho£c. Nhß v§y, bu°ng
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thi«n ðßþc xem nhß "chu°ng trâu." Ta "nh¯t trâu nµi
tâm" trong ðó. Trên m£t tâm linh, nó ðßþc so sánh nhß
là "ô tâm linh" bên cÕnh cuµc s¯ng thª tøc. Thiªu thiªt
l§p bu°ng thi«n, "ô tâm linh" xem nhß không ðßþc xây
dñng tích cñc. Tñ ngã khó trª nên thanh t¸nh, v÷ng tâm
khó hàng phøc. Tñ ngã s¨ d b¸ cänh bên ngoài lôi cu¯n.
Có bu°ng thi«n, ðªn gi¶ t÷a thi«n, ta vào ðó thñc hành
cách hu¤n luy®n trâu nµi tâm. Trong 1 ngày có 24 tiªng
ð°ng h°, ta dành riêng cho ta m²i bu±i t¯i t× 30 ðªn 60
phút. M²i bu±i sáng t× 30 ðªn 60 phút. Ðây là gi¶ riêng
cüa ta.
"Ô tâm linh" s¨ trª nên vô nghîa, nªu ta không ph¤n ð¤u,
tÕo ði«u ki®n thích hþp ð¬ thiªt l§p bu°ng thi«n.

Hai ði«u ki®n hÕn chª c¥n thiªt
V¾i ngß¶i cß sî, dù chßa có ðü ði«u ki®n c¡t ðÑt t¤t cä
nhân duyên thª gian và tri kiªn thª gian, trái lÕi ta có khä
nång giäm b¾t quan h® v¾i thª gi¾i bên ngoài càng nhi«u
càng t¯t. Ðây là cách có tác døng giúp ta tÕo ra ðßþc
quán tính thanh t¸nh nµi tâm. Ta giäm b¾t l¯i s¯ng bàn

chuy®n thiên hÕ, b¾t bàn chuy®n th¸ phi-phäi trái, b¾t
tranh ch¤p, và hÕn chª sñ dính m¡c quán tính cû; làm
cho tñ ngã quen d¥n nªp sinh hoÕt tâm linh.
Nªu mu¯n tñ ngã trª nên thanh t¸nh mà ta không hÕn
chª nhân duyên thª gian và tri kiªn thª gian, nó s¨ không
bao gi¶ trª nên thanh t¸nh ðßþc. T×ng l¾p ngoÕi duyên
ðü loÕi màu s¡c sinh hoÕt trong xã hµi vçn tiªp tøc bao
vây hay tác ðµng tñ ngã. Ta khó né tránh nhæng chuy®n
dính m¡c v¾i nhân duyên bên ngoài. V¾i ngß¶i m¾i ði vào
ðß¶ng Thi«n, ta c¥n lßu ý ði¬m này. Tâm ð¸nh s¨ trª
thành hi®n thñc, nªu ta biªt cách hÕn chª nhân duyên
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thª gian và tri kiªn thª gian. Còn nªu không biªt hÕn chª
nhân duyên thª gian và tri kiªn thª gian, tâm ta s¨ khó
trª nên an t¸nh và tr¥m l£ng.

a) HÕn chª nhân duyên thª gian
V« m£t nhân duyên thª gian, ta c¯ g¡ng d©p b¾t nhæng
quán tính:
- Thích xách xe chÕy rong ðây ðó ð¬ quan h® hay tiªp xúc
nhi«u ð¯i tßþng khác nhau mà ph¥n l¾n nhæng ð¯i tßþng
này tâm còn nhi«u vô minh ch¤p trß¾c, làm cho ta b¸ änh
hßªng.
- G÷i ði®n thoÕi v¾i bÕn bè ð¬ tâm sñ hay tìm hi¬u nhæng
vi®c linh tinh không c¥n thiªt.
- HÕn chª bàn thäo, tham dñ, và bình lu§n nhæng v¤n ð«
chính tr¸, th¶i sñ, nhæng v¤n ð« tín ngßÞng thuµc ðÑc tin
tôn giáo thiên v« mê tín, d¸ ðoan, nhß xin xâm, bói quë,
cúng sao, cúng hÕn; nhæng v¤n ð« giao tª xã hµi linh tinh
nhß ma chay, cß¾i höi, ti®c tùng, ðình ðám, dÕ hµi.
- Trái lÕi, ta chï c¥n duy trì hay phát huy nhæng nhân
duyên có lþi ích trên phß½ng di®n phát tri¬n tâm linh
nhß tham dñ th÷ bát h¢ng tháng tÕi Thi«n vi®n hay nh§p
th¤t chuyên tu dài hÕn tÕi Thi«n vi®n. Ho£c h¢ng tháng
g£p bÕn thi«n tÕi ÐÕo Tràng ð¸a phß½ng cüa ta, ho£c
thïnh thoäng thåm viªng bÕn ðÕo hay ði hành hß½ng
viªng thåm các Thánh Tích Ph§t giáo. Ðây là th¶i gian ta
có ðü ði«u ki®n g£p th¥y, g£p bÕn ð¬ trao ð±i kinh
nghi®m tu t§p và thu th§p thêm kinh nghi®m tâm linh.

b) HÕn chª tri kiªn thª gian
V« m£t tri kiªn thª gian, cø th¬ ta c¥n hÕn chª:

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT c½ bän v« THI‹N

109

- Không xem t¤t cä chuy®n phim ma quái, tình cäm ð°i
trøy trên truy«n hình, trên bång Video;
- Tránh theo dõi tình hình th¶i sñ hay sinh hoÕt chính tr¸
trên các ð¸a bàn thông tin truy«n thanh, truy«n hình, báo
chí hay mÕng lß¾i truy«n thông qu¯c tª;
- Tránh xem phim bµ, phim chßªng;
- Không ði lang thang trÕch pháp, không bö thì gi¶ ð¬ tìm
pháp trong sách vª Thi«n ðü loÕi trên "Internet."
Ðây là mµt trong hai ði«u ki®n c¥n thiªt hàng ð¥u ð¯i v¾i
sñ chån trâu nµi tâm. Ta hãy b¡t "con trâu tñ ngã" d×ng
lÕi. Ch¾ nuông chi«u nó. Ch¾ dung dßÞng bän ch¤t ham
thích và mê say phàm tøc cüa nó. Nó càng vß¾ng m¡c tri
kiªn thª gian, t§p khí ch¤p trß¾c càng huân t§p thêm. Tri
giác ðiên ðäo, kiªn ðiên ðäo, tâm ðiên ðäo, khó có th¬
tri®t tiêu ðßþc trong tâm thÑc ta. T× ðó ta khó tránh khöi
phi«n não và ðau kh±.
Tóm lÕi, ta không phí phÕm th¶i gian vô ích ð¬ tâm di
ðµng thß¶ng trñc nhß trß¾c kia. Ta c¥n tranh thü th¶i
gian ð¬ chån trâu h½n là thä trâu "tñ ngã" chÕy rong theo
sñ khoái thích nµi tâm. Ta c¥n gìn giæ sáu cån thông qua
sñ hÕn chª nhân duyên thª gian và tri kiªn thª gian.
Trong sinh hoÕt Thi«n, nhân duyên thª gian và tri kiªn
thª gian là hai trª ngÕi l¾n nh¤t ð¯i v¾i ngß¶i m¾i tu
Thi«n hay thñc hành Thi«n lâu nåm. Cä hai là trª ngÕi
hàng ð¥u cüa tâm ð¸nh và trí tu®. Lý do là não bµ phäi
thß¶ng xuyên ghi nh§n và ðáp Ñng theo nhæng ði«u ki®n
bên ngoài giác quan do các cån tiªp xúc các ð¯i tßþng.
V¾i nh¸p l£p ði l£p lÕi (repetitive rhythms) các dæ ki®n, não
bµ càng thß¶ng xuyên ghi nh§n và ðáp Ñng, tâm càng
dao ðµng vì khu Dß¾i Ð°i thß¶ng trñc nh§n tín hi®u phát

110

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT C´ bän v‹ THI‹N

ra t× các nh¸p tín hi®u ðü loÕi ª hai vùng ý thÑc thuµc
bán c¥u não phäi và ý cån thuµc bán c¥u não trái. Trong
nhæng trß¶ng hþp này, nµi tâm không th¬ nào tînh l£ng
hay thanh thän ðßþc. Thª vào ðó là tâm xúc cäm, nhß lo
âu, sþ hãi, vui m×ng càng thß¶ng xuyên khªi d§y... Vì v§y,
v¾i ngß¶i cß sî, trong th¶i gian thñc hành Thi«n, nªu biªt
hÕn chª sñ giao tiªp nhân duyên bên ngoài và hÕn chª sñ
thu th§p thêm kiªn thÑc bên ngoài, sñ døng công cüa ta
s¨ mang lÕi kªt quä t¯t h½n trên m£t ði«u chïnh r¯i loÕn
tâm thÑc và kinh nghi®m tâm linh. Còn không biªt hÕn
chª, sñ døng công cüa ta s¨ g£p nhi«u chß¾ng ngÕi; tâm
ð¸nh khó trª thành hi®n thñc; biªt nhß thñc, nghe nhß
thñc, th¤y nhß thñc s¨ không bao gi¶ thành tñu ðßþc.
Cu¯i cùng, ta chÆng bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc nhæng sñ
mª rµng trí tu® tâm linh cüa chính mình.
Ta c¥n lßu ý: tâm ð¸nh s¨ không bao gi¶ trª thành hi®n
thñc khi trâu tñ ngã cÑ chÕy rong. Càng chÕy rong, nó
càng huân t§p thêm chuy®n th¸ phi vào tâm thÑc. Ni®m
ð¯i thoÕi th¥m l£ng càng trª nên khó ði«u phøc. Chánh
trí, chánh ni®m, chánh kiªn, chánh tß duy không th¬ nào
bi¬u lµ ðßþc trong sinh hoÕt nµi tâm cüa ta v¾i nhæng
nh¸p ni®m tÕp nhÕp cÑ l£p ði l£p lÕi thß¶ng trñc trong
lúc ði ðÑng n¢m ng°i cüa ta. Trái lÕi, các thÑ tâm ðiên
ðäo, kiªn ðiên ðäo, tßªng ðiên ðäo thß¶ng luân phiên
xu¤t hi®n. MÕng lß¾i dính m¡c càng trª nên d¥y ð£c h½n.
Ðam mê, ghi«n nghi®n khó t¦y sÕch ðßþc trong nghi®p
thÑc. Do ðó, trí tu® s¨ chÆng bao gi¶ ðßþc phát huy.
Thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan không bao gi¶ b¸ ð¦y lùi
trong nh§n thÑc cüa ta.
Ta không ð± th×a ngh¸ch cänh, cûng không phí phÕm thì
gi¶ ð¬ tÕo thêm nhæng mÕng lß¾i ni®m tÕp nhÕp v¾i các
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nhân duyên khác hay ð¯i tßþng khác. Thay vì thu thúc
løc cån, ta b¡t ð¥u ð¯i di®n v¾i “ª ðây và bây gi¶.” Ðó là
ð¯i di®n v¾i “tánh giác,” “Ông Chü” hay “chân ngã.”

Hu¤n luy®n tâm tr nên yên l£ng
Tâm thß¶ng xuyên dính m¡c vào nhæng chuy®n phäi trái
cüa phàm tình thª gian là do mÕng lß¾i suy nghî hoÕt
ðµng không ng×ng. Trí nång luôn luôn hi®n hæu trong
m÷i sinh hoÕt ån, u¯ng, ngü, nghï, vui ch½i, giao tiªp,
thi«n hành, và thi«n t÷a. Trong 4 oai nghi, tâm không lúc
nào yên l£ng. Nó cÑ v¨ ðü loÕi hình änh cüa hi®n tÕi,
tß½ng lai, và quá khÑ: t× cõi tr¥n ðªn cõi thiên ðß¶ng; t×
cänh nghèo hèn cüa giai c¤p cùng ðinh trong xã hµi, ðªn
cänh giàu sang nhung løa cüa giai c¤p lãnh ðÕo; t× n½i
kh¯n khó trong ngøc tù ðªn nhæng n½i sang tr÷ng trong
b¯i cänh cái "Ta" chÕy theo thú vui khoái lÕc v§t ch¤t
ngoài xã hµi. Nay mu¯n hu¤n luy®n tâm trª v« bän th¬ c¯
hæu cüa nó là im l£ng và thu¥n t¸nh, ði«u cån bän là ta
phäi thñc t§p cách Làm Chü Sñ Suy Nghî. Bªi vì chính
suy nghî làm cho tâm dao ðµng, chÕy theo ngoÕi tr¥n
dß¾i sñ tác ðµng cüa l§u ho£c hay t§p khí. Bao lâu không
làm chü ðßþc sñ suy nghî, b¤y lâu l§u ho£c hay t§p khí
vçn thß¶ng xuyên tác ðµng tâm, làm cho tâm lìa xa bän
th¬ thanh t¸nh c¯ hæu cüa nó. Nhß v§y, mu¯n tâm không
loÕn ðµng, ta phäi làm chü sñ suy nghî. Dù có c¯ g¡ng
thuyªt minh và xem suy nghî là không th§t thª nào ði
næa, trên thñc tª nó vçn thao túng tâm ta 24 gi¶ trên 24
gi¶. Bu°n, vui, gi§n, tÑc, bñc bµi, h§n thù, tranh ch¤p, lo
âu, sþ hãi, dính m¡c, ch¤p trß¾c, ghen ghét, ganh t¸, tính
toán, không bao gi¶ yên l£ng trong tâm ta.
Làm chü sñ suy nghî là chü ð« chính trong Thi«n Cån
Bän. Nó có tính cách quyªt ð¸nh sñ nghi®p tu thi«n cüa
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ta. Vì tác døng cüa nó ðßa ðªn chuy¬n tâm loÕn ðµng
thành tâm an t¸nh, tâm lång xång, ch¤p trß¾c thành tâm
thanh thän, h°n nhiên mà không thông qua giáo ði«u
luân lý. Ngoài ra, tác døng cüa nó cûng ðßa ðªn ði«u
chïnh b®nh tâm lý, tr× ðßþc u¤t cäm và chæa ðßþc b®nh
tâm th¬, tÕo ra sñ hài hoà thân-tâm cá nhân và tu® trí
phát sinh. Ngß¶i không làm chü ðßþc sñ suy nghî, dù
m®nh danh tu thi«n lâu nåm, ngß¶i ðó vçn không bao gi¶
ra khöi tâm dính m¡c. Nªu suy nghî vçn thß¶ng trñc xu¤t
hi®n, Tánh giác s¨ không bao gi¶ có m£t. Mu¯n tiªn lên
nhæng giai ðoÕn cao khác cüa Thi«n nhß th¬ nh§p Chân
Nhß, th¬ nh§p Không mà không làm chü ðßþc sñ suy
nghî, ta s¨ không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc nhæng pháp
r¯t ráo trong Thi«n Ph§t giáo. Mu¯n làm chü ðßþc suy
nghî, ta phäi làm chü tâm ngôn. Bªi vì suy nghî chính là
sñ nói th¥m trong não. Khi trong não không nói th¥m,
suy nghî không th¬ khªi ra. Nhß thª, mu¯n hu¤n luy®n
tâm trª nên yên l£ng, ta phäi thñc t§p cách làm chü tâm
ngôn. Không làm chü ðßþc tâm ngôn, mãi mãi ta vçn
theo v÷ng. Bªi vì, g¯c cüa v÷ng là sñ nói th¥m. Mu¯n
không theo v÷ng, ta phäi thñc t§p cách không nói th¥m
trong não. Nªu cÑ nói th¥m mãi, dù là l¶i nói cao siêu,
hay l¶i sï vä, m¡ng nhiªc v÷ng, mãi mãi ta cûng không
làm sao hàng phøc ðßþc v÷ng ð¬ an trø trong chân tâm.
M¤u ch¯t hàng phøc v÷ng tâm là không nói th¥m trong
não. Khi không nói th¥m, ngay ðó chân tâm li«n có m£t:
ta biªt rõ ràng m÷i vi®c chung quanh, t¤t cä lØa tham,
sân, si ð«u không có ði«u ki®n khªi lên. Ð¸a ngøc và Niªt
bàn chï cách nhau có ni®m không nói th¥m. H không
nói th¥m, tâm li«n ª trong trÕng thái vô tß¾ng. Ðó là Niªt
bàn. Vì trong nói th¥m, lØa tham, sân, si khó d§p t¡t.

CH¿´NG I: - LÝ THUYŠT c½ bän v« THI‹N

113

Theo ðó thù h§n, tranh ch¤p, ð¤u tranh ðiên ðäo, giªt hÕi
lçn nhau khó có th¬ ch§n ðÑng ðßþc.

Tñ ngã v¡ng m£t
Khi tánh giác có m£t, t¤t nhiên tñ ngã không có m£t. Vì
tñ ngã và tánh giác là hai s¡c thái khác nhau trong tñ tâm
con ngß¶i. Tñ ngã là chü th¬ cüa ý thÑc và trí nång hay
chü th¬ cüa suy nghî, suy tß, suy ðoán, suy lu§n. Khi suy
nghî không khªi ra, cái biªt thß¶ng h¢ng, l£ng l¨, và vô
ngôn là tánh giác li«n có m£t. Lúc b¤y gi¶ trÕng thái vô
ngã li«n hi®n hæu. Cái ta phàm tøc "chªt," nhß¶ng ch² lÕi
cho "chân ngã" xu¤t hi®n. Nhß v§y, mu¯n tñ ngã v¡ng
m£t, ta chï c¥n ðÕt ðßþc Làm Chü Sñ Suy Nghî. Lý do là
khi không suy nghî, tñ ngã không th¬ có m£t ðßþc. Ð°ng
th¶i, ngay ðó tánh giác li«n hi¬n lµ. Do ðó, m¤u ch¯t tñ
ngã trª nên thanh t¸nh n¢m trong phß½ng thÑc Làm Chü
Sñ Suy Nghî.

Không ch½i trò ch½i cút-b¡t v¾i ni®m
Ðây là ta ði thÆng vào vi®c làm chü sñ suy nghî, chÑ
không ng°i ðùa giÞn v¾i v÷ng ni®m. Ta nh§n rõ v÷ng
tßªng là nhæng tiªn trình suy tß nghî tßªng v¯n khªi
phát t× trong não dß¾i dÕng nói th¥m hay ð¯i thoÕi th¥m
l£ng. Trên m£t hi®n tßþng, chúng có th§t; trên m£t bän
th¬, chúng v¯n tr¯ng không hay không thñc ch¤t tính.
Chúng có là do nhi«u ði«u ki®n khác cüa thân nåm u¦n
tÕo nên. Chúng ðßþc Ph§t so sánh là con khï, con ngña,
hay tên trµm tài tình, ho£c dây bò, dây leo trên cây Sa la*
(SAla). Thi«n sß Trung Hoa so sánh v÷ng là con trâu ðen
hay s¡n bìm. Nay mu¯n chúng không khªi, ta phäi làm
___________
* Trung Bµ Kinh 1, Ti¬u kinh Pháp Hành, s¯ 45.
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chü tâm ngôn, tÑc sñ nói th¥m trong não. Ta phäi làm
chü chúng trß¾c khi chúng khªi lên. Ta ðóng vai chü
ðµng. Ta không áp døng phß½ng thÑc "mèo rình chuµt,
ðþi "chuµt v÷ng" nhäy ra r°i chøp. "Chøp" nhß thª thì
biªt bao gi¶ m¾i hªt"chuµt v÷ng ?" Vì ta biªt rõ r¢ng v÷ng
chính là sñ nói th¥m trong não ! Do ðó, ta chï c¥n thñc
t§p không nói th¥m. Khi ðÕt ðßþc væng ch¡c không nói
th¥m, v÷ng li«n không th¬ tñ khªi lên. Ta không ch½i trò
ch½i cút-b¡t v¾i v÷ng mà thñc hành cách làm chü chúng.
Nªu thñc sñ ðÕt ðßþc làm chü v÷ng, lúc b¤y gi¶ tâm ð¸nh
m¾i trª thành hi®n thñc, hß½ng v¸ Thi«n ta m¾i kinh
nghi®m ðßþc "nóng lÕnh tñ biªt."

Quân bình thân-tâm
Tùy theo h® th¯ng hành Thi«n mà ta nß½ng theo, sau
bß¾c ð¥u, ta s¨ ðßþc hß¾ng dçn nhæng bß¾c kª tiªp.
Tr÷ng tâm cüa nhæng bß¾c này là tÕo ra tác døng thân và
tâm tß½ng ßng v¾i nhau. Ðó là trÕng thái quân bình thân
và tâm, tâm và thân. Có nghîa: thân khöe mÕnh, tâm an
lÕc. Nªu chï có tâm an mà thân mang nhi«u thÑ b®nh
tâm th¬ nhß cao máu, ti¬u ðß¶ng, loét bao tØ, hay nªu
chï có thân khöe mà tâm thß¶ng xuyên dính m¡c chuy®n
này, chuy®n kia là thñc hành sai. Vì sao ? Vì nguyên t¡c
c½ bän cüa Thi«n là tÕo ra tác ðµng sinh h÷c ð¬ quân
bình thân và tâm, thông qua làm chü sñ suy nghî. Nay
nªu thñc hành thi«n lâu nåm mà th¥n s¡c ta vçn u t¯i,
tâm vçn chßa an, bu°n vui, h§n thù, s¥u kh±, tranh ch¤p,
ð¯ kÜ, ta thán vçn còn xen k¨ khªi lên; u mê ám chß¾ng
vçn còn bi¬u lµ ra ngoài phong thái nói nång; phäi trái
vçn còn lôi cu¯n ta vào vòng h½n thua ðiên ðäo; ðó là ta
chßa thñc sñ ðÕt ðßþc làm chü suy nghî v§y.
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Tác døng sinh h÷c
Trong tiªn trình hu¤n luy®n tâm hay luy®n t§p thói quen
yên l£ng m¾i cho tª bào não ð¬ vào S½ Ð¸nh hay ð¬
chu¦n b¸ cho vi®c thiªt l§p ð¸nh væng ch¡c, thân ta s¨ có
nhi«u biªn ðµng. Thu§t ngæ hi®n nay g÷i là "tác ðµng
sinh h÷c." Vì trên cån bän, thân b¸ tác ðµng bªi tâm qua
quá trình ta thay ð±i thói quen hoÕt ðµng cüa tª bào não
(neurons) và tª bào cüa thân (somatic cells) nên tác ðµng sinh
h÷c phäi xäy ra, làm ta có nhæng cäm giác nhß ngÑa,
nhµt nhß kiªn bò; ðau, nhÑc xß½ng chân, và sñ hoÕt hóa
dây th¥n kinh ª da ð¥u, da m£t, hay ª c±.
Ðây là quá trình hoÕt ðµng cüa khu Dß¾i Ð°i tác ðµng
vào Ð¯i Giao Cäm th¥n kinh thuµc h® th¥n kinh Tñ
Quän, làm ta cäm nh§n h½i ¤m lan tràn t× hai chân, hai
tay, ho£c t× hai bên má...Thông thß¶ng, nhæng tác døng
này ð«u mang lÕi lþi ích cho c½ th¬: huyªt áp hÕ, ðß¶ng
máu hÕ, tiêu hoá t¯t...Nói chung, b®nh tâm th¬ ðßþc tñ
chæa l¤y. Ðó là H°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n.

Nhæng kinh nghi®m không gi¯ng nhau
Kinh nghi®m cüa giai ðoÕn này là nhæng phän Ñng cüa tª
bào não và tª bào thân mà ta cäm nh§n ðßþc trên thân
và trên tri giác, khi ta b¡t ð¥u d×ng ðßþc v÷ng hay d×ng
ni®m khªi trong mµt vài giây, ho£c mµt vài phút hay
nhi«u h½n. Ðó là nhæng kinh nghi®m b¤t thß¶ng cüa
thân, kinh nghi®m b¤t thß¶ng cüa th¤y và nghe sai l¥m,
và kinh nghi®m nhæng äo giác cüa tâm. Nhæng kinh
nghi®m này không gi¯ng nhau: có vài ngß¶i có kinh
nghi®m, còn ngß¶i khác thì không. Ho£c có ngß¶i th¤y
ánh sáng t× xa r÷i lÕi, th¤y nhæng chùm ánh sáng màu
xanh, hay th¤y nhæng cänh lÕ gi¯ng nhß ðang m½. Ðây là
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nhæng äo tßªng th¸ giác. Ho£c có ngß¶i nh§n ra thân nh©
b±ng nhß ðßþc c¤t lên khöi b° ðoàn, hay lao chao nhß
ng°i trên thuy«n, ho£c có ngß¶i cäm nh§n nhß ð¥u b¸ co
lÕi và nª dãn ra. Ðây là äo tßªng xúc giác. Ho£c tai nghe
nhæng âm thanh kÏ lÕ nhß tiªng chuông chùa v÷ng lÕi t×
xa, hay tiªng tù và kêu vång vÆng, ho£c tiªng nói cüa mµt
ngß¶i nào ðó. Ðây là äo tßªng thính giác — cûng g÷i là
äo tßªng l¶i nói (verbal illusions). Ho£c có ngß¶i cäm th¤y
sþ ma khi ng°i thi«n mµt mình trong th¤t. Ðây là äo
tßªng cäm xúc (affective illusions). Không có kinh nghi®m
nào gi¯ng kinh nghi®m nào, chï vì mÑc ðµ d×ng v÷ng
tßªng cüa m²i ngß¶i m²i khác và tình trÕng sÑc khöe cüa
m²i ngß¶i m²i khác. Tuy nhiên, nhæng äo giác hay äo
tßªng này s¨ ch¤m dÑt trong th¶i gian ng¡n, sau khi ta
thành tñu làm chü ðßþc tâm ngôn ð«u ð£n, t× vài giây
ðªn vài phút trong các th¶i thi«n.

Ngû ¤m ma
Thu§t ngæ thi«n c± th¶i g÷i nhæng trÕng thái äo giác hay
äo tßªng nói trên là "ngû ¤m ma." V« t× nguyên, "Ngû
¤m" (cûng g÷i là "ngû u¦n") là 5 nhóm hay 5 kh¯i c¤u tÕo
thành con ngß¶i, g°m s¡c (thuµc thân), th÷, tßªng, hành
và thÑc (thuµc tâm). Còn "ma" là hi®n tßþng lÕ xäy ra
trên thân và trong tâm mà ta cäm nh§n ðßþc các loÕi
hi®n tßþng äo giác khác nhau do sñ tß½ng tác giæa tâm
và thân tÕo ra, chÑ không phäi là "con ma" trong nghîa
ma quái.
Trên thñc tª, ðây là thành ph¥n các mô thÑc tri giác
thuµc chÑc nång cüa tßªng tÕo ra, g°m nhæng mô thÑc
tri giác riêng r¨ xu¤t phát t× 5 cån (m¡t, tai, mûi, lßÞi,
thân), chúng khªi lên tñ ðµng, tÕo ra nhi«u s¡c thái ni®m
ðü loÕi. Thi«n Phát Tri¬n g÷i là "Ngû ¤m ma," Thi«n Tông
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g÷i là "quái," hay "ði«u quái lÕ," ho£c cûng g÷i là "Ngû
¤m ma." Khoa h÷c g÷i là "äo tßªng-phantom," (cûng có
nghîa là "ma") g°m äo tßªng th¤y, äo tßªng nghe, äo
tßªng ngØi, äo tßªng nªm, äo tßªng xúc chÕm cüa các
chi trong c½ th¬, và äo tßªng cäm xúc.

Thñc hi®n
Pháp tu ðßþc thñc hành trong 4 oai nghi hay 4 tß thª ði,
ðÑng, n¢m, ng°i. Theo Thi«n Nguyên Thüy, ði«u ðó chï
cho tâm hay trí vô sanh, tÑc là sñ nh§n biªt rõ ràng và
thß¶ng h¢ng các ð¯i tßþng chung quanh ta trong 4 oai
nghi mà không có ni®m suy lu§n cûng không có chü th¬
"Ta" trong ðó. Còn Thi«n Phát Tri¬n giä l§p là chân tâm
hay chân ngã. Thi«n tông thì qui ß¾c nhi«u tên g÷i, nhß
Tánh Giác, "Ông Chü," "Chân tâm" hay "Bän Lai Di®n
Møc." Tuy 3 h® Thi«n qui ß¾c thu§t ngæ khác nhau,
nhßng cä 3 ð«u chï chung chÑc nång bän giác (original
awareness) con ngß¶i. Ðây là trÕng thái biªt l£ng l¨ (silent
awareness), không khái ni®m hay không l¶i, ho£c biªt nhß
th§t trÕng thái ðang là cüa hi®n tßþng trong 4 oai nghi,
chÑ không phäi trÕng thái biªt có l¶i cüa ý thÑc hay cüa
trí nång trong 4 oai nghi. Ðây là nét c½ bän ð£c bi®t trong
Thi«n Ph§t giáo. Nªu n¡m ðßþc c¯t lõi này, ta s¨ nh§n ra
l¯i vào cØa B¤t Nh¸ hay Trung ÐÕo trong Thi«n Ph§t giáo.
Tùy theo chü ð« døng công, ta có th¬ thñc hành trong 4
tß thª. Thông thß¶ng, ta áp døng 3 tß thª ði, ðÑng, và
ng°i. Thí dø, trong tß thª ði, ta có th¬ thñc hành trong
lúc ði kinh hành, trong lúc lái xe, trong lúc c¡t cö, trong
lúc tß¾i cây, hay trong lúc hút bøi. Trong tß thª ðÑng, ta
có th¬ ðÑng b¤t cÑ n½i nào ð¬ thñc hành. Ta cÑ bình
thän phóng t¥m nhìn thÆng ðªn các ð¯i tßþng trß¾c m£t,
ho£c xa hay g¥n b¢ng sñ chú ý tr¯ng r²ng hay quan sát
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tr¯ng r²ng. Ta cûng có th¬ phóng t¥m nhìn mây bay trên
b¥u tr¶i trong xanh, ho£c nhìn ra bi¬n kh½i ðªn t§n chân
tr¶i. Trong tß thª ng°i, ta có th¬ ng°i b¤t cÑ n½i ðâu,
nhßng không phäi v¾i tß thª ng°i nghiêm chïnh nhß ng°i
thi«n. Thí dø, ta ng°i n½i công viên, n½i bãi bi¬n, trên xe
bus, v.v... Trong nhæng lúc ng°i nhß thª, ta vçn áp døng
các kÛ thu§t døng công nhß các cách sØ døng nhãn cån
hay nhî cån. Tuy thñc hành trong 4 oai nghi, nhßng
Thi«n ð£t n£ng tß thª ng°i (ho£c bán già, ho£c kiªt già).
Vì có ng°i m¾i tÕo ra sÑc ð¸nh kiên c¯; ð°ng th¶i cûng t×
trong tß thª ng°i, thi«n gia m¾i có khä nång tÕo ra tác
ðµng sinh h÷c bên trong não bµ và c½ th¬, giúp hài hòa
thân và tâm.
Tr÷ng tâm phß½ng thÑc thñc hành cüa 4 oai nghi nh¡m
vào kích thích tánh giác và khu Dß¾i Ð°i. Vì khu Dß¾i
Ð°i liên h® ðªn h® th¯ng Tuyªn nµi tiªt và Ð¯i giao cäm
th¥n kinh. (Ð¯i giao cäm th¥n kinh thuµc H® th¥n kinh Tñ
quän. Xem Bài Ð÷c Thêm s¯ 2 v« H® Th¥n Kinh Tñ Quän.)

V« tß thª ng°i thi«n, ta c¥n n¡m rõ và nên thß¶ng xuyên
luy®n t§p tß thª này. Ðây là tß thª t¯t h½n 3 tß thª kia, vì
nó có khä nång tÕo ra tác døng sinh h÷c và cüng c¯ ðßþc
mÑc Ð¸nh kiên c¯ hay væng ch¡c. Trß¾c khi thñc hành, ta
lña ch÷n ch² ng°i sao cho thích nghi v¾i c½ th¬, và ng°i
phù hþp theo nghi thÑc Thi«n Ph§t giáo v¾i lßng thÆng
ðÑng væng vàng, bàn tay trái ch°ng lên bàn tay phäi, hai
ngón cái giao nhau, và ð£t trên mµt g¯i nhö. (Xem Ph¥n
Thñc Hành)

Ti®m tu
Trong Thi«n Ph§t giáo không có ð¯n tu mà có ð¯n ngµ.
Ð¯n ngµ là ngµ li«n tÑc kh¡c ngay sau khi nghe mµt câu
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kinh hay mµt câu pháp ngæ cüa v¸ Thi«n sß. Nhßng ð¯n
ngµ không phäi là xong vi®c, mà phäi träi qua thêm th¶i
gian døng công ð¬ ðÕt ðßþc ði«u mình ðã ngµ. Th¶i gian
ðó là th¶i gian ti®m tu. TÑc là ta tiªp tøc tu t× l¥n ðªn kªt
thúc. Nhß v§y, ti®m tu là tu t× l¥n hay thñc hành t× pháp
th¤p ðªn pháp cao h½n, ho£c thñc hành t×ng giai ðoÕn
cho ðªn kªt thúc. M²i pháp thñc hành ð«u phäi phù hþp
v¾i sÑc tiªp thu cüa ta. SÑc tiªp thu th¤p mà ðòi thñc
hành pháp cao, ta s¨ g£p th¤t bÕi. T× ðÑc Ph§t Thích Ca
cho ðªn chß T± ð«u träi qua ti®m tu. T× nhæng thª kÖ
sau Ph§t nh§p di®t khoäng 300 nåm ðªn 500 nåm, có
nhi«u Bµ phái Ph§t giáo ðã chü trß½ng "ð¯n ngµ, ti®m
tu." Trong ðó g°m có Thßþng T÷a Bµ (TheravAda), Nh¤t
Thiªt Hæu Bµ (SarvAstivAda), Hóa Ð¸a Bµ (MahISAsakas),
Pháp TÕng Bµ (Dharmaguptaka).

Tác ðµng — tác døng
Tác ðµng và tác døng là nguyên lý tâm linh c½ bän trong
Thi«n Ph§t giáo. Tác ðµng là cách làm, tác døng là kªt
quä cüa cách làm. Cä hai ðóng vai trò quan tr÷ng trong
sñ thñc hành Thi«n. Có thñc hành m¾i có kªt quä. Thñc
hành ðúng, kªt quä ðúng. Thñc hành sai, kªt quä sai.
Chính nguyên lý tâm linh này giúp ta biªt cách xác ð¸nh
giá tr¸ thñc tin cüa pháp h÷c và pháp hành trong thi«n
Ph§t giáo. Khi d¤n thân trên ðß¶ng tâm linh, ta không sþ
áp døng l®ch hß¾ng.
Thí dø 1
Nh¸n ån ðßa ðªn ðói. Nh¸n ån là tác ðµng. Ðói là tác
døng. Nªu nh¸n ðói lâu ngày có th¬ ðßa ðªn thân ti«u tøy
và sÑc lñc ki®t qu®. Nh¸n ðói lâu ngày là tác ðµng. Thân
ti«u tøy và sÑc lñc ki®t qu® là tác døng.
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Thí dø 2
Có ån m¾i no. Ån là tác ðµng. No là kªt quä cüa sñ ån.
No là tác døng. Nhßng ån b§y, ðøng thÑ gì ån thÑ ðó,
ðßa ðªn b®nh ðß¶ng ruµt và có khä nång trúng ðµc, ðßa
ðªn chªt.
Nhß v§y, ån b§y là tác ðµng; trúng ðµc ðßa ðªn chªt là
tác døng. Do ðó, mu¯n tránh trúng ðµc, tuy cûng ån,
song ta không ån b§y.
Thí dø 3
Tr÷ng tâm thñc hành cüa Thi«n Cån Bän là Làm Chü Sñ
Suy Nghî. Có làm chü ðßþc suy nghî, nµi tâm m¾i an
t¸nh, không phi«n não. Nhß v§y, làm chü sñ suy nghî là
tác ðµng. Nµi tâm an t¸nh, không phi«n não là tác døng.
Nhßng nªu thß¶ng xuyên c¯ g¡ng t§p trung tß tßªng vào
mµt ð¯i tßþng ð¬ hy v÷ng ðÕt ðßþc không suy nghî mông
lung, kªt quä ta s¨ b¸ cao máu. Lý do là tác døng cüa sñ
c¯ g¡ng t§p trung tß tßªng t¯i ða vào mµt ð¯i tßþng s¨
tÕo ra sñ phát sóng liên tøc t× não bµ. Sñ phát sóng này
truy«n ðªn khu Dß¾i Ð°i, n½i ðây li«n tác ðµng ðªn h®
Giao cäm th¥n kinh, làm tiªt ra norepinephrine quá
nhi«u. Ðµ ch¤t béo (lipid) do ðó s¨ tång cao trong máu.
Kªt quä ðßa ðªn tång huyªt áp. Nhß v§y, c¯ g¡ng t§p
trung tß tßªng thß¶ng xuyên trong th¶i gian dài døng
công là tác ðµng, cu¯i cùng ðßa ðªn cao máu là tác døng.
Do nh§n biªt nhß v§y, khi thñc hành làm chü sñ suy
nghî, ta không áp døng phß½ng thÑc t§p trung tß tßªng
vào ð¯i tßþng, cûng không áp døng cách ðùa giÞn v¾i
v÷ng tßªng, mà áp døng phß½ng thÑc không nói th¥m

trong não.
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Thí dø 4
Tøng chú (incantatory hymns, or incantatory recitations) hay tøng
kinh có khä nång ðßa ðªn tâm thanh thän vì nh¸p l£p ði
l£p lÕi (repetitive rhythms) cüa l¶i chú hay l¶i kinh ðßþc ð«u
ð«u phát ra mà không mang nµi dung kích ðµng tª bào
não. Xung lñc th¥n kinh êm d¸u này li«n truy«n ðªn khu
Dß¾i Ð°i. N½i ðây, hÕt nhân t× khu Dß¾i Ð°i li«n truy«n
tín hi®u ðªn tuyªn Yên và Ð¯i giao cäm th¥n kinh. T× hai
n½i này, ch¤t nß¾c hóa h÷c li«n ðßþc tiªt ra. Tác døng
cüa nhæng ch¤t nß¾c hóa h÷c t× tuyªn Yên và Ð¯i giao
cäm th¥n kinh giúp hÕ huyªt áp, và ði«u chïnh b®nh nµi
tÕng. Do ðó, tøng chú hay tøng kinh giúp ta ðÕt ðßþc sñ
tînh l£ng, an lÕc (bliss), hay an t¸nh (peace), tâm không lång
xång dao ðµng. Lý do là trong lúc tøng chú hay tøng kinh,
ta chï duy trì nh¸p ni®m l£p ði l£p lÕi ð«u ð£n, tâm vçn
giæ ni®m biªt rõ ràng (chánh ni®m) v« âm thanh tøng. Trí
nång không m¯ng khªi mµt ni®m phân bi®t gì khác. Nhß
v§y, tøng kinh hay tøng chú là tác ðµng. Tác ðµng này
ðßa ðªn tâm l¡ng ð÷ng hay tâm d×ng lÕi. Ðây là trÕng
thái Chï (Samatha). Do ðó, b¢ng cách tøng chú hay tøng
kinh, tôi có khä nång ðÕt ðßþc trÕng thái tâm không dao
ðµng. Thông qua tiªn trình này, c½ th¬ s¨ ðßþc quân
bình, khöe mÕnh vì khu Dß¾i Ð°i b¸ hoÕt hóa làm tiªt ra
ch¤t nß¾c hóa h÷c ª Ð¯i giao cäm th¥n kinh là
acetylcholine... Do ðó, tiªn trình tâm l¡ng ð÷ng là tác
ðµng; giúp c½ th¬ ðßþc quân bình và khöe mÕnh là tác
døng. Nhßng nªu trong tiªn trình tøng chú hay tøng kinh
mà quyªt tâm hß¾ng ðªn ði«u gì trong tß½ng lai, sñ tïnh
táo (arousal) s¨ xu¤t hi®n. Giao cäm th¥n kinh li«n ðáp Ñng
mÑc ðµ tïnh táo ðó b¢ng cách tiªt ra norepinephrine. Nªu
tïnh táo tång quá mÑc, ðµ norepinephrine s¨ tång lên cao
thêm; cu¯i cùng ðßa ðªn c½ th¬ b¸ b®nh: tim ð§p nhanh,
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ðß¶ng nhi«u trong máu, huyªp áp cao...Nhß v§y, ð°ng
th¶i cûng cách tøng chú và tøng kinh, có ngß¶i ðßþc khöe
mÕnh, có ngß¶i b¸ ¯m ðau. Chung qui, do ta không n¡m
væng nguyên lý tác ðµng — tác døng cüa kÛ thu§t tøng
chú hay tøng kinh.
Ngoài ra, nªu biªt cách l¡ng nghe l¶i tøng chú hay l¶i
tøng kinh ð¬ kích thích tánh nghe t× khu vñc tánh giác, ta
có khä nång v×a chæa tr¸ ðßþc b®nh tâm th¬, v×a phát
tri¬n trí tu® tâm linh. Lý do là c½ chª tánh nghe b¸ kích
thích.
Tóm lÕi, nªu n¡m væng nguyên lý tác ðµng—tác døng
trong Thi«n, khi ch÷n chü ð« døng công, ta có khä nång
xác ð¸nh thành quä møc tiêu thñc hành cüa mình. Vì thª,
trß¾c khi thñc hành b¤t kÏ chü ð« nào trong Thi«n, ta c¥n
n¡m væng nguyên lý tác ðµng—tác døng. Có n¡m væng, ta
s¨ nh§n ra pháp ðó có giá tr¸ v¾i Thi«n hay không. Lý do
là có nhi«u pháp có tác ðµng và tác døng không mang lÕi
lþi ích cho vi®c phát huy trí tu® tâm linh hay giäi töa
nhæng bu°n phi«n ray rÑt trong tâm; trái lÕi ðßa ðªn cao
máu hay tång ðµ ðß¶ng trong máu, ho£c làm cho r¯i loÕn
th¥n kinh, ðßa ðªn nhÑc ð¥u hay m¤t quân bình chÑc
nång nh§n thÑc.
Trên ðây là nhæng trþ duyên hæu ích, ngß¶i m¾i ði vào
ðß¶ng Thi«n c¥n n¡m væng.
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4
nåm ði¬m LIÊN KŠT
CHÍNH YŠU TRONG THI‹N
Nhß nhæng ngh® thu§t khác trên thª gian, mu¯n chæa tr¸
b®nh tâm th¬, mu¯n chiªn th¡ng tñ ngã, mu¯n chuy¬n
tâm mê thành tâm tïnh, mu¯n tÕo cho mình có cuµc
s¯ng hài hòa v¾i ngß¶i chung quanh và v¾i môi trß¶ng
chung quanh, ngoài Giáo lý Thi«n, ngß¶i hành thi«n phäi
ðßþc trang b¸ thêm nhi«u dæ ki®n liên h® ðªn sñ thñc
hành. Thiªu trang b¸, khi thñc hành ta s¨ g£p nhi«u
chß¾ng ngÕi.
Dß¾i ðây là ph¥n trình bày nåm ði¬m liên kªt chính yªu
trong tiªn trình thñc hành mà ngß¶i m¾i b¡t ð¥u ði vào
Thi«n c¥n n¡m væng.
Trên ðÕi cß½ng, nhæng liên kªt trong Thi«n Cån Bän g°m
nåm chü ð« l¾n mà ta phäi träi qua: 1) Ba s¡c thái biªt, 2)
Quán, 3) Chï và Ð¸nh, 4) Tu®, 5) KÛ thu§t thñc hành.
1. V¾i Ba S¡c Thái Biªt, ta nh§n ra con ngß¶i có ba loÕi
biªt: Biªt cüa Ý cån, cüa Ý thÑc và cüa Tánh giác. Ta c¥n
n¡m rõ ð£c tính, chÑc nång, và tác døng cüa ba loÕi biªt
ðó ð¬ khi thñc hành ta không l¥m lçn giæa các s¡c thái
biªt ðó v¾i nhau. Khi hi¬u biªt rõ ràng ð£c tính, chÑc
nång, và tác døng cüa chúng ð¯i v¾i cuµc s¯ng h¢ng ngày
cüa ta, ta s¨ áp døng kÛ thu§t thích hþp ð¬ thñc hành làm
cho cái biªt cüa Tánh giác có m£t, còn hai cái biªt cüa Ý
cån và Ý thÑc tÕm th¶i v¡ng m£t. Ta không c¥n n² lñc
tiêu di®t v÷ng tßªng, hàng phøc v÷ng tâm mà v÷ng tßªng
hay v÷ng tâm vçn không ði«u ki®n hung hång xu¤t hi®n
nhß trß¾c ðây næa. Chï vì khi Tánh giác có m£t thì ý cån
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và ý thÑc không th¬ phát ra ðßþc. Tâm ta trª nên an t¸nh.
Lý do là chÑc nång cüa tánh giác là biªt không l¶i, ð£c
tính cüa nó là không ganh ðua, không xung ðµt. Khi nó
có m£t, t¤t nhiên tÕp ni®m không sanh, v÷ng tßªng
không khªi. Ta biªt rõ ràng, biªt nhß th§t, biªt không hai.
Qua ðó, ta s¨ nh§n ra ý nghîa tâm thu¥n nh¤t hay tïnh
giác trong 4 oai nghi mà Ph§t dÕy ta phäi thñc t§p ð¬ ðÕt
ðßþc nh¤t tâm. Chß T± dÕy ta phäi "vô sñ" hay "vô tâm."
Nhßng làm thª nào ð¬ tánh giác có m£t ? Trong ph¥n kÛ
thu§t thñc hành có hß¾ng dçn các kÛ thu§t và chiêu thÑc
ð¬ ta Ñng døng trong 4 oai nghi.
2. V¾i Quán, qua nhæng phß½ng thÑc thñc t§p, ta s¨ có
nh§n thÑc m¾i v« chân tánh hi®n tßþng thª gian ª mÑc
cån bän là vô thß¶ng, xung ðµt, không hài hòa, tÑc kh±,
không thñc ch¤t tính, tÑc vô ngã, và duyên sinh hay
tß½ng quan nhân quä. Tâm ta t× l¥n b¾t dính m¡c và
ch¤p trß¾c vào ngß¶i, vào cänh, vào tâm, vào v§t. M÷i
thÑ nh§n thÑc cû do các thÑ truy«n th¯ng thª gian v¯n
ðã huân t§p trong tâm ta s¨ t× l¥n b¸ tß¾c bö. Trí nång
b¡t ð¥u tïnh ngµ. Ta s¨ không còn mê l¥m, mê ch¤p vào
hi®n tßþng thª gian nhß trß¾c. Ta s¨ có suy nghî chân
chánh, có l¶i nói chân th§t, có hành ðµng ðúng theo
chánh pháp. Sau ðó, hÖ lÕc b¡t ð¥u hi®n hæu trong tâm ta
và bi¬u lµ qua phong thái nói nång, ði ðÑng. N½i ðâu ta
có m£t, ni«m vui cûng ð«u có m£t. M÷i h§n thù, tranh
ch¤p, ð¯ kÜ, thß½ng, ghét, nghi kÜ không còn bi¬u hi®n
trong phong thái giao tiªp cüa ta v¾i m÷i ngß¶i chung
quanh.
Trong Thi«n, Quán là phß½ng ti®n c¥n thiªt cho ngß¶i
m¾i ði vào Thi«n. B¢ng Quán, khi nh§n ra chân tánh hi®n
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tßþng thª gian, tâm ta s¨ ðßþc chuy¬n. Nó yên l£ng. Ta
b¾t vß¾ng m¡c vào ð¯i tßþng. Ng°i Thi«n, tâm d ð¸nh.
(Ph¥n này chúng tôi hß¾ng dçn cách thñc hành trong
Cu¯n 3).
3. V¾i Chï và Ð¸nh, qua các chiêu thÑc và kÛ thu§t thñc
hành nhß thß giãn lßÞi, thß giãn m£t, Không Ð¸nh Danh
Ð¯i Tßþng..., ta s¨ kinh nghi®m nµi tâm trª nên yên l£ng.
Nó b¾t lång xång, b¾t dao ðµng trß¾c t¤t cä ð¯i tßþng.
M÷i thách ð¯ cüa hoàn cänh không còn làm trí nång b¸
méo mó. Chï vì Tánh giác ðã có m£t. Tâm không còn b¸
cänh tác ðµng. Ngôn hành trª nên yên l£ng, ðßa ðªn
ni«m vui (hÖ lÕc) ðßþc xu¤t hi®n. Dòng an t¸nh nµi tâm
b¡t ð¥u ðßþc xây dñng trên nhæng chiêu thÑc và kÛ thu§t
thñc hành nêu trên.
Ngoài ra, khi biªt không l¶i có m£t trong th¶i Thi«n kéo
dài t× 10 phút trª lên, ta kinh nghi®m ðßþc tâm thu¥n
nh¤t hay nh¤t tâm. Trong ðó hoàn toàn không có t¤t cä
xung ðµt. Ðây là trÕng thái ð¸nh. Sau ðó, ta cûng kinh
nghi®m thân tâm ðßþc cân b¢ng, và trí tu® ðßþc phát
huy. Trên nguyên t¡c, t× trong Ð¸nh, hào rãnh trí nång t×
l¥n b¸ l¤p m¤t, nhß¶ng ch² lÕi cho tâm thu¥n nh¤t hay
tri kiªn b¤t nh¸. Quán tính di ðµng, giong ru±i, xao lãng,
tán loÕn, ð¥n ðµn cüa tâm t× l¥n biªn dÕng. Tiªp duyên
ð¯i cänh, tâm ta h¢ng tïnh h¢ng giác, không còn b¸ vß¾ng
m¡c vào ð¯i tßþng nhß trß¾c.
Bình thß¶ng tâm ðßþc xây dñng trên c½ sª này. Sau ðó ta
s¨ kinh nghi®m sñ ðào thäi t§p khí/l§u ho£c và sñ phát
huy hu® lñc ðªn ch² sâu s¡c h½n.
4. V¾i Tu®, ðây là phß½ng thÑc thñc t§p không dán nhãn

ð¯i tßþng, chú ý tr¯ng r²ng, tïnh thÑc biªt, th¥m nh§n
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biªt, th¤y biªt nhß th§t, nghe biªt nhß th§t trÕng thái
ðang là cüa t¤t cä hi®n tßþng thª gian. Tu® này có nghîa
là tu® trí, tß½ng ðß½ng tiªng Anh là "Insight." Trong PAli
là t× "VipassanA." (Khác v¾i t× "PaJJA." T× này có nghîa
"Tu® siêu vßþt." Tß½ng ðß½ng tiªng Anh là
"Transcendental wisdom." Ngß¶i Trung Hoa d¸ch âm là
"Bát Nhã.") Nªu thành tñu væng ch¡c nhæng kÛ thu§t
døng công nêu trên, ta s¨ d©p bö ðßþc quán tính suy lu§n
cüa trí nång và nhæng b®nh thành kiªn, ð¸nh kiªn chü
quan ð¯i v¾i t¤t cä ð¯i tßþng; chánh ni®m tïnh giác s¨ có
m£t trong 4 oai nghi. Tß duy không còn b¸ trí nång tác
ðµng. T× ðó chánh kiªn, chánh trí và chánh ni®m có khä
nång th¬ hi®n trong sinh hoÕt h¢ng ngày cüa ta. Phi«n
não cûng theo ðó t× l¥n ðßþc d©p b¾t ð¬ cu¯i cùng ði
ðªn ch¤m dÑt toàn bµ. M÷i trói buµc cüa nghi®p thÑc s¨
t× l¥n ðßþc n¾i löng. M¤u ch¯t cüa tâm giäi thoát ðßþc
ð£t trên nhæng phß½ng thÑc nhß th§t.
Trên nguyên t¡c, b¢ng nhæng phß½ng pháp cüa tu Tu® ª
Thi«n Cån Bän, ta có khä nång cô l§p hóa t§p khí/l§u
ho£c. Nµi tâm d trª nên an t¸nh và sáng su¯t. Chính vì
thª, tu Tu® r¤t c¥n thiªt cho ngß¶i tu Ð¸nh mà chßa kinh
nghi®m d×ng ðßþc v÷ng tßªng.
(Ph¥n này chúng tôi hß¾ng dçn cách thñc hành trong
Cu¯n 3.)
5. V¾i KÛ thu§t thñc hành, ta s¨ biªt rõ giá tr¸ cüa sñ thñc
hành trong 4 oai nghi hay 4 tß thª; trong ðó, tß thª ng°i
là t¯t nh¤t vì nó tÕo ra tác døng sinh h÷c. Ta cûng n¡m
væng vai trò quan tr÷ng cüa khu Dß¾i Ð°i ð¯i v¾i sñ tác
ðµng vào h® th¯ng Th¥n kinh Tñ quän và Tuyªn Yên,
cûng nhß h® th¯ng Tuyªn nµi tiªt. T× ðó ta s¨ nh§n ra sñ
døng công sai l¥m khi ta sØ døng giao cäm th¥n kinh quá
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thß¶ng trñc. Vì h§u quä cüa sñ tác ðµng vào giao cäm
th¥n kinh thß¶ng trñc ðßa ðªn u¤t cäm mãn tính, phá
hoÕi c½ th¬, r¯i loÕn nµi tâm, tÕo ra b®nh tâm th¬. Ð°ng
th¶i nó cûng làm hÕi tª bào não khi cortisol t× tuyªn
thßþng th§n b¸ tiªt ra quá nhi«u — qua nhæng trÕng thái
Ñc chª tâm lý hay tïnh táo quá mÑc ð¬ ngån ch§n v÷ng
tßªng, không cho nó khªi lên.
Ð£c bi®t trong kÛ thu§t thñc hành, ta biªt cách làm thª
nào ð¬ ch§n ðÑng ni®m tham, sân, mÕn, nghi, ác kiªn b¤t
chþt khªi lên. Ta không phát ngôn b×a bãi khi tham, sân,
mÕn, nghi, ác kiªn n±i d§y. Ta biªt cách làm thª nào ð¬
tánh giác có m£t, v÷ng tßªng không có m£t mà nµi tâm
vçn ª trong tß thª thß giãn.
Khi m¾i b¡t ð¥u døng công, ta có th¬ ch÷n mµt trong b¯n
kÛ thu§t ð¬ thñc hành, ho£c tu¥n tñ thñc hành hªt 4 kÛ
thu§t. NgoÕi tr× kÛ thu§t tïnh thÑc biªt và th¥m nh§n
biªt thì chßa thñc hành ðßþc vì ta chßa có kinh nghi®m
biªt không l¶i trong vài giây. M²i kÛ thu§t tuy có tác døng
là làm chü sñ suy nghî ð¬ tánh giác hi¬n lµ, nhßng m²i kÛ
thu§t ð«u có tác døng riêng ð¯i v¾i thân, tâm, và trí tu®
tâm linh. Khi thñc sñ thñc hành, ta s¨ nh§n ra ði«u này.
Nªu không áp døng mµt trong nhæng kÛ thu§t trên, ta s¨
không bao gi¶ làm chü ðßþc ni®m khªi. Chï vì ni®m khªi
v¯n ti«m tàng trong t§p khí hay l§u ho£c. Các thÑ ðam
mê, ghi«n nghi®n trong ngû døc sÇn sàng phát ra xung
lñc ð¬ kích thích tâm, làm cho tâm khªi ni®m ðü loÕi m²i
khi tâm b¸ dính v¾i cänh, hay tâm không tïnh thÑc trß¾c
các ð¯i tßþng giác quan. Ðªn khi thñc hành lên mÑc cao
h½n, ta s¨ áp døng hai kÛ thu§t tïnh thÑc biªt và th¥m
nh§n biªt v¾i møc ðích làm cho tánh giác trª thành nång
lñc biªt væng ch¡c. Qua ðó ta cûng tr× ðßþc nhæng trÕng
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thái u¬ oäi (hôn tr¥m), tâm tán loÕn, lång xång, dao ðµng
(trÕo h¯i), và ngü gøc (thøy miên).
Tóm lÕi, nåm chü ð« nói trên là nåm m¡t xích liên kªt
ch£t ch¨ trong tiªn trình thñc hành cüa Thi«n Cån Bän.
Tuy møc tiêu Thi«n Cån Bän là làm chü sñ suy nghî, song
khi suy nghî không còn khªi lên theo quán tính cüa tª
bào não và quán tính lång xång dao ðµng cüa ý cån và ý
thÑc, ngay ðó tánh giác li«n có m£t. Gi¯ng nhß khi ðèn
b§t sáng, bóng ðen li«n b¸ xua tan.
Là ngß¶i m¾i b¡t ð¥u ði vào ðß¶ng Thi«n, ta c¥n n¡m
væng nhæng m¡t xích liên kªt trong t×ng chü ð« døng
công giæa tâm, não, khu Dß¾i ð°i, h® th¯ng Tuyªn nµi
tiªt ð¬ nh§n ra nhæng tác døng h² tß½ng ð£c bi®t cüa
t×ng chü ð« ð¯i v¾i thân, tâm, não bµ, và trí tu® tâm linh.

Tác døng cüa thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i dña trên
nhæng c½ sª ðó.
Tóm kªt
Mu¯n hoàn t¤t Giai ðoÕn I cüa Thi«n Cån Bän, ta c¥n
n¡m væng lý lu§n cüa các tiªn trình thñc hành nhß sau:
1. Nghi thÑc thñc hành trong 4 oai nghi.- Trong ðó ta c¥n
thiªt l§p bu°ng thi«n riêng và siêng nång thñc t§p t÷a
thi«n ð¬ tÕo ra tác døng sinh h÷c trong tiªn trình d×ng
ni®m. Ngoài ra, ba tß thª khác ta ð«u áp døng biªt không

l¶i.
2. HÕn chª nhân duyên thª gian và hÕn chª tri kiªn thª
gian.- Ph¥n l¾n tâm không ðßþc trong sÕch là do ta dính
m¡c quá nhi«u v¾i thª gi¾i bên ngoài. Ta c¥n hÕn chª b¾t
các nhân duyên ð¬ tÕo ði«u ki®n thu§n lþi cho vi®c chån
trâu nµi tâm ðßþc kiªn hi®u h½n. Nhæng quan h® nào
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không c¥n thiªt và ðôi khi mang lÕi tác hÕi nµi tâm, cän
trª nång lñc tánh giác, ta nên hÕn chª. Nªu c¥n, ta cûng
nên c¡t ðÑt. NhÑt là bång hình mang tính ch¤t ð°i trøy
hay chuy®n dài tình cäm xã hµi, phim ma quái, và truy®n
Tàu qua các phim chßªng, ta cûng c¥n c¡t ðÑt tr÷n v©n
ð¬ tâm không còn huân t§p nhæng tình cäm xúc cäm.
3. N¡m væng nµi dung Ba S¡c Thái Biªt.- Không n¡m
væng, ta d lçn lµn giæa biªt không l¶i cüa tánh giác và
biªt có l¶i cüa ý thÑc và ý cån hay cüa suy nghî và trí
nång. Ta cûng d lçn lµn giæa tñ ý thÑc (self-consciousness)
và tñ nh§n biªt (self-awareness) (hay tñ giác). Sau ðó, ta
c¥n áp døng kÛ thu§t ð¬ thñc t§p làm cho cái biªt không
l¶i trª thành nång lñc væng ch¡c.
4. KÛ thu§t thñc hành.- V¾i ngß¶i thñc hành, ta phäi th¤y
kÛ thu§t thñc hành là phß½ng ti®n giúp ta thành tñu møc
tiêu nh¡m ðªn. Không n¡m væng kÛ thu§t thñc hành, ta
không làm sao làm chü ðßþc v÷ng tâm. Khi ðã không làm
chü ðßþc v÷ng tâm, ta s¨ không bao gi¶ kinh nghi®m
ðßþc sñ có m£t væng ch¡c cüa tánh giác trong sinh hoÕt
h¢ng ngày cüa ta. Cho nên, ta ch¾ l½ là kÛ thu§t thñc
hành. Sñ khó cüa Thi«n là ª ch² thñc hành. Nó ðòi höi ta
phäi miên m§t, phäi tinh t¤n døng công. Ðây là ði«u ki®n
c½ bän ð¬ ta có kinh nghi®m tâm linh. Nó là sñ khác
nhau giæa Thi«n và các pháp môn khác trong ðÕo Ph§t.
5. Phân bi®t Ð¸nh và Hu®.- Ngoài ra, ta cûng c¥n nh§n
thÑc rõ, cái biªt không l¶i là n«n täng cüa Ð¸nh và cüa
Hu®. Mu¯n ði sâu vào khu r×ng Bát Nhã, trß¾c hªt ta c¥n
có kinh nghi®m biªt không l¶i. Nªu không kinh nghi®m
ðßþc biªt không l¶i, các chü ð« l¾n cüa Bát Nhã nhß
"Không," "Chân Nhß" s¨ là nhæng thu§t ngæ tr×u tßþng
và siêu hình mà mãi mãi ta không làm sao kinh nghi®m
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ðßþc. Lý do là mu¯n ðªn chân tr¶i m¾i này, ta phäi träi
qua kinh nghi®m biªt không l¶i cüa tánh giác, r°i tiªn lên
tu® trí không l¶i, cu¯i cùng là nh§n thÑc không l¶i.
6. Làm chü sñ suy nghî.- Sau cùng, ta c¥n n¡m væng
tr÷ng tâm nh¡m ðªn cüa Thi«n Cån Bän là làm chü sñ
suy nghî. Trong Ph§t giáo, suy nghî ðßþc Ph§t so sánh
nhß dây bò trên cây c± thø SAla.29 Thi«n sß Trung Hoa
g÷i nó là "s¡n bìm." Khi làm chü ðßþc nó, t¤t cä "s¡n bìm
ð«u ðÑt." Trong Thi«n, Suy Nghî ðßþc sánh nhß cøc u
nhö, nhßng cñc ðµc. Nó có khä nång tàn phá thân-tâm
và thiêu ð¯t trí tu® tâm linh cüa ta, cûng nhß gây phi«n
não, ðau kh± cho ngß¶i chung quanh. Mu¯n thoát kh±,
giác ngµ và giäi thoát mà không thành tñu møc tiêu làm
chü sñ suy nghî trß¾c, ta s¨ chÆng bao gi¶ kinh nghi®m
ðßþc sñ an lÕc và hài hòa thñc sñ bên trong ta. Khi làm
chü ðßþc nó, "m£t tr¶i trí hu® tñ chiªu." Nhß T± Bá
Trßþng nói: "Ð¤t tâm nªu không, m£t tr¶i trí hu® tñ
hi®n." Khi thñc sñ làm chü ðßþc nó, chân tâm tñ hi¬n lµ,
t¤t cä "lØa tham, sân, si ð«u tñ t¡t." Tâm ª trÕng thái
h¢ng tïnh h¢ng giác. Ta không l¤y ðá ðè cö. Không l¤y
tâm thi®n ðè tâm ác. Ta chï c¥n thñc t§p cách Không Nói
Th¥m Trong Não. Khi không nói th¥m trong não ðßþc
væng ch¡c, ngay ðó bµ m£t xßa nay, tÑc tánh giác li«n
hi®n ti«n. Ðây là cách ði thÆng cüa Thi«n.
KŠT LU‡N
Ð¥u m¯i cüa thoát kh±, giác ngµ, và giäi thoát b¡t ð¥u t×
ði¬m làm chü sñ suy nghî. Không làm chü ðßþc sñ suy
nghî, phi«n não và kh± ðau vçn dai dÆng theo ta; "lØa
tam ðµc vçn cháy;" b®nh tâm th¬ khó tránh; yên vui trong
gia ðình khó thành tñu; an lÕc và hài hòa trong cuµc s¯ng
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bình thß¶ng không th¬ nào có; S½ Thi«n, cûng không th¬
nào kinh nghi®m ðßþc. Trong kÛ thu§t thñc hành có
hß¾ng dçn nhi«u cách áp døng. Khi làm chü ðßþc nó, ta
s¨ nh§n ra nång lñc ti«m tàng bên trong thân, tâm, và trí
tu® cüa ta b¡t ð¥u chuy¬n ðµng. Ðây là nhæng hoÕt ðµng
cüa tª bào não ª các ð¸nh khu trên vö não, ð£c bi®t là
vùng Kiªn Giäi T±ng Quát và h® th¯ng Vi«n Não.
Làm Chü Sñ Suy Nghî ðßþc so sánh nhß "ði xe mµt
s¯." "T¯c ðµ nhanh hay ch§m" tùy thuµc vào khä nång
ngß¶i lái xe biªt cách nh¤n ga, nhä ga, biªt cách rà th¡ng,
nhä th¡ng. Thiªu ðiêu luy®n ngh® thu§t lái xe mµt s¯, ta
s¨ không biªt khúc nào c¥n nh¤n ga ð¬ l¤y tr¾n khi xe
ðang lên d¯c, không biªt khúc nào c¥n nhä ga và rà
th¡ng, ðÕp th¡ng khi xe ðang xu¯ng d¯c, ho£c không biªt
rà th¡ng khi qu©o qua, qu©o lÕi trên nhæng khúc quanh
ngo¢n ngoèo trên tri«n núi. Ðß¶ng làm chü sñ suy nghî
cüa Thi«n ðßþc so sánh cûng ngo¢n ngoèo, lên ðèo,
xu¯ng d¯c nhß ðß¶ng xe chÕy. Nªu thiªu kÛ thu§t døng
công, ta s¨ không bao gi¶ làm chü ðßþc sñ suy nghî.
Do ðó, mu¯n ðiêu luy®n ngh® thu§t "ði xe mµt s¯," ta c¥n
sñ h² trþ cüa thñc hành và kÛ thu§t thñc hành. Thñc
hành và kÛ thu§t thñc hành là hai phß½ng ti®n giúp ta
hoàn chïnh con ðß¶ng Tâm linh. Mu¯n tñ ngã trª nên
thanh t¸nh, tâm ngôn b¸ ki¬m soát, ta phäi áp døng ðúng
pháp và ðúng kÛ thu§t. Nªu áp døng sai pháp, dù träi qua
vài mß½i nåm thñc hành, c½ bän ta chÆng nhæng không
hàng phøc ðßþc v÷ng tâm ð¬ chân tâm hi¬n lµ mà b®nh
tâm th¬ cûng không tñ chæa ðßþc.
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2
T÷a thi«n

Tác døng
Trên nguyên t¡c, trong 4 tß thª thñc t§p, có hai tß thª
ði và ðÑng d thñc t§p, nhßng không ðßa ðªn ð¸nh sâu
b¢ng tß thª ng°i; còn tß thª n¢m, d ðßa ðªn bu°n
ngü. Riêng tß thª ng°i là t¯t h½n 3 tß thª kia vì nó tÕo
ra ðßþc tác døng sinh h÷c1 khi ta d×ng ðßþc ni®m.
Thành quä døng công trong Thi«n, t÷a thi«n là phß½ng
ti®n có tác døng ðßa ðªn ð¸nh sâu thông qua nhæng kÛ
thu§t thß giãn ni®m, thß giãn tâm, làm phá tan sñ xung
ðµt cüa ni®m tÕp nhÕp trong não. Khi tâm thñc sñ yên
l£ng, h® th¯ng Ð¯i giao cäm th¥n kinh và h® th¯ng
Tuyªn nµi tiªt b¡t ð¥u b¸ tác ðµng. H°i ðáp sinh h÷c
làm lþi cho c½ th¬ s¨ ðßþc tÕo ra trong tiªn trình này.
Ðó là các ch¤t nß¾c hóa h÷c nhß Acetylcholine và
Dopamine s¨ ðßþc tiªt ra ð¬ làm lþi cho c½ th¬.*
Acetylcholine giúp ngß¶i thñc hành thi«n tr× ðßþc b®nh
cao máu, hÕn chª ðß¶ng trong máu, ði«u chïnh sñ r¯i
loÕn chÑc nång nµi tÕng, ðßa ðªn quân bình c½ th¬.
Ngßþc lÕi, nªu thñc hành thi«n b¢ng cách c¯ g¡ng t§p
trung tß tßªng vào chü ð«, ðßa ðªn quá tïnh táo, tÕo ra
sñ cång thÆng th¥n kinh, h® Giao cäm th¥n kinh li«n
hoÕt ðµng. Huyªt áp s¨ tång. H® th¯ng nµi tÕng s¨ r¯i
loÕn và ký Ñc s¨ b¸ giäm d¥n do sÑc phá hoÕi cüa ch¤t
nß¾c hóa h÷c tên cortisol. Ch¤t này thoát ra t× trong
_________________
* xem Bài Ð÷c Thêm H® Th¥n Kinh Tñ Quän, trang 170.
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Th¶i gian t§p: - Tùy sñ thu§n ti®n cüa cá nhân. M²i
ngày có th¬ t§p hai l¥n. M²i l¥n kéo dài t× 5 phút trª
lên.

Tác døng: - Cách này cûng có tác døng giúp gân ª hai
bên háng ðßþc dãn ra, giúp cách ng°i bán già hay kiªt
già ðßþc d dàng.

CH¿´NG Ii: - TH¹C HÀNH 155

thñc hành thÆng h½n là ði vòng vo, thñc hành quanh co.
Ta không ðùa giÞn v¾i ni®m. Vì thª, khi thñc sñ hÕ thü
công phu hay b¡t tay vào vi®c thñc hành, ta c¥n n¡m
væng lý lu§n cån bän v« kÛ thu§t thñc hành phù hþp v¾i
chü ð« ðßþc ð« ra trong t×ng bß¾c tu t§p. – Thi«n Cån
Bän, møc tiêu cüa ta là Làm Chü Sñ Suy Nghî ð¬ Tánh
Giác hi¬n lµ. Do ðó, v¤n ð« ð£t ra là ta c¥n n¡m væng
mµt s¯ lý lu§n v« kÛ thu§t thñc hành liên h® ðªn mµt
trong hai chü ð« này. Trong Thi«n, kÛ thu§t thñc hành
là phß½ng ti®n giúp ta ði v« nhà thiªt thñc nh¤t. Nó
giúp ta tránh tình trÕng l¤y ðá ðè cö6 theo phß½ng pháp
khuyªn tu. Thí dø, không nên làm ði«u này, nên làm
ði«u kia; tránh ð×ng dính m¡c chuy®n này, tránh ð×ng
ch¤p trß¾c chuy®n kia, phäi là thª này, phäi là thª
khác...

"Không nên, Ð×ng, Tránh, Phäi là, Nên là" luôn luôn
ðßþc sØ døng trong ngôn ngæ khuyªn tu.
Trên m£t luân lý, ðÕo ðÑc, khuyªn tu r¤t c¥n thiªt; trái
lÕi, trên m£t thñc tin thñc hành thi«n, khuyªn tu có tác
døng d°n nén tình cäm, ngån ch§n sñ bµt phát tâm ý
b¤t thi®n. Phß½ng pháp này chï có giá tr¸ hÕn chª sñ
loÕn ðµng tâm trong nh¤t th¶i; trái lÕi, trong lâu dài
không mang lÕi kªt quä phát huy hu® lñc và ð¸nh lñc.
Bªi vì ta chï có th¬ d°n nén tình cäm trong th¶i gian
ng¡n nào ðó, chÑ không th¬ Ñc chª tình cäm lâu dài
ðßþc. Lý do là b« ðáy cüa tâm xúc cäm là t§p khí/l§u
ho£c*, chúng là nhæng trÕng thái sóng ng¥m, có khä
nång n±i lên lúc nào không biªt. Khi chúng n±i d§y,
chúng s¨ cu¯n trôi nhà cØa, ð«n ðài, k¬ cä sinh v§t. Do
ðó, khuyªn tu không th¬ nào loÕi t§p khí/l§u ho£c ra
khöi mÕng lß¾i nghi®p thÑc. H½n næa, trong tiªn trình
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d°n nén tình cäm, tùy miên s¨ xäy ra; nªu kéo dài trong
nhi«u tháng, b®nh tâm th¬ nhß b®nh cao máu, loét bao
tØ hay ti¬u ðß¶ng có khä nång phát sinh vì nµi tâm ray
rÑt ti«m tàng. Do ðó, ta c¥n áp døng kÛ thu§t thñc hành
ð¬ làm chü ni®m, h½n là nß½ng theo giáo ði«u luân lý
ð¬ Ñc chª tâm lý. Ðây là ði«u trái ngßþc v¾i Thi«n.
Theo nguyên lý tác ðµng-tác døng cüa Thi«n, Ñc chª
tâm lý không phäi n¢m trong phÕm vi thß giãn tâm, thß
giãn ni®m; trái lÕi, nó làm cho th¥n kinh thß¶ng xuyên
cång thÆng, trÕng thái tùy miên dai dÆng hoÕt ðµng. Nó
ðßa ðªn u¤t cäm kinh niên, gây tác hÕi c½ th¬, ð£c bi®t
là nµi tÕng. Nó không ðßa ðªn ngµ hay nµi chÑng,
ngßþc lÕi d ðßa ðªn b®nh tâm th¬. KÛ thu§t thñc hành
là phß½ng ti®n giúp ta kinh nghi®m ngµ hay "u¯ng nß¾c
nóng lÕnh tñ biªt." (Xem Chß½ng III).
____________________
* xem thêm bài L§u Ho£c và T§p Khí, tr. 92-111, trong T§p 2, Cu¯n 1,
Tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i.
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6
Thi«n hành

Ý nghîa
Thi«n hành là l¯i ði ch§m và vòng quanh hay ði lên, ði
xu¯ng, xuôi ngßþc, t¾i lui nhi«u l¥n trong khuôn viên
Thi«n vi®n hay n½i công viên, ho£c tÕi nhà.

Cách ði
Khi ði, chân trái giª lên trß¾c, gót chân ð£t xu¯ng r°i
m¾i ðªn bàn chân; bàn chân ðÕp xu¯ng nh© nhàng; tiªp
theo là gót chân m£t... T×ng bß¾c khoan thai, ch§m,
êm, và nh©. Hai tay cØ ðµng nh© nhàng. M¡t nhìn dß¾i
ð¤t, cách thân mình khoäng 3 thß¾c tây. Ð¥u lßÞi chÕm
b¶ rång cØa dß¾i. Hai hàm rång hª ra. Hai môi khép lÕi.
Không chú ý ðªn h½i thª. Tai vçn nghe âm thanh,
nhßng không dính v¾i âm thanh. Ðây là tánh nghe ðang
nghe. Da cäm giác mát hay nóng cüa h½i gió hay không
khí, nhßng tánh xúc chÕm không dính v¾i th¶i tiªt bên
ngoài.

Møc ðích
Møc ðích chính cüa sñ ði này là giúp tÕo ra sñ tu¥n
hoàn máu, qua sñ v§n chuy¬n c½ b¡p cüa hai chân dß¾i
hình thÑc ði bµ. Thông thß¶ng, thi«n hành ðßþc thñc
hi®n sau mµt th¶i thi«n dài 60 phút, 90 phút, 120 phút...
Vào th¶i Ph§t g÷i là "ði kinh hành" (P: CaGkama: walking
up and down). Sau nhæng th¶i thi«n, Ph§t và ð® tØ Ph§t
luôn luôn "ði kinh hành." Nhæng bß¾c "ði kinh hành"
cüa Ph§t ðßþc mô tä là trong trÕng thái l£ng l¨, không
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Thi«n Hành Vô Ngôn
Chân ðÕp ð¤t mà tâm không h« dính ð¤t,
Giæ vô ngôn ta l£ng l¨ c¤t bß¾c ði,
Tai vçn nghe, mà ta không h« suy nghî,
M¡t vçn th¤y mà "ngã-tß duy" ðã im l£ng tñ bao gi¶.
Tâm thanh thän, có ai ng¶ không nhï ?
Chï Thi«n hành trong l£ng l¨ bß¾c chân ði.
Vô ngôn trong bß¾c ði.
Giª chân chÆng nghî gì,
Ð£t chân không suy nghî,
L£ng l¨ biªt chân ði.
Thi«n hành không suy nghî,
C¡t ðÑt ðám tß duy,
Làm cho chân th§t trí,
Hi¬n bày theo bß¾c ði.
Thân hành tuy xúc chÕm,
Dª, ðÕp ta vçn biªt.
Nhßng biªt mà không l¶i,
Ni®m biªt vçn kh¡p n½i.
Không ta mà có biªt
Biªt ðó chính VÔ SANH,
Chân tánh loài hæu tình,
Chiªu tan bóng vô minh.
Âm th¥m t×ng bß¾c ði,

Tánh Biªt biªt chân ði.
Chân ði trên tánh Biªt,
T¸ch di®t ngã-tß duy.1

CH¿´NG Ii: - TH¹C HÀNH 169
H¢ng ngày tuy b§n vi®c,
G¡ng t§p biªt vô ngôn,
Ch¯n ch¯n tâm tînh l£ng,
Giã t× ni®m lång xång.
Nªu ði mà còn nói,
Sáu cõi khó lìa xa.
Thi«n hành mà nhß thª,
Ngã-thÑc 2 vçn trong ta.
Vô minh lÕi kªt ðoàn,
Døc, hæu l§p thành toán, 3
Che khu¤t tánh linh quang, 4
Ð¶i ð¶i ðành lang thang.
Thi«n hành trong vô ngôn.
Pháp tu theo Ph§t dÕy:
Ni®m Biªt giæ không hai,
Ngày ngày ta g¡ng t§p,
Tánh giác s¨ hi¬n bày.
DÑt kh±, ðoÕn tr¥n ai.
_________________
1. Ngã-tß duy = cái ta suy nghî, tính toán.
2. Ngã-ý thÑc = cái ta ý thÑc.
3. Døc, hæu l§p thành toán = Døc l§u, hæu l§u ðßþc huân t§p thành
kh¯i.
4. Tánh linh quang = Tánh giác.
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Bài ð÷c thêm

L¶i mª ð¥u
T× nåm 1995, hß¾ng dçn tu h÷c ª các L¾p Thi«n Cån Bän,
chúng tôi luôn luôn có soÕn Bài Ð÷c Thêm kèm theo bài
giäng. Chü ðích cüa Bài Ð÷c Thêm là chúng tôi nh¡m giúp
thi«n sinh có thêm kiªn thÑc v« bài giäng. Nay nh§n th¤y
nhæng bài này có nhi«u tác døng hæu ích ð¯i v¾i quí v¸ m¾i
b¡t ð¥u ði vào Thi«n, chúng tôi cho in kèm theo bài giäng.
Nªu th¤y c¥n có thêm kiªn thÑc Thi«n h÷c, Ph§t h÷c, và
Khoa h÷c, hay c¥n nh¾ lÕi bài ð÷c, quí v¸ có th¬ xem Bài
Ð÷c Thêm, còn nªu th¤y ðü thì không c¥n xem thêm.
Bài Ð÷c Thêm
s¯ 2
H® Th¥n Kinh Tñ Quän
M

ð¥u

Thª gi¾i ðã và ðang thay ð±i trong nhi«u lãnh vñc: nhæng
phß½ng ti®n truy«n thông, nhæng cäi thi®n v« tâm lý h÷c, nhæng
phát minh m¾i cüa khoa h÷c v« các lãnh vñc không gian, y h÷c,
dßþc h÷c, min nhim h÷c, sinh h÷c, hóa h÷c, v§t lý h÷c. xã hµi
h÷c, v...v...Trß¾c ngßÞng cØa cüa thª kÖ 21, chúng tôi th¤y r¢ng
Thi«n cûng c¥n thích nghi hóa theo th¶i ðÕi vì nó là mµt bµ môn
thuµc tâm linh h÷c. Qua thñc hành ðúng theo phß½ng pháp và
kÛ thu§t cüa nó, ta s¨ th¤y r¢ng nó luôn luôn phøc vø con ngß¶i
trên các m£t nhân cách, ðÕo ðÑc, nh§n thÑc, và sÑc khöe. Chính
4 n«n täng này là nhu c¥u c¥n thiªt và cån bän cho các lãnh vñc
an ninh, tr§t tñ và thân ái trong toàn bµ sinh hoÕt cüa con ngß¶i
trong các t×ng l¾p xã hµi khác nhau.
Ðây là lý do bài H® th¥n kinh Tñ quän (HTKTQ) ðßþc soÕn ra
v¾i chü ðích trþ duyên cho nhæng v¸ thích thñc hành thi«n mà
có tinh th¥n khoa h÷c và có tinh th¥n phøc vø ngß¶i khác qua
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chính kinh nghi®m cüa mình. Ngày nay, thñc hành thi«n, chúng
ta c¥n có ð¥u óc thñc tin: không m½ mµng vi¬n vông, không v¨
ra mµt chân tr¶i lý tßªng mà mãi mãi chúng ta không làm sao
ðÕt t¾i. Chúng ta c¥n xây dñng n«n móng kiªn thÑc và hi¬u biªt
v« v¤n ð« chúng ta ðang tiªn hành cho væng ch¡c. Ðó là chúng
ta n¡m væng chÑc nång và tác døng cüa h® Th¥n kinh Tñ quän
ð¯i v¾i vi®c thñc hành. Ðây là ð¬ chúng ta nh§n ra rõ ràng vì sao
có ngß¶i khi thñc hành thi«n h÷ g£t hái ðßþc kªt quä t¯t cho
thân-tâm và nh§n thÑc, và cûng ð¬ nh§n ra rõ ràng vì sao có
ngß¶i thñc hành thi«n lâu nåm mà nh§n thÑc h÷ không chuy¬n
ð±i, tâm chÆng chuy¬n hóa, thân chÆng tr× ðßþc b®nh tâm th¬;
trái lÕi còn tång cao thêm næa, nhß huyªt áp, máu mÞ, tai biªn
mÕch máu não, ðµng mÕch vành tim, ruµt, gan, th§n không hài
hòa, m¤t ngü, tr¥m cäm, ti¬u ðß¶ng, m¤t ký Ñc, vân vân. T× ðó,
chúng ta có khä nång ði«u chïnh sñ døng công sai l¥m b¢ng
nhæng kÛ thu§t thñc hành hþp lý. V¾i nhæng kÛ thu§t này, chúng
ta có khä nång ki¬m soát huyªt áp, ki¬m soát ðß¶ng trong máu,
ngån ng×a tai biªn mÕch máu não, và ngån ng×a b®nh nµi tÕng
có th¬ xäy ra. Ho£c nªu có mang b®nh tâm th¬, chúng ta cûng có
khä nång tñ ði«u chïnh, ho£c làm d¸u b¾t nhæng thÑ b®nh khác
nhau do sñ m¤t cân b¢ng cüa h® Th¥n kinh Tñ quän tÕo nên.
Thí dø nhß b®nh v« ðß¶ng tiêu hóa, b®nh nhÑc ð¥u kinh niên,
b®nh tim mÕch...
Sau cùng, chúng ta có khä nång áp døng các kÛ thu§t thñc hành
trong Thi«n ð¬ khai thác nhæng chÑc nång ð£c bi®t cüa Th¥n
kinh Tñ quän, làm cho nó cân b¢ng. Khi nó cân b¢ng, c½ th¬ s¨
khöe mÕnh, thân-tâm s¨ thñc sñ hài hòa v¾i nhau. Qua ðó,
ðß¶ng Thi«n mà chúng ta ðang ði, chúng ta có khä nång kinh
nghi®m ðßþc t×ng ph¥n v« møc tiêu mà chúng ta nh¡m t¾i lúc
ban ð¥u, nhß thân khöe mÕnh, tâm thanh thän, và trí tu® sáng
su¯t. Còn thñc hành thi«n mà thân cÑ ðau, tâm cÑ dính m¡c, óc
sáng tÕo không phát huy, chúng ta c¥n xét lÕi phß½ng pháp và
kÛ thu§t mà chúng ta ðß½ng sØ døng. Nªu nh§n ra sai l¥m t×
ch² nào, chúng ta c¥n can ðäm sØa chæa ngay tÑc kh¡c. Ð¶i quá
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ng¡n. Chúng ta không nên ðùa giÞn v¾i vi®c døng công sai l¥m
mà phí mµt ð¶i tu !
An lÕc và hÕnh phúc trong cuµc s¯ng bình thß¶ng cüa con
ngß¶i, ph¥n l¾n ðßþc xây dñng trên sñ chuy¬n ð±i nh§n thÑc,
hài hòa hay cân b¢ng thân-tâm. Nh§n thÑc mà không chuy¬n
ð±i, thân và tâm không hài hòa, không cân b¢ng, phi«n não và
ðau kh± vçn g¡n li«n trong cuµc s¯ng h¢ng ngày cüa ta. An ninh,
tr§t tñ trong gia ðình và ngoài xã hµi cûng li«n b¸ ðe d÷a.
B¢ng nhæng phß½ng pháp thñc hành ðúng kÛ thu§t trong Thi«n,
ta s¨ kinh nghi®m ðßþc an lÕc, hÕnh phúc chân th§t và lâu b«n,
an ninh và tr§t tñ xã hµi ðßþc bäo ðäm. Ðây là møc tiêu lý tßªng
mà ngß¶i thñc hành ª c¤p cån bän c¥n có kinh nghi®m.
Pháp cüa Ph§t và l¶i dÕy cüa chß T± ð«u ðúng, chï có ta áp
døng sai kÛ thu§t hay không biªt kªt hþp v¾i kÛ thu§t, m¾i ðßa
ðªn thân-tâm không hài hòa v¾i nhau, nh§n thÑc không
chuy¬n ð±i, ðÕo ðÑc sa ð÷a.
Ð¬ giúp quí v¸ s½ c½ ði vào Thi«n biªt rõ tác døng chÑc nång
cüa h® Th¥n kinh Tñ quän trong vi®c døng công theo Thi«n,
Bài Ð÷c Thêm này ðßþc soÕn ra. Quí v¸ c¥n biªt nhæng liên kªt
giæa h® Th¥n kinh Tñ quän và các kÛ thu§t døng công ð¬ tránh
trß¶ng hþp døng công ðßa ðªn gây hÕi cho tâm trí và nµi tÕng
mà ta không biªt.
Mong Bài Ð÷c Thêm này giúp quí v¸ m¾i ði vào Thi«n nh§n ra
tác døng hæu ích cüa nó.
ÐÕi cß½ng
H® th¥n kinh Tñ quän (HTKTQ) là mµt ph¥n cüa h® th¥n kinh
ngoÕi biên. Nó là phß½ng ti®n ð¬ c½ th¬ bi¬u lµ nhæng trÕng
thái xúc cäm và biªt (nh§n biªt). Nó g°m Giao cäm th¥n kinh
và Ð¯i giao cäm th¥n kinh. Khi Giao cäm th¥n kinh b¸ hoÕt hóa
trong vi®c ðáp Ñng thích hþp v« nhæng sñ thay ð±i môi trß¶ng
chung quanh, nó tiªt ra ch¤t nß¾c hóa h÷c ð¬ c½ th¬ thích Ñng
trß¾c tình thª theo sñ phän Ñng tâm lý xúc cäm tÕo ra. Trong
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lúc ðó Ð¯i giao cäm hoÕt ðµng liên tøc dß¾i sñ phän Ñng nh§n
biªt ð¬ ði«u hþp nhi«u c½ quan trong c½ th¬, tÕo ra sñ ði«u
hòa trÕng thái sinh lý cüa nµi tÕng nhß tiêu hóa, bài tiªt, và tim
mÕch.
Cä hai hoÕt ðµng ð¬ duy trì sñ cân b¢ng bên trong c½ th¬ làm
cho chúng ta ðßþc khöe mÕnh, nhßng nªu vì lý do nào ðó, tâm
chúng ta cång thÆng, quá cång thÆng, nhß sþ hãi, gi§n dæ, lo
âu, xúc ðµng, sñ cân b¢ng không còn bình thß¶ng næa. Lúc b¤y
gi¶ nhæng ch¤t nß¾c hóa h÷c liên h® ðªn trÕng thái tâm cång
thÆng s¨ tiªt ra làm cho c½ th¬ m¤t cân b¢ng. B®nh bên trong
nhæng c½ quan cüa nµi tÕng s¨ có c½ hµi phát sinh. B¢ng sñ
thñc hành Thi«n ðúng kÛ thu§t, ta s¨ biªt cách ði«u chïnh
nhæng r¯i loÕn chÑc nång bên trong c½ th¬, ðßa ðªn thân khöe
mÕnh và tÕo ra sñ hài hòa thân tâm và môi trß¶ng chung
quanh.

Ý nghîa
"Autonomic" ("tñ quän") xu¤t nguyên t× tiªng Hy LÕp là
"autonomia," có nghîa "ðµc l§p." Do ðó, "tñ quän" có nghîa "tñ

quän lý hay tñ ði«u hành theo qui lu§t riêng mà không có tri
thÑc tham dñ." Vì thông thß¶ng chúng ta không th¬ ki¬m soát
nhæng hoÕt ðµng cüa tim, ph±i, huyªt áp, mÕch máu, hay các
tuyªn và sñ v§n ðµng thÑc ån qua ðß¶ng tiêu hóa. Có nghîa
nhæng bµ ph§n nµi tÕng tñ hoÕt ðµng mà ta không biªt nhæng
tiªn trình hoÕt ðµng cüa chúng nhß thª nào. M£t khác, nó
cûng ðßþc hi¬u là h® th¥n kinh "không ý chí." Vì thª, hoÕt
ðµng tñ quän thß¶ng ðßþc xªp vào loÕi hoÕt ðµng không do ý
chí ði«u khi¬n. Ta không th¬ ra l®nh nhæng bµ ph§n nµi tÕng
theo l®nh cüa ta. Nó hoÕt ðµng ít hay nhi«u do sñ tñ ðµng bên
trong c½ th¬ qua nhæng sñ tß½ng tác lçn nhau cüa các bµ ph§n
bên trong c½ th¬. Chúng ta cûng không biªt hoÕt ðµng cüa nó
nhß thª nào vì nó ðßþc c¤u tÕo bên trong cu¯ng não, ph¥n
dß¾i cüa não bµ. Ðây là n½i mà nhæng hoÕt ðµng chü yªu là
ngoài tri thÑc, ngoài ý thÑc biªt hay ngoài sñ nh§n biªt cüa con
ngß¶i.
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Änh hß ng
Ngày nay nh¶ sñ khám phá cüa các nhà khoa h÷c th¥n kinh,
chúng ta biªt thêm r¢ng ngoài sñ tñ quän lý, tñ hoÕt ðµng cüa
nó, m£t khác h® TKTQ cûng ch¸u sñ tác ðµng hay b¸ änh hßªng
bªi 2 c½ chª ý cån và ý thÑc qua trung gian cüa khu Dß¾i Ð°i
(Hypothalamus). – m£t này TKTQ không ðóng ðßþc vai trò ðµc
l§p nhß t× xßa nó ðã ðßþc qui ð¸nh trong nghîa "tñ quän
tr¸" ("self-governing"); trái lÕi, ph¥n l¾n nó ch¸u änh hßªng sñ
tác ðµng trñc tiªp cüa Dß¾i Ð°i (Hypothalamus).
Dß¾i Ð°i ðßþc xem nhß là "tuyªn chü" (the "Master gland")
cüa h® th¯ng tuyªn nµi tiªt, vì nó tác ðµng ðªn vö não, ðªn h®
th¥n kinh tñ quän, và ðªn h® th¯ng tuyªn nµi tiªt mà b¡t ð¥u
t× tuyªn Yên. Bên trong nó có nhi«u nhóm hÕt nhân. M²i
nhóm chÑa nhæng th¥n kinh dçn truy«n riêng bi®t. Ngoài ra,
nó ðóng vai trò ði«u hþp các ch¤t nß¾c hóa h÷c trong tuyªn
nµi tiªt và ki¬m soát TKTQ. R°i ðªn lßþt nó, Dß¾i Ð°i, lÕi nh§n
nhæng tín hi®u ni®m t× 2 c½ chª ý cån và ý thÑc ð¬ tÕo ra các
loÕi tâm xúc cäm/xúc ðµng nhß sân h§n, lo âu, nghi ng¶, sþ
hãi, và tßªng tßþng khác nhau mà chü th¬ là "Ta." Ho£c nó
nh§n nhæng tín hi®u ni®m t× c½ chª trí nång tïnh ngµ, hay c½
chª tánh giác (chân tâm), chü th¬ là "Ông Chü" hay "Chân
Ngã" ð¬ tÕo ra nhæng quá trình thanh thän, v¡ng l£ng nµi tâm,
tïnh giác, th¥m nh§n biªt, tïnh thÑc biªt, nh§n thÑc không l¶i.
Nói chung, nó bi¬u lµ nhæng s¡c thái v÷ng tâm và chân tâm do
"cái Ta" — khi ðóng vai phàm, khi ðóng vai thánh — tác ðµng !
Ph¥n l¾n sÑc khöe con ngß¶i — mà chính yªu là nµi tÕng —
ð«u dña trên nhæng chÑc nång tác ðµng cüa nó.

Khä nång cüa Thi«n
Hi®n nay b¢ng phß½ng pháp "thñc hành y khoa tâm th¬"
(psychosomatic medical practice), ngß¶i ta có th¬ ði«u chïnh nh¸p
tim. Riêng thông qua Thi«n (Quán, Chï, Ð¸nh, hay Hu®), ngß¶i
thñc hành có khä nång tÕo ra sñ hài hòa hay cân b¢ng ðßþc 2
hoÕt ðµng cüa Giao cäm th¥n kinh và Ð¯i Giao cäm th¥n kinh.
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Khi 2 h® này cân b¢ng, con ngß¶i s¨ kinh nghi®m thân khöe
mÕnh, tâm an lÕc, trí tu® sáng su¯t trong nhi«u lãnh vñc. Chï vì
cä 2 h® th¥n kinh này ð«u ch¸u sñ tác ðµng cüa Dß¾i Ð°i.
H°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n ðßþc tÕo ra dña trên c½ sª này.
Ðó là ta dùng nhæng phß½ng pháp cüa Thi«n Quán, Thi«n Chï,
Thi«n Ð¸nh hay Thi«n Hu® ð¬ tác ðµng Tâm, Tâm tác ðµng
Não, Não tác ðµng Dß¾i Ð°i; Dß¾i Ð°i tác ðµng vào h® th¥n
kinh Tñ quän, làm cho Giao cäm và Ð¯i giao cäm ðßþc cân
b¢ng ð¬ duy trì tình trÕng sÑc khöe cho Thân hay chæa b®nh
nµi tÕng cho Thân, tÕo ra sñ hài hòa thân-tâm.
Trên thñc tª, ph¥n l¾n sÑc khöe và tinh th¥n con ngß¶i dña
trên n«n täng cân b¢ng hay không cân b¢ng cüa 6 h® th¯ng bên
trong c½ th¬. ÐÑng ð¥u là h® th¯ng Não Bµ. Vì Não Bµ nh§n
l®nh cüa Tâm ð¬ tri¬n khai l®nh t× n½i Tâm. Tâm thñc hành
l®ch hß¾ng, ðßa ðªn Não r¯i loÕn hay t±n thß½ng. Não t±n
thß½ng, gây nguy hÕi cho thân, tâm, và trí tu®. Thí dø, cá nhân
v§n døng sai l®ch chÑc nång cüa tª bào não ð¬ døng công nhß
tßªng tßþng hay t§p trung tß tßªng quá mÑc vào ð« møc døng
công làm cång thÆng th¥n kinh, ðßa ðªn tiªt ra nhæng ch¤t
nß¾c hóa h÷c có hÕi cho c½ th¬. ThÑ hai là h® th¯ng c¤u trúc
c½ th¬ và nhæng chÑc nång cüa chúng, nhß xß½ng, th¸t, da,
gân, dây th¥n kinh, mÕch máu. ThÑ ba là nhæng tiªn trình
sinh hóa h÷c (biochemical processes) bên trong c½ th¬ do các ch¤t
hóa h÷c trong các thÑc ån, u¯ng, hút xách, hít thª th¤m nh§p
vào c½ th¬ qua các ðß¶ng hô h¤p và tiêu hóa. ThÑ tß là nhæng
thÑ b®nh do truy«n nhim và do môi trß¶ng ô nhim chung
quanh gây tác ðµng vào c½ th¬. ThÑ nåm là nhæng r¯i loÕn
chÑc nång cüa tª bào th¥n kinh do chúng b¸ nhim ðµc t¯ thÑc
ån/u¯ng. ThÑ sáu là nhæng tiªn trình xúc cäm cüa tâm phàm
tøc và nhæng tiªn trình biªt không l¶i cüa khuynh hß¾ng tâm
linh tÕo nên.
V¾i xúc cäm cüa tâm phàm tøc, trong 4 tß thª, tâm ngôn cüa
cá nhân không lúc nào ngßng ðµng. Nó nói thß¶ng trñc. T¥m
và tÑ cÑ thay phiên có m£t. Qua sñ ki®n này, ðßa ðªn th¥n s¡c
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cá nhân không bao gi¶ trong sáng. Thân tâm cüa cá nhân
không bao gi¶ hài hòa v¾i nhau. Nhæng tâm trÕng ðiên ðäo lúc
nào cûng g¡n li«n trong sinh hoÕt cüa cá nhân.
V¾i hoÕt ðµng cüa tâm linh, qua các tiªn trình biªt không l¶i và
nh§n thÑc không l¶i, ta s¨ chæa ðßþc b®nh tâm th¬ và bäo v®
sÑc khöe tr÷n v©n. Ngoài ra, ta còn mang lÕi sñ hài hòa xã hµi
mà ta ðang s¯ng trong ðó. Sñ hài hòa xã hµi này chính là
nhæng m¯i hài hòa giæa ta và gia ðình, ta và bÕn bè, ta và cµng
ð°ng. Và sñ hoÕt ðµng tâm linh này chính là nhæng cách thñc
hành các loÕi Thi«n ðúng pháp, ðúng kÛ thu§t. Qua ðó ta chÆng
nhæng có khä nång ði«u chïnh b®nh t§t cüa chính mình mà
còn có khä nång phøc h°i nång lßþng sinh h÷c (biological
energy) bên trong c½ th¬ và phát huy trí tu® tâm linh.
V¾i trí tu® tâm linh này, ta không còn có tinh th¥n tranh ch¤p,
hay hÕ b® ngß¶i khác. Ta không khen mình, chê ngß¶i, cûng
không bài xích, chøp mû, lên án ngß¶i khác.
Tóm lÕi, b¢ng phß½ng pháp và kÛ thu§t thñc hành cüa Thi«n,
ta có khä nång tÕo ra sñ hài hòa hay cân b¢ng bên trong c½
th¬. Sñ bäo v® sÑc khöe cüa ta s¨ t¯t h½n, nªu ta biªt rõ tác
døng các chiêu thÑc hay kÛ thu§t trong Thi«n änh hßªng ðªn
Ð¯i Giao Cäm th¥n kinh.

Thành ph¥n
H® th¥n kinh Tñ quän g°m nhæng sþi th¥n kinh ði«u hòa hoÕt
ðµng c½ tr½n, c½ tim và các tuyªn. Ðß¶ng ly tâm cüa TKTQ chia
ra ðß¶ng giao cäm và ð¯i giao cäm.
Ðß¶ng giao cäm g°m nhæng ðß¶ng ði ra t× ph¥n giæa tüy s¯ng,
nó ðáp Ñng sþ hãi, tình døc, "chiªn ð¤u hay tháo chÕy-fight or

flight."
Ðß¶ng ð¯i giao cäm ði ra t× não bµ hay ph¥n dß¾i cüa tüy s¯ng
và ði«u hþp nhæng hoÕt ðµng bình thß¶ng cüa thân (xem Hình 1,
tr. sau). Vì v§y ðß¶ng ð¯i giao cäm ðßþc g÷i là "bµ ph§n nghï
ng½i và h°i phøc."
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Ðß¶ng hß¾ng tâm cüa TKTQ tùy thuµc vào ðß¶ng cäm giác nµi
tÕng, nó mang thông tin h°i ðáp ðªn trung tâm hþp nh¤t tñ
quän trong h® Th¥n kinh Trung ß½ng.

ChÑc nång
ChÑc nång h® th¥n kinh Tñ quän nhß sau:
1) Ki¬m soát ho£c kích thích c½ nµi tÕng (visceral muscle) (ngoài
c½ tim), tÑc c½ tr½n (smooth muscle) cüa c½ th¬ ª các khoang
bøng g°m ruµt, bao tØ, và bài tiªt.
2) C½ bän là ði«u hòa c½ chª tiêu hóa, thª, tu¥n hoàn máu, và
can thi®p vào các tuyªn nµi tiªt. Nhæng tiªn trình này không
dß¾i sñ ki¬m soát bình thß¶ng cüa ý chí.
3) Ph¥n l¾n, h® Giao cäm tiªt ra norepinephrine (viªt t¡t NE,
cûng g÷i là noradrenaline, viªt t¡t NA). Ch¤t này theo máu ði
vào ruµt thßþng th§n làm tiªt ra thêm norepinephrine và
epinephrine (viªt t¡t EN, cûng g÷i là adrenaline). Cä hai ch¤t
này làm máu tång áp su¤t, nh¸p tim ð§p nhanh. Ð£c bi®t v¾i sñ
tác ðµng cüa epinephrine nó làm cho gan không giæ ðß¶ng
ðßþc và thoát ra, làm cho máu có ðß¶ng. Tuy nh¶ ðó nång lñc
con ngß¶i ðßþc tång thêm, nhßng nhi«u quá làm hÕi c½ th¬,
ðßa ðªn b®nh ti¬u ðß¶ng. Cä hai ch¤t NE và EN tÕo ra ch¤t
béo trong máu, nªu tiªt ra quá nhi«u, làm cho c½ th¬ béo phì.
4) H® Ð¯i Giao cäm tiªt ra acetylcholine (viªt t¡t: ACh) ð¬ làm
d¸u norepinephrine do h® Giao cäm tiªt ra và epinephrine t×
ruµt thßþng th§n tiªt ra. ACh có tác døng làm hÕ ðß¶ng trong
máu và ch¤t béo trong máu. Càng nhi«u ACh, huyªt áp càng
hÕ, máu mÞ hÕ, ngß¶i không b¸ b®nh béo phì, và ði«u chïnh
ðßþc b®nh ti¬u ðß¶ng.

Ð£c tính
H® th¥n kinh Tñ quän luôn luôn hoÕt ðµng, m£c dù b¤t cÑ lúc
nào ph¥n này có th¬ hoÕt ðµng trµi h½n ph¥n kia. M²i ph¥n
hoÕt ðµng ð«u do nhæng sñ xúc cäm/xúc ðµng và thái ðµ yên
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l£ng nµi tâm. Nói theo tâm lý Ph§t giáo, nó b¸ änh hßªng bªi
nhæng thái ðµ tâm lý cüa ta, nhß tâm thanh t¸nh, tâm giác hay
tâm hành, tâm mê, ho£c v÷ng tâm hay chân tâm. Thí dø, tïnh
táo quá mÑc, lo âu, sþ hãi, sân h§n, bu°n chán, gi§n tÑc, thù
h§n, t§p trung tß tßªng vào chü ð« hay ð¯i tßþng quá mÑc thì
Giao cäm hoÕt ðµng. Biªt (nh§n biªt), thanh thän, bình thän,
thß thái, an vui, hòa thu§n, chánh ni®m tïnh giác, tînh l£ng
thuµc hoÕt ðµng cüa h® Ð¯i giao cäm.
Nó chuy¬n hß¾ng máu ðªn nhæng vùng c¥n h½n, làm ch§m
hay tång nh¸p tim, nh¸p thª, ði«u chïnh áp su¤t máu và thân
nhi®t, và tång hay hÕ d¸ch v¸ bao tØ. H¥u hªt sñ ði«u chïnh này
xäy ra chúng ta không ý thÑc biªt hay chú ý ðªn ðßþc. Thí dø,
ít ngß¶i cäm nh§n khi con ngß½i giãn ra hay ðµng mÕch co
th¡t.
Cä hai h® th¥n kinh ð«u änh hßªng ðªn các c½ quan bên trong
c½ th¬. Nhßng cä hai ð«u hoÕt ðµng trái ngßþc nhau.
Thí dø:
Giao cäm làm cho gia t¯c nh¸p tim trong khi Ð¯i giao cäm làm
hÕ th¤p nh¸p tim. Tïnh táo, dao ðµng tâm quá mÑc, tïnh thÑc ý
thÑc là kích thích Giao cäm. Khi Giao cäm b¸ kích thích làm
cho gan thoát ra ch¤t ðß¶ng máu là glucose. Khi Ð¯i giao cäm
b¸ kích thích làm cho gan t±ng hþp hþp ch¤t glycogen và giæ
ðß¶ng lÕi trong gan.
Giao cäm làm cång hoÕt ðµng th¥n kinh. Thí dø nhß hoÕt hóa
c½ b¡p b¢ng nhæng sñ tranh tài hay chiªn ð¤u ch¯ng lÕi ð¯i
thü ho£c tr¯n thoát kë ð¸ch hay b½i lµi, chÕy bµ, ði xe ðÕp
ðß¶ng xa, trßþt tuyªt, trßþt bång, t¡m h½i. Nói chung, khi c½
b¡p quá cång thÆng, Giao cäm th¥n kinh hoÕt ðµng. Các môn
th¬ thao làm cång c½ b¡p nhß ch½i qu¥n vþt, ðá bóng, bóng r±,
bóng chuy«n, ð¤u võ, ðánh kiªm, và các cuµc tranh tài trong
Thª v§n hµi.
Nhæng môn b½i lµi, chÕy bµ, chèo thuy«n, ði thuy«n bu°m,
trßþt nß¾c, nªu m²i ngày ð«u t§p, ð«u ðßa ðªn cång thÆng
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th¥n kinh. Ngßþc lÕi, nªu chúng ta t§p m²i tu¥n hai ho£c ba
l¥n thì không tÕo ra cång thÆng th¥n kinh.
Trên phÕm vi Thi«n, h® Giao cäm thuµc hoÕt ðµng cüa v÷ng
tâm, do ý cån và ý thÑc khªi ðµng; còn Ð¯i Giao cäm thuµc
phÕm vi hoÕt ðµng cüa chân tâm, tánh giác, hay trí nång tïnh
ngµ, ho£c ð½n ni®m biªt, nh§n biªt, chï biªt, th¥m nh§n biªt,
tïnh thÑc biªt hay nh§n thÑc không l¶i, hay tñ ngã thanh t¸nh.
Do ðó, ta có th¬ nói, chÑc nång cüa h® Ð¯i Giao cäm ª mÑc
bình thß¶ng là liên h® ðªn kinh nghi®m tôn giáo, ª mÑc sâu
s¡c h½n, liên h® ðªn kinh nghi®m tâm linh.
Thí dø khi ta tøng kinh, tøng chú, gõ mõ v¾i nh¸p ði®u ð«u ð«u;
tai nghe, chï biªt nghe; m¡t th¤y; chï biªt th¤y; không thêm ý
nghîa gì trong ðó v« nghe hay th¤y, tÑc thì Ð¯i giao cäm li«n b¸
tác ðµng.

Thành ph¥n cüa hai H® Giao cäm và Ð¯i Giao cäm
1. H® Giao cäm g°m hai chu²i dây th¥n kinh ði t× cµt s¯ng ra
c½ th¬ ðªn các c½ quan khác nhau, cùng gi¯ng nhß h® Ð¯i giao
cäm là con ngß½i, tuyªn nß¾c b÷t, và nhæng c¤u trúc khác mà
chúng ki¬m soát ðßþc nhß tim, ðµng mÕch vành tim, ph±i, gan
bao tØ, m§t, ruµt non, ruµt già, b÷ng ðái, tuyªn tøy, tuyªn
thßþng th§n, da, mÕch máu ngoÕi biên. Chu²i dây th¥n kinh
này n¢m trên 2 vùng cüa cµt s¯ng:
1) Ð¯t s¯ng ngñc: g°m 12 ð¯t, n¢m giæa ð¯t s¯ng th¡t lßng và
ð¯t s¯ng c±; liên h® ðªn: m¡t (con ngß½i giãn nª/mª rµng);
nß¾c b÷t (khô); nß¾c m¡t (khô); ph±i (thª nhanh); tim (làm
tång nh¸p tim); gan (làm thoát ra ðß¶ng (glucose) t× trong gan;
bao tØ (ngån ch§n tiêu hóa); ruµt non (làm cho bón); tuyªn tøy
(tiªt ra glucagons); ruµt tuyªn thßþng th§n (tiªt ra epinephrine
và norepinephrine).
2) Ð¯t s¯ng th¡t lßng: g°m 5 ð¯t, n¢m ª giæa ð¯t s¯ng ngñc và
xß½ng cùng; liên h® ðªn: ruµt già, bàng quang (b÷ng ðái = túi
chÑa nß¾c ti¬u)
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Bên trong sþi th¥n kinh t§n cùng cüa giao cäm tiªt ra th¥n kinh
dçn truy«n1 norepinephrine2 (cûng g÷i là noradrenaline). Ch¤t
này ði thÆng vào máu tÕo ra sñ kích thích hoÕt ðµng hång say,
ðôi khi mù quáng, thiªu bình tînh, tay chân run r¦y. Khi b¸ hoÕt
hóa nó cûng kích thích tuyªn thßþng th§n ð¬ làm thoát ra
epinephrine3 (cûng g÷i là adrenaline). Ngoài ra, trong vài
trß¶ng hþp ngoÕi l®, tác ðµng tuyªn nß¾c b÷t và mÕch máu ª
c±, m£t, và c½ xß½ng (skeletal muscle), tª bào giao cäm cûng
dùng acetylcholine nhß th¥n kinh dçn truy«n.
Ði¬m quan tr÷ng mà ta c¥n chú ý là ð¥u dây th¥n kinh t§n
cùng cüa h® Giao cäm liên kªt v¾i tuyªn thßþng th§n. Tuyªn
này n¢m trên ðïnh cüa m²i quä th§n. Nó ðóng vai trò quan
tr÷ng trong sñ hoÕt ðµng cüa h® Giao cäm ð¯i v¾i sÑc khöe con
ngß¶i. Do ðó, tuyªn thßþng th§n cûng ðßþc xem là mµt ph¥n
cüa Giao cäm th¥n kinh vì bên trong ruµt tuyªn thßþng th§n
tiªt ra epinephrine.
Khi tâm chúng ta b¸ nhæng ði«u ki®n bên ngoài kích thích ðßa
ðªn sñ n±i sân, sþ hãi quá mÑc, hay ðß½ng ð¥u v¾i tình trÕng
kh¦n c¤p, ho£c ð¯i phó nhæng nguy c½ mà thiªu bình tînh, ðó
là lúc h® Giao cäm hoÕt ðµng. Hai ch¤t nß¾c hóa h÷c
epinephrine và norepinephrine ðßþc d¸p tiªt ra ð¬ thích nghi
hóa v¾i tình trÕng tâm lý xúc cäm hay xúc ðµng cüa ta.
Nói chung, b¤t kÏ lúc nào, tâm trong trÕng thái r¯i loÕn, cång
thÆng, bao g°m nhæng s¡c thái lo âu, sân h§n, sþ hãi, kinh
hoàng, gây h¤n; chÑng kiªn nhæng cänh rùng rþn, thäm kh¯c,
Giao cäm th¥n kinh hoÕt ðµng. Nh¸p tim s¨ ð§p nhanh, huyªt
áp tång.
Trong khi t§p th¬ døc, b½i lµi ðß¶ng dài hay chÕy bµ ðß¶ng dài
(marathon), ho£c nhæng hoÕt ðµng c½ th¬ mãnh li®t trong các
cuµc tranh tài trong Thª v§n hµi, bµ ph§n Giao cäm cûng làm
tång mµt s¯ ði«u chïnh khác. MÕch máu nµi tÕng co th¡t, mÕch
máu tim và mÕch máu c½ xß½ng giãn ra. Ði«u này gây ra ngån
ch£n máu c½ xß½ng và ðßa ðªn hoÕt ðµng mãnh li®t cüa tim.
Cu¯ng ph±i giãn ra ð¬ tång thông khí (ventilation). Ðó là khí
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quän mª thông, dßÞng khí vào ra cu¯ng ph±i d dàng, và làm
cho dßÞng khí chuy¬n ðªn tª bào c½ th¬, ðßa ðªn gan thoát ra
ðß¶ng vào máu ð¬ cung c¤p cho sñ tång cß¶ng nång lßþng c¥n
thiªt cüa tª bào c½ th¬. Cùng lúc ðó, nhæng hoÕt ðµng không
c½ bän, nhß ðß¶ng dÕ dày, ruµt và ðß¶ng di ðµng nß¾c ti¬u
tÕm th¶i b¸ hãm lÕi, không chäy ra.
Nó ðßþc xªp vào h® th¯ng Tïnh Táo.

Vai trò cüa Giao Cäm
H® Giao Cäm thß¶ng chï cho h® th¯ng chiªn ð¤u hay tháo chÕy
("fight-or-flight"), hoäng sþ (fright) và tình døc (sex). Nó ch¸u
änh hßªng cüa ý cån và ý thÑc. Trên nguyên t¡c, h® Giao cäm
ch¸u trách nhi®m ði«u hòa nhi®t ðµ, thiªt l§p thái ðµ ð¯i xØ và
gây h¤n, giãn con ngß½i, làm lông tóc dñng ðÑng và ki¬m soát
sñ phân ph¯i máu kh¡p c½ th¬ b¢ng cách giãn hay cång mÕch
máu. Khi mµt ngß¶i hoÕt ðµng, nó phân ph¯i máu ð¬ c½ th¬ và
tÑ chi nh§n nhi«u ch¤t dinh dßÞng. Khi c½ th¬ hoÕt ðµng, h®
Giao cäm tác ðµng tuyªn m° hôi làm tiªt ra m° hôi.
Nó cûng ðóng vai trò bi¬u lµ xúc cäm ng¤m ng¥m, ray rÑt ("tùy
miên"), nhæng n²i th¯ng kh±, lo âu, sþ hãi, kinh hoàng, và cång
thÆng th¥n kinh nhß xem phim ma, phim khüng b¯, hµi ngµ
ngß¶i yêu sau nhi«u nåm xa cách, nhæng trÕng thái tïnh táo
quá mÑc, vui quá mÑc và ðáp Ñng nhæng tình trÕng kh¦n c¤p.
Ð£c bi®t, khi mµt ngß¶i thß¶ng xuyên lo âu và sþ hãi v« ði«u
gì, tuyªn Ñc s¨ b¸ teo lÕi, ðßa ðªn h® min nhim b¸ hß.
Khi thß¶ng xuyên t§p trung sñ chú ý quá mÑc vào ð¯i tßþng,
khi n±i c½n gi§n, bñc tÑc, ho£c cáu kïnh, phçn u¤t, hay gây sñ
v¾i ngß¶i khác, mÑc ðµ norepinephrine tiªt ra nhi«u. Trong lúc
ðó sþ hãi, kinh hoàng, lo âu, xúc ðµng thì epinephrine tiªt ra.
Nång lñc cüa nó là chu¦n b¸ cho c½ th¬ hành ðµng hay ð¯i phó
v¾i v¤n ð« nghiêm tr÷ng nào ðó. Nó liên kªt v¾i não và tuyªn
thßþng th§n. Nhßng nó nh§n tín hi®u t× Dß¾i Ð°i. Dß¾i Ð°i
nh§n tín hi®u t× ý cån hay ý thÑc. Nó hoÕt ðµng khi chúng ta
b¸ kích thích hay ðß½ng ð¥u v¾i tình trÕng kh¦n c¤p ho£c nguy
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c½. Tim ð§p nhanh; thª g¤p h½n, sâu; huyªt áp tång; cång c½
b¡p; da lÕnh, ð± m° hôi; và con ngß½i giãn ra ðó là d¤u hi®u
v§n ðµng cüa h® giao cäm. D¤u hi®u này nªu thß¶ng trñc kéo
dài, ðßa ðªn sñ m¤t quân bình c½ th¬, tÕo ra nhi«u chÑng
b®nh cho c½ th¬ nhß m¤t ngü, cao máu, m®t möi, tim mÕch,
táo bón, và ð£c bi®t là tång ðµ ðß¶ng nhi«u trong máu, cu¯i
cùng ðßa ðªn b®nh ti¬u ðß¶ng, b®nh suy nhßþc th¥n kinh.
2. H® Ð¯i giao cäm g°m mµt chu²i dây th¥n kinh ði t× trong
cu¯ng não, g÷i là th¥n kinh s÷ não (Cranial nerve) và ðß¶ng khác
n¢m ph¥n dß¾i cµt s¯ng. Các nhà khoa h÷c v« th¥n kinh xªp s¯
thÑ tñ các chu²i dây th¥n kinh ði t× cu¯ng não g°m các dây:
II (2) = Dây th¥n kinh th¸ giác (Optic nerve). Dây th¥n kinh này
phø trách v« sñ th¤y. Nó liên h® ðªn tánh th¤y.
III (3) = Dây th¥n kinh v§n nhãn (Oculomotor nerve). Dây th¥n
kinh này liên h® ðªn c½ mi, c½ m¡t, ð°ng tØ (con ngß½i).
V (5) = Dây th¥n kinh tam thoa (Trigeminal nerve). Dây này liên h®
ðªn dây th¸ giác, và c½ nhai hàm trên và hàm du¾i.
VII (7) = Dây th¥n kinh m£t (Facial nerve). Dây này liên h® ðªn
tuyªn nß¾c b÷t (hàm trên, hàm dß¾i), và tuyªn nß¾c m¡t.
VIII (8) = Dây th¥n kinh thính giác (Acoustic nerve) có nhi«u sþi
cäm giác v« nghe. Dây th¥n kinh này có 2 nhánh: mµt mang
thông tin sóng âm thanh dß¾i dÕng rung ðµng (vibrations) t× tai
trong ðªn vùng thính giác cüa não, mµt cân b¢ng âm thanh. Sñ
cân b¢ng này v×a cho chúng ta biªt âm thanh t× hß¾ng nào
ðªn. Sau ðó nó truy«n thÆng ðªn Ð°i th¸ (Thalamus). Ð°i th¸
khuyªch tán và truy«n lên vö não dß¾i dÕng sóng lan ra nhß
hình quÕt. Sóng âm thanh lên ðªn thùy thái dß½ng. Ðây là c½
chª nh§n tín hi®u âm thanh trß¾c nh¤t. Sau ðó nó truy«n qua
c½ chª tánh nghe. C½ chª này là vùng nghe thÑ hai. Cµng v¾i ký
Ñc, chính n½i ðây âm thanh ðßþc tánh nghe nh§n biªt. Trong
tiªn trình này âm thanh vçn liên h® v¾i ÐGCTK. Sau ðó, tín
hi®u âm thanh ðßþc truy«n ðªn vùng Broca, n½i ðây giäi mã ra
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thành l¶i v« nµi dung âm thanh. Tùy theo nµi dung giäi mã, tín
hi®u âm thanh lÕi kích thích vào GCTK hay ÐGCTK.
IX (9) = Dây th¥n kinh thi®t h¥u (Glossopharyngeal nerve). Dây th¥n
kinh này liên h® ðªn lßÞi, h÷ng.
X (10) = Dây th¥n kinh phª v¸ (Vagus nerve). Ðây là dây th¥n kinh
dài nh¤t, nó liên h® ðªn tim (làm ch§m nh¸p tim), ph±i (thª
ch§m lÕi), thanh quän (nª), khí quän (th¡t), mÕch máu (giãn
trong ruµt non/già và h§u môn), bao tØ (kích thích tiêu hóa),
túi m§t (kích thích ð¬ tiªt ra m§t), tuyªn tøy (kích thích ð¬ tiªt
ra insulin), ruµt non, ruµt già (ði tiêu d), b÷ng ðái (th¡t lÕi).
XII (12) = Dây th¥n kinh hÕ thi®t (hypoglossal nerve). Dây này mang
xung lñc ki¬m soát c½ lßÞi.

Vai trò cüa h® Ð¯i Giao Cäm
H® Ð¯i Giao cäm ðóng vai trò quan tr÷ng trong vi®c ði«u hòa
h® th¯ng tim mÕch. Nó hoÕt ðµng trong tình trÕng không cång
thÆng. Ðôi khi nó ðßþc g÷i là h® th¯ng "nghï ng½i và tiêu hóa."
Lý do là hoÕt ðµng chính cüa nó là tiêu hóa và bài tiªt phân và
nß¾c ti¬u. (Ði«u này giäi thích vì sao nghï ng½i sau bæa ån là
ði«u t¯t nh¤t.) HoÕt ðµng cüa nó ðßþc minh h÷a t¯t nh¤t trong
mµt ngß¶i nghï ng½i sau bæa ån chính và xem báo. Vì thª nó
ðßþc xªp vào h® th¯ng Tr¥m L£ng. Khi "tâm ba th¶i" (g°m quá
khÑ, hi®n tÕi và tß½ng lai) không khªi, chï có "tâm ª ðây và bây
gi¶" thì nó có m£t.
Nó làm ch§m nh¸p tim và giäm sÑc co th¡t tim; nh¸p tim và
nh¸p thª ðßþc ði«u hòa ª mÑc ðµ bình thß¶ng. Áp su¤t máu
giäm, ði ðªn bình thß¶ng; máu ðßa nhi«u vào ðß¶ng dÕ dày
ruµt non làm hoÕt hóa tiêu hóa thÑc ån; hoÕt hóa tuyªn nß¾c
b÷t; máu b½m lên não nhi«u; da ¤m; con ngß½i co th¡t lÕi; bäo
v® h® th¯ng min nhim.
Ð¯i giao cäm phø trách trÕng thái yên l£ng và thß giãn cüa
tâm. Nói theo ngôn ngæ Thi«n, nó ch¸u änh hßªng trí nång tïnh

ngµ, biªt không l¶i, th¥m nh§n biªt, tïnh thÑc biªt, tu® trí
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không l¶i, nh§n thÑc không l¶i, chân tâm, tánh giác hay "Ông
chü." Ð¯i v¾i kinh nghi®m tâm linh, nó ðóng vai chính. Thí dø,
b¢ng nhæng phß½ng thÑc Thi«n Ð¸nh hay Thi«n Hu®, ta có khä
nång làm cho tâm trª nên yên l£ng trong trÕng thái Chï
(Samatha) hay tâm ð¸nh væng ch¡c, trong trÕng thái Ð¸nh
(SamAdhi). Ngoài ra, trên phß½ng di®n kinh nghi®m tôn giáo,
b¢ng sñ tøng kinh, gõ mõ, trì chú, c¥u nguy®n, l¥n tràng hÕt,
ni®m danh hi®u Ph§t, t× mµt ngß¶i ðªn nhi«u ngß¶i cùng tøng
trong mµt lúc, Ð¯i giao cäm cûng b¸ tác ðµng. Kªt quä cüa sñ
tác ðµng này giúp cân b¢ng chÑc nång th¥n kinh Tñ quän. Chï
vì trong lúc ðó nµi tâm ngß¶i thñc hành hoàn toàn không b¸
cång thÆng mà an t¸nh. Trong trß¶ng hþp này tuy có ni®m
ðßþc phát ra, nhßng ni®m này không tác ðµng trí nång méo
mó, ý thÑc phân bi®t, ho£c suy nghî tính toán. Trái lÕi, nó chï là
mµt loÕi ni®m v¾i nh¸p ði®u ð«u ð£n mà không mang ý nghîa
khêu gþi nµi dung xung ðµt. Do ðó, nó không tÕo ra sñ kích
thích Giao cäm th¥n kinh mà kích thích Ð¯i giao cäm.
Khi Ð¯i giao cäm hoÕt ðµng, ðßa ðªn ð¥u dây th¥n kinh tiªt ra
acetylcholine. Tác døng cüa ch¤t nß¾c hóa h÷c này làm cho áp
su¤t máu, nh¸p tim, và nh¸p thª ðßþc ði«u hòa dß¾i mÑc ðµ
bình thß¶ng; ðß¶ng dÕ dày ruµt non hoÕt hóa tiêu hóa thÑc ån
và da ¤m; m¡t khép lÕi, con ngß½i co th¡t lÕi, nß¾c b÷t chäy ra;
trí nh¾ phøc h°i, trí nång linh hoÕt, c½ th¬ nh© nhàng.

Tóm kªt
1. Tñ quän có nghîa tñ quän tr¸. Nó ðßþc hi¬u là h® th¥n kinh
"ðµc l§p." H® th¥n kinh Tñ quän cung c¤p liên tøc và tñ ðµng
ki¬m soát nhæng hoÕt ðµng nµi tÕng, ði«u hþp nhæng chÑc
nång bình thß¶ng cüa h® th¯ng tim mÕch, tiêu hóa, bài tiªt và
tái sän xu¤t mà không c¥n sñ c¯ g¡ng cüa ý thÑc.
2. Ðßþc g÷i là "tñ quän" vì ph¥n l¾n nhæng chÑc nång cüa h®
th¥n kinh này ngoài sñ ki¬m soát có ý thÑc cüa con ngß¶i.
Trong khi chúng ta có th¬ b¢ng ý mu¯n ð¬ ki¬m soát c½ xß½ng,
(skeletal muscle) trái lÕi, b¢ng ý chí ð¬ ki¬m soát c½ bao tØ và c½
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tim thì không ðÕt ðßþc ði«u này. Ph¥n này do th¥n kinh tñ
quän phø trách.
3. Tuy nhiên, h® Th¥n kinh Tñ quän luôn luôn b¸ tác ðµng bªi
Dß¾i Ð°i (Hypothalamus). Và Dß¾i Ð°i b¸ änh hßªng bªi 1 trong 3
S¡c Thái Biªt. Ðây là ði«u chúng ta c¥n lßu ý. Do ðó, b¢ng
nhæng phß½ng pháp trong Thi«n và kªt hþp v¾i kÛ thu§t thñc
hành, ta có khä nång ki¬m soát ðßþc hoÕt ðµng cüa h® GCTK,
làm cho h® ÐGC hoÕt ðµng t¯t h½n.
4. H® TKTQ g°m t¤t cä tª bào th¥n kinh mang thông tin giæa
h® th¥n kinh trung ß½ng và t¤t cä c½ quan bên trong c½ th¬
(các tuyªn và c½ tr½n nhß tim, và h® th¯ng tiêu hóa).
Nó g°m 2 nhánh: GC và ÐGC. Cä 2 ph¥n này hoÕt ðµng hoàn
toàn trái ngßþc nhau, nhßng cä hai tham dñ trñc tiªp vào vi®c
ki¬m soát, ði«u hòa, và hþp nh¤t hoÕt ðµng c½ tr½n, c½ tim và
các tuyªn trong c½ th¬. Nó c¥n thiªt cho nhæng chÑc nång nhß
thª và bäo ðäm sñ tu¥n hoàn máu. Nhßng nó cûng quan tr÷ng
trong kinh nghi®m khác nhau cüa các s¡c thái xúc cäm.
H® Th¥n kinh
Tñ Quän

H® Giao Cäm

Norepinephrine

H® Ð¯i Giao
Cäm

Acetylcholine

Acetylcholine (ACh) = th¥n kinh dçn truy«n chính trong ÐGC.
Trong lúc ðó Norepinephrine (NE) là th¥n kinh dçn truy«n
chính cüa GC. Cä hai ð¯i ngh¸ch nhau.
5. Giao cäm b§n rµn, hoÕt hóa c½ th¬ khi bÕn chiªn ð¤u hay
n±i sân, lo âu hay sþ hãi, xúc cäm mãnh li®t hay u¤t cäm
(stress). Tác døng cüa nó là làm tiêu hao nång lßþng. Trong
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kinh nghi®m tranh ch¤p v¾i ð¶i, nó ðóng vai trò chính. Trong
n² lñc t¯i ða hay c¯ g¡ng t¯i ða ð¬ làm vi®c gì, ho£c xem thân
này nhß chªt r°i ð¬ d°n hªt n² lñc vào vi®c døng công hành
thi«n, thì nó cûng ðóng vai trò chính. Ðó là nó tiªt ra ch¤t nß¾c
hoá h÷c norepinephrine ð¬ kích thích ruµt tuyªn thßþng th§n.
Càng kích thích, ruµt tuyªn thßþng th§n càng tiªt ra 2 ch¤t
nß¾c hóa h÷c NE và EN. Cu¯i cùng ðßa ðªn áp su¤t máu tång,
nh¸p tim ð§p nhanh; h® th¯ng tu¥n hoàn máu ði l®ch hß¾ng t×
bµ ph§n tiêu hóa ðªn não và c½ b¡p; ch¤t máu mÞ tång, gan
không giæ ðß¶ng ðßþc; ðßa ðªn lßþng ðß¶ng trong máu tång
và cu¯i cùng ta b¸ ti¬u ðß¶ng, b¸ u¤t cäm (Stress), và nhæng thÑ
b®nh tâm th¬ khác nhß cao máu, ti¬u ðß¶ng, li®t rung, m¤t ký
Ñc, tr¥m cäm, vân vân.
Giao cäm mang tín hi®u nói cho c½ th¬ biªt là phäi chu¦n b¸ ð¬
ð¯i phó v¾i tình trÕng nguy c½ s¡p xäy ra, sÇn sàng hành ðµng
nhanh chóng hay tích cñc ch¯ng trä lÕi ði«u gì ho£c phän Ñng
lÕi nhæng ði«u do ngû quan thu vào. Trong sñ ðáp Ñng các
thông tin t× giao cäm th¥n kinh, tim ð§p nhanh, thª nhanh,
con ngß½i mª rµng, và bao tØ không làm vi®c (ngßng tiêu hóa).
Giao cäm cûng nói cho h® nµi tiªt b¡t ð¥u b½m ch¤t nß¾c hóa
h÷c vào dòng máu ð¬ tång cß¶ng sÑc mÕnh phän Ñng cüa các
s¡c thái tâm hành hay tâm sª dß¾i dÕng kh¦n trß½ng.
Ph¥n l¾n nhæng tiªn trình sinh lý c½ th¬ ð«u do GC ðóng vai
phân ph¯i và tham dñ kh¡p c½ th¬. Vì sþi th¥n kinh GC liên kªt
t×ng c½ quan nµi tÕng nhß cu¯ng ph±i, gan, bao tØ, th§n, tuyªn
thßþng th§n, ruµt...Nó cûng liên kªt v¾i tuyªn m° hôi, mÕch
máu ª ph¥n ngoÕi biên c½ th¬. Vì thª, nó cûng ch¸u ph¥n nào
trách nhi®m gây b®nh cho nµi tÕng, thí dø nhß loét bao tØ, cao
máu, ung thß. Nhßng ngßþc lÕi, chính nó có khä nång ði«u
chïnh b®nh nµi tÕng tÑc th¶i và lâu dài, nhß hÕ huyªt áp, chæa
tiêu chäy, giäm loét bao tØ, tr× hen suyn, cäm cúm... nªu ta
biªt cách sØ døng nó trong vi®c Thª Chæa B®nh theo Khí công.
6. Ð¯i Giao Cäm cûng liên lÕc cùng c½ quan nhß Giao Cäm,
nhßng nó gây ra hi®u Ñng trái ngßþc, thay vì gây hÕi, nó làm lþi

188

Bài ð÷c thêm s¯ 2: - h® th¥n kinh tñ quän

cho nµi tÕng; thay vì tiêu hao, nó bäo t°n nång lßþng. Nó làm
cho c½ th¬ nghï ng½i sau khi cång thÆng th¥n kinh. Nó phøc h°i
sÑc khöe cho c½ th¬. Trong kinh nghi®m tôn giáo qua trÕng thái
tøng kinh, trì chú, ni®m Ph§t, c¥u nguy®n, v¾i nh¸p ði®u ð«u
ð£n và kinh ngi®m tâm linh, nó ðóng vai trò chính. Nó làm cho

nh¸p tim ð§p bình thß¶ng, c½ bao tØ thß giãn, tiêu hóa bình
thß¶ng, thª ch§m xu¯ng. Khi nó hoÕt ðµng, con ngß½i thu nhö
lÕi, m¡t tñ ðµng khép-mª, nß¾c b÷t chäy nhi«u và loãng. Nó
tiªt ra ACh ð¬ ch¯ng lÕi NE và EN. Nó bäo t°n nång lßþng và
nhiên li®u cho c½ th¬. Nh¶ thª, máu mÞ và ðß¶ng trong máu
ðßþc hÕ th¤p xu¯ng.
7. Tuy ð¯i ngh¸ch v¾i nhau: mµt tînh, mµt ðµng; h h® này tång
thì h® kia giäm, nhßng cä hai h® giao cäm và ð¯i giao cäm ð«u
tß½ng tác v¾i nhau trong hoÕt ðµng ð«u ð£n h¢ng ngày. Trái
lÕi, nªu không ý thÑc ðúng vai trò cüa riêng hai h® GC và ÐGC,
ta có th¬ tham dñ vào nhæng hoÕt ðµng làm tång cß¶ng sñ
hoÕt ðµng thß¶ng trñc cüa h® GC trong trÕng thái tïnh táo quá
mÑc. Kªt quä ta s¨ b¸ b®nh tâm th¬ hay b®nh u¤t cäm vì ch¤t
nß¾c hoá h÷c ðßþc tiªt ra t× GCTK là NE. Thí dø, khiêu vû,
chÕy bµ ðß¶ng dài, b½i lµi ðß¶ng xa, cØ tÕ, làm vi®c b¢ng trí óc
hay tay chân quá sÑc. Ð£c bi®t trong khi thñc hành thi«n, nªu
c¯ g¡ng quá mÑc vào chü ð« døng công nhß ðì thân qua cách
ði«u thân, ðì tâm qua cách t§p trung tß tßªng vào ð« møc ðªn
ðµ cång thÆng th¥n kinh cûng ðßa ðªn b¸ b®nh tâm th¬, vì ta
ðã vô tình kích thích h® GCTK.
Vì v§y, ta là NhÕc trßªng và cûng chính ta là ngß¶i thßªng thÑc
nhæng khúc nhÕc do ta ði«u khi¬n 6 tay ch½i nhÕc là m¡t, tai,
mûi, lßÞi, thân, ý.
8. Trong nhæng ngß¶i mà Giao Cäm thß¶ng hoÕt ðµng thì
mi®ng khô, bàn tay ß¾t (palms moist), tim ð§p nhanh cho dù
trong lúc nghï ng½i. Còn ngß¶i mà Ð¯i Giao Cäm thß¶ng hoÕt
ðµng tim ð§p ch§m, h® th¯ng tiêu hóa hoÕt ðµng t¯t.
Ð¬ quí v¸ có khái ni®m t±ng quát v« hoÕt ðµng cüa ÐGCTK và
GCTK, chúng tôi l§p s½ ð° dß¾i ðây:
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S½ ð° 3: ÐÕi cß½ng tác døng Ð¯i giao cäm và Giao cäm
th¥n kinh vào nµi tÕng.
Giao cäm th¥n kinh

Ð¯i Giao cäm th¥n kinh

Cu¯i dây th¥n kinh
tiªt ra
Norepinephrine

Cu¯i dây th¥n
kinh tiªt ra
Acetylcholine

•

Ðáp Ñng chiªn ð¤u hay tháo
chÕy.

•

Nghï ng½i, tiêu hóa,
ngü.

•

Sân h§n và hoäng sþ.

•

•

Gia t¯c tim. Thª nhanh. Con
ngß½i mª rµng. Tång m° hôi.
Không chäy nß¾c b÷t.

Duy trì nh¸p tim, thª
ch§m.

•

Ch§m nh¸p tim. Tim
trª lÕi bình thß¶ng.

•

Giäm chÑc nång tiêu hóa cüa
bao tØ và tuyªn tøy. ºc chª
b÷ng ðái.

•

•

H® th¯ng tuyªn nµi tiªt b¡t ð¥u
b½m ch¤t hóa h÷c vào máu ð¬
tång cß¶ng nhæng phän Ñng.

•

•

Sþi th¥n kinh Giao cäm liên kªt
v¾i c½ quan nµi tÕng bên trong
c½ th¬.

•

Khi cång th¥n kinh mi®ng khô,
bàn tay ¦m, tim ð§p nhanh.

•
•

Con ngß½i thu h©p,
m¡t tñ ðµng khép;
chäy nß¾c m¡t,
Nßóc b÷t chäy nhi«u
và loãng.
Tång chÑc nång tiêu
hóa cüa bao tØ.
Træ ðß¶ng trong gan.

Norepinephrine (NE) tác ðµng vào ruµt thßþng th§n làm tiªt ra
epinephrine (EN) và norepinephrine. Cä 2 ch¤t này vào máu làm tim ð§p
nhanh lên; run tay; m° hôi ð±; tâm tán loÕn...Không sþ chªt trß¾c nguy hi¬m.
Cä 2 tÕo ra ch¤t béo trong máu. Ð£c bi®t, v¾i tác ðµng cüa EN, gan không giæ
ðß¶ng, làm ðß¶ng thoát ra ði vào máu ðßa ðªn nång lñc tång lên, nhßng
nhi«u quá ðßa ðªn b®nh ti¬u ðu¶ng.
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Chú thích cüa H® th¥n kinh Tñ quän
1. Th¥n kinh dçn truy«n (Neurotransmitters) = Nhóm ch¤t nß¾c
hóa h÷c cüa tª bào th¥n kinh dùng ð¬ truy«n ðÕt thông tin hay
mang tín hi®u t× tª bào th¥n kinh này ðªn tª bào th¥n kinh
khác trong não. Nó hoÕt hóa h¥u hªt tª bào não (neurons). Khä
nång cäm th¤y, cäm nh§n, suy nghî, di ðµng, hành ðµng, và
phän Ñng ð«u tùy
Hình 2: - Norepinephrine ª cu¯ng não.
thuµc vào sñ cân
b¢ng hay m¤t cân
b¢ng cüa th¥n kinh
dçn truy«n trong h®
th¯ng th¥n kinh.
Tùy theo c¤u trúc
ch¤t nß¾c hóa h÷c
cån bän bên trong tª
bào th¥n kinh, các
nhà não h÷c xªp
nhi«u loÕi th¥n kinh
dçn
truy«n:
Norepinephrine,
Epinephrine,
Acetylcholine,
Dopamine,
Serotonin, và Histamine.
Nhßng ph¥n l¾n nhæng c½ quan cüa c½ th¬ nh§n hai ch¤t
acetylcholine và norepinephrine. Ðó là thông qua sñ bi¬u lµ 1
trong 2 s¡c thái v÷ng tâm và chân tâm, du¾i sñ có m£t cüa "tñ
ngã thanh t¸nh" hay "tñ ngã dao ðµng."
2. Norepinephrine: Cûng g÷i là Noradrenaline. Ch¤t nß¾c hóa
h÷c ðßþc tiªt ra t× t§n cùng dây GCTK. Ch¤t này có chÑc nång
kéo dài ðáp Ñng u¤t cäm (stress). Khi tiªt ra, nó theo máu,
truy«n ðªn ruµt thßþng th§n (Adrenal medulla). N½i ðây, ruµt
thßþng th§n tiªt ra thêm norepinephrine và epinephrine. Cä
hai ch¤t này làm tim ð§p nhanh, máu tång áp su¤t.
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– cu¯ng não, nhân løc (locus coeruleus) cûng có sän xu¤t
nhi«u
norepinephrine.
(xem
hình
2
tr.
190)

NOREPINEPHRINE: Neurons chÑa norepenipherine trong
"nhân løc" (Locus ceruleus). (xem hình 2, n¢m trên C½
c¤u MÕng Lß¾i, hay cu¯n não (the brain stem), g¥n Ti¬u
Não). Trong con ngß¶i, m²i bên cu¯ng não gòm có
khoäng 12, 500 neurons.
M£c dù có nhi«u hÕt nhân ª cu¯n não (brain stem) có
neurons chÑa norepinephrine, nhß C¥u Não (Pons) và
Hành Tüy (Medulla), nhân løc (locus ceruleus) lÕi là n½i
phát ra nhi«u nh¤t. Qua sñ phát ði rµng l¾n
noradrenergic projections ðªn vö não, nhân løc b¸ liên
can vào trong b®nh tr¥m cäm (depression) và r¯i loÕn lo
âu, hoang mang (panic attacks).
Nó cûng có t× trong ruµt tuyªn thßþng th§n. Khi tiªt ra, nó
theo máu, truy«n ðªn trung khu th¥n kinh, tÕo ra sñ r¯i loÕn
tâm, ð£c bi®t là b®nh bu°n chán cñc ðµ, g÷i là b®nh "tr¥m
cäm." Khi sân h§n, cáu kïnh, bñc tÑc, tïnh táo, tïnh thÑc ý thÑc,
t× ð¥u dây th¥n kinh t§n cùng cüa Giao cäm th¥n kinh,
norepinephrine ðßþc tiªt ra.
ChÑc nång cüa norepinephrine (NE):
1) Làm tång ch¤t béo trong máu;
2) Gây ra r¯i loÕn tâm;
3) Nªu quá nhi«u NE, có khä nång ðßa ðªn b®nh tr¥m cäm
(depression) và b®nh m¤t khä nång xét ðoán: khi vui, khi bu°n
quá mÑc, ðôi khi có nhæng äo giác phô trß½ng v« cá nhân
mình có nhæng tài nång ð£c bi®t nào ðó, g÷i là loÕn tâm th¥n
hßng cäm (manic-depressive psychosis).
Ngoài ra, nó không nhæng làm cho huyªt áp nâng cao mà còn
làm cho tînh mÕch co th¡t. Nhßng nªu tiªt ra ít, nó s¨ giúp ích
cho vi®c h÷c ðßþc phát tri¬n và ký Ñc hoÕt ðµng t¯t.
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3. Epinephrine: Cûng g÷i là Adrenaline. Ch¤t nß¾c hóa h÷c
ðßþc tiªt ra t× bên trong ruµt tuyªn thßþng th§n (ch¤t khác là
norepinephrine) trong vi®c ðáp Ñng tín hi®u t× Giao cäm th¥n
kinh cüa h® th¥n kinh tñ quän. (Ruµt tuyªn thßþng th§n tiªt ra
khoäng 75-80% là epinephrine, s¯ còn lÕi là norepinephrine).
Nguyên nhân:
Epinephrine tiªt ra do:
1) Ðáp Ñng U¤t cäm (Stress) nhß cång thÆng th¥n kinh v« công
vi®c gì, ho£c ch¤n thß½ng nµi tâm;
2) Do t§p luy®n quá sÑc ch¸u ðñng cüa c½ th¬;
3) Do xúc cäm sþ hãi và lo âu;
4) Do ðáp Ñng trß¾c tình hu¯ng nguy k¸ch làm cång thÆng Giao
cäm th¥n kinh.
Nhi®m vø:
Epinephrine tác ðµng c½ tim (cardiac muscle). Làm cho nh¸p tim
tång. Nªu quá nhi«u epinephrine tiªt ra, nó có khä nång gây
trøy tim (cardiogenic shock). Ðây là trÕng thái máu t× tînh mÕch
trª v« tim b¸ giäm ðµt ngµt. Vì v§y, khi sþ hãi xu¤t hi®n,
epinephrine li«n tiªt ra nhi«u và làm cho tim ð§p nhanh h½n,
m£t nóng ph×ng ph×ng.
Khi sân h§n, cä hai ch¤t epinephrine và norepinephrine ð«u
tiªt ra. Cä hai ch¤t này ð«u là ch¤t béo (lipid), tÕo ra máu mÞ.
Khi sþ hãi và lo âu, ho£c có trÕng thái tâm lý nhß chÕy tr¯n
ði«u gì, c½ th¬ con ngß¶i b¸ tiêu hao nång lßþng.
Epinephrine t× ruµt thßþng th§n hoÕt hóa s¯ lßþng c¥n thiªt
cho sñ ði«u chïnh bên trong trÕng thái tâm lý xúc cäm gây nên.
Nó ðßa ðªn thân nhi®t tång, ðß¶ng trong máu xu¯ng th¤p mÑc
bình thß¶ng, thª ng¡n.
Nªu ngß¶i lo âu hay hoäng sþ cäm th¤y c¥n ðßþc giúp ðÞ ð¬
ði«u chïnh hoàn cänh ðang lâm vào tình trÕng nguy k¸ch, th¥n
kinh h÷ vçn còn cång thÆng, nhßng nªu h÷ ðßþc giúp ðÞ hay
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giäi quyªt ðßþc tình trÕng kh¯n khó, th¥n kinh b¡t ð¥u ðßþc
cân b¢ng. B¢ng phß½ng pháp Thª Hai Thì, ta có th¬ tÕo ra sñ
cân b¢ng th¥n kinh ngay tÑc kh¡c. Qua ðó, huyªt áp s¨ hÕ, máu
mÞ hÕ, ðß¶ng trong máu hÕ, và cu¯i cùng ðß¶ng trong máu,
máu cao, và máu mÞ s¨ trª lÕi bình thß¶ng.
4. Acetylcholine
Hình 3: - H® th¯ng Acetylcholine
(ACh). Ch¤t này ðßþc
tiªt ra t× nhi«u n½i
trong c½ th¬. Nó là
ch¤t t±ng hþp cüa 2
ch¤t
choline
và
acetylcoenzyme A. Nó
có trong tª bào não
vùng v§n ðµng ª vö
não và ð¥u dây t§n
cùng cüa Ð¯i Giao
cäm th¥n kinh. Ð£c
bi®t,
acetylcholine
cûng ðßþc tiªt ra t×
Giao cäm th¥n kinh ð¬
nó kích thích tuyªn
m° hôi. Ngoài ra, ª
giæa não thuµc Dß¾i
Ð°i cûng có nhi«u
nhóm hÕt nhân chÑa
ACh. Thí dø, HÕt nhân
Vách Trong (Medial Septal Nucleus), HÕt nhân N«n ("basal
nucleus"),
và
HÕch PhÑc
Hþp
ª vòm C¥u Não
(Pontomecencephalotegmental complex). (xem hình 3)
ChÑc nång cüa acetylcholine:
1) Phøc h°i ký Ñc hay tång cß¶ng ký Ñc và h÷c höi. B®nh t× l¥n
m¤t trí nh¾, chÑc nång trí nång b¸ giäm, và nång lñc nh§n thÑc
t× l¥n kém ði, quen g÷i là b®nh "Alzheimer" là do thiªu
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acetylcholine ª vö não; trái lÕi, quá nhi«u cortisol, ðßa ðªn m¤t
ký Ñc.
2) Trí nång bén nhÕy.
3) C½ th¬ linh hoÕt, c½ xß½ng mÕnh khöe.
4) Tång cß¶ng ðß¶ng ti¬u ti®n.
5) Giäm áp su¤t ª b®nh m¡t (Glaucoma).
6) Chæa ðßþc huyªt áp cao.
7) Chæa ðßþc b®nh co th¡t khí quän, gây ra khó thª.
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PHø CHÚ
ÐÕi cß½ng nhæng chÑc nång
h® th¥n kinh con ngß¶i

 H® th¥n kinh con ngß¶i tuy r¤t phÑc tÕp, song trên cån bän
t± chÑc, nó r¤t ð½n giän. Nó g°m hai h®: H® th¥n kinh
Trung ß½ng và h® th¥n kinh NgoÕi biên.
 H® th¥n kinh Trung ß½ng bao g°m não bµ, tª bào não, và
cµt s¯ng. H® th¯ng này g°m t¤t cä dây th¥n kinh liên kªt
v¾i não bµ và tüy s¯ng ðªn ph¥n còn lÕi cüa c½ th¬. Nó là
trung tâm truy«n ðÕt nhæng tiªn trình bi¬u lµ các s¡c thái
v÷ng tâm và chân tâm. M²i thái ðµ, nhân cách hay hành
ðµng, tß tßªng, cäm th÷, cäm giác, xúc cäm mà ta bi¬u lµ
hay kinh nghi®m ðßþc ð«u thông qua nó. Trong ðó vai trò
quan tr÷ng nh¤t là Não bµ.
 Não bµ ðßþc xem là n½i mà Tâm, Ý, ThÑc, và Tánh giác gá
nß½ng. Nó b¸ t±n thß½ng, Tâm, Ý, ThÑc, và Tánh giác
không th¬ ðóng ðúng vai trò cüa nó. Nó hoÕt ðµng nhß là
trung tâm ði«u khi¬n t¤t cä loÕi v÷ng tâm và chân tâm,
nh§n thÑc bän nång, nh§n thÑc có l¶i, và nh§n thÑc không
l¶i. Toàn bµ c½ chª Tâm, Ý, ThÑc, và Tánh giác phäi nh¶
não bµ m¾i bi¬u lµ các s¡c thái phi«n não, kh± ðau, thanh
thän, ngµ, ð¯n ngµ, chÑng ngµ. và hoàn toàn chÑng ngµ.
Không có nó, ti«m nång giác ngµ không có ði«u ki®n phát
huy. Ðây là lý do vì sao, Ph§t Thích Ca xem thân ngß¶i là
quí.
 H® NgoÕi biên n¢m ngoài h® th¥n kinh Trung ß½ng, nó liên
kªt v¾i h® th¥n kinh Trung ß½ng ðªn ph¥n t§n cùng cüa c½
th¬. Nó g°m nhæng tª bào não giác quan mang thông tin
ðªn h® th¥n kinh Trung ß½ng t× nhæng thø th¬ cäm giác
(sensory receptors) cüa c½ th¬ và tª bào não v§n ðµng
mang thông tin t× h® th¥n kinh Trung ß½ng ðªn c½ b¡p và
các tuyªn. Nó g°m hai ph¥n: h® th¥n kinh Thân th¬
(somatic nervous system) và h® th¥n kinh Tñ quän. H® th¥n
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kinh thân th¬ truy«n nhæng cäm giác t× ngoÕi tr¥n vào h®
th¥n kinh Trung ß½ng. H® th¥n kinh Tñ quän thì ki¬m soát
c½ b¡p cüa các c½ quan nµi tÕng và các tuyªn.
 H® th¥n kinh thân th¬ (the Somatic Nervous System) g°m dây
th¥n kinh v§n ðµng nó ði«u khi¬n hay ki¬m soát c½ xß½ng
(skeletal muscle), và sþi th¥n kinh cäm giác. Acetylcholine có
trong sþi th¥n kinh này.
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S½ Ð° 4: T± chÑc H® Th¥n Kinh
H® Th¥n Kinh
Con ngß¶i

H® th¥n kinh
NgoÕi biên

H® th¥n kinh
Thân Th¬

H® th¥n kinh
Trung ß½ng

H® th¥n kinh
Tñ Quän

(Somatic Nervous
System)

Cµt s¯ng
Liên kªt não
và h® th¥n
kinh ngoÕi
biên

Ki¬m soát nµi
tÕng và tim
mÕch

Ki¬m soát v§n
ðµng c½ b¡p
và truy«n ðÕt
thông tin cäm
giác ðªn Trung
khu Th¥n kinh

Giao Cäm
Th¥n Kinh

Tác døng
Khu¤y ðµng
c½ th¬

Não bµ
Tª bào não
và các ð¸nh
khu

Tiêu hao
nång lßþng

Ð¯i Giao Cäm
Th¥n Kinh

Bäo quän
nång lßþng

Tác døng
Làm yên
l£ng c½ th¬
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Ô Hình
Tác døng Ð¯i giao cäm và Giao cäm th¥n kinh
vào nµi tÕng và các tuyªn

Møc tiêu

Ð¯i giao cäm

Giao cäm

Acetylcholine
Tuyªn
Nß¾c m¡t

chäy nß¾c m¡t

Norepinephrine
không änh hßªng

C½ mí m¡t

n£ng, thu nhö lÕi; nhìn g¥n;
khép tñ ðµng

mª rµng

Con ngß½i

con ngß½i th¡t lÕi

mª

Tuyªn
nß¾c b÷t

chäy nhi«u và loãng

C½ khí

Ðß¶ng khí quän th¡t lÕi;

quän và
cu¯ng ph±i

thu nhö lÕi, thª kh¨, t¸nh tÑc.

C½ Tim

khô mi®ng

giäm t¯c ðµ, nh¸p ð§p ch§m
lÕi

MÕch máu

Gan

Ðß¶ng khí quän thß giãn
Mª rµng, thª bình thß¶ng
ðªn thª g¤p.
gia tång t¯c ðµ nh¸p tim;
r¯i loÕn nh¸p
th¡t lÕi

MÕch máu
ðµng mÕch
vành tim

m½

giãn nª

không änh hßªng

træ ðß¶ng (glycogen).

tång huyªt áp; tr®ch
hß¾ng máu ðªn não và
tim.

Epinephrine kích thích
gan làm tång ðß¶ng
(glucose) vào máu.
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CH¿´NG III
KÛ THU‡T TH¹C HÀNH
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i
kÛ thu§t thñc hành
m

ð¥u

Ði«u ki®n b§t lên và hi¬n lµ
Dù t¤t cä chúng sinh ð«u có Tánh giác (buddhitA) và Ph§t
tánh (BuddhatA), Tánh giác và Ph§t tánh ðó vçn chßa trª
thành hi®n thñc trong thân, tâm và trí tu® tâm linh cüa
ta. Bªi vì Ph§t tánh là ti«m nång giác ngµ (the potential
ability of Enlightenment) v¯n ti«m tàng bên trong con
ngß¶i. Nhßng ti«m nång này ðòi höi phäi có sñ tác ðµng
t× bên ngoài hay bên trong tâm, nó m¾i ðü ði«u ki®n b§t
ra. Ch¾ không phäi nói mình có Ph§t tánh, r°i chính Ph§t
tánh ðó tñ b§t lên ðßþc. Cûng nhß trong nhà sÇn có ðèn,
nªu không b§t ði®n, ðèn vçn không làm sao töa ðßþc ánh
sáng. Chính vì thª, loài ngß¶i dù có Ph§t tánh, Ph§t tánh
cûng n¢m im ðâu ðó bên trong tâm và trí chúng ta. Loài
thú dù cûng có Ph§t tánh, Ph§t tánh cûng ðành mai mµt
trong chúng. Bªi vì cä hai thiªu ði«u ki®n tác ðµng t× bên
ngoài hay bên trong, nên Ph§t tánh không th¬ b§t lên
ðßþc.
Còn Tánh giác là nång lñc nh§n biªt không l¶i, tuy có sÇn
trong m²i con ngß¶i, nhßng nó không tñ xu¤t hi®n
thß¶ng trñc ðßþc. Chï vì trong sinh hoÕt h¢ng ngày, con
ngß¶i có thói quen sØ døng trí nång, ho£c suy nghî, hay ý
thÑc phân bi®t, nên nó không th¬ có m£t. Ði«u này có
nghîa, trong mµt trß¶ng hþp b¤t chþt nào ðó, nó có m£t,
nhßng v×a m¾i ló dÕng, trí nång li«n xu¤t hi®n làm cho
nó b¸ "che khu¤t."
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Thí dø, sau khi ngü mµt gi¤c dài n½i lÕ, v×a mª m¡t ra, ta
nhìn th¤y cänh tßþng trß¾c m£t trong trÕng thái ðang là
cüa chúng. Chúng nhß th§t v¾i chúng. Ðó là chúng nhß
thª nào, ta th¤y biªt y nhß thª ðó. Sñ nhìn th¤y biªt tÑc
kh¡c này chính là chÑc nång cüa tánh th¤y, thuµc c½ chª
tánh giác. Ta biªt rõ ràng khung cänh trß¾c m£t trong
trÕng thái không l¶i. Ðây là cái biªt không có hai bên,
không có dính m¡c, không có suy lu§n v« ð¯i tßþng.
Không có chü th¬ Ta. Nhßng li«n theo ðó, trí nång xen
vào, ni®m suy lu§n và nói th¥m khªi lên. Ta có th¬ nêu
câu höi: — Ðây là ðâu ? R°i mµt tràng ni®m suy nghî
khác, liên tøc khªi ra. Ta c¯ nh¾ lÕi không gian trß¾c m£t
này tên gì. Ta tñ höi: “Ðêm hôm qua mình ª ðâu, nhï ?...”
R°i ni®m suy nghî và ni®m ý thÑc thay phiên khªi ðµng.
Tâm xúc cäm khªi lên. Nói theo ngôn ngæ Thi«n, ngay lúc
ðó, tánh giác li«n b¸ "che khu¤t." Vì h có suy nghî, có suy

lu§n thì không có tánh giác. Có tánh giác thì không có
suy nghî, không có suy lu§n. H có "Ta" thì không có
"Ông Chü," có "Ông Chü" thì không có "Ta." Nhß mây
che, trång không hi®n. Mây tan, trång chiªu sáng.
Trong sinh hoÕt h¢ng ngày tánh giác thß¶ng xu¤t hi®n
mà ta không h« biªt, chï vì nó luôn luôn b¸ nång lñc cüa
ba nhóm ý cån, ý thÑc, và trí nång l¤n át. Trí nång thì
suy lu§n, v¨ v¶i, thêm th¡t v« ð¯i tßþng. Ý cån thì suy
nghî tính toán, bß½i móc quá khÑ v« ð¯i tßþng. Ý thÑc thì
phân bi®t, so sánh, phân tích theo quan ði¬m chü quan
cüa nó v« ð¯i tßþng.
Ðó là trong nhæng lúc ån u¯ng, ta suy nghî miên man v«
nhi«u v¤n ð« khác nhau trong cuµc s¯ng h¢ng ngày. Tay
tuy g¡p thÑc ån, mi®ng tuy nhai thÑc ån mà tâm ta cÑ ði
lang thang trong quá khÑ, trong tß½ng lai, và trong hi®n
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tÕi. Ho£c ta phân tích, so sánh hß½ng v¸ thÑc ån này nhß
thª nào: ngon hay dª. Ta vi®n dçn thÑc ån kia tÕi n½i nào
ðó mà ta ðã ån 1 l¥n. Ta so sánh nhß thª nào ðó theo
kh¦u v¸ cüa ta. Hay v×a trông th¤y thÑc ån, lßÞi chßa
nªm v¸ cüa nó, ta vµi phê bình thÑc ån ðó nhß thª nào.
Tâm ta không bao gi¶ d×ng lÕi ª ði¬m bây gi¶ và ª ðây v«
ð¯i tßþng. Theo quán tính phàm tøc, nó v¨ ðü thÑ hình
änh trong ðó. Nhi«u lúc nó tñ v¨ nó là b§c thánh ! Vì có
quá nhi«u ngß¶i tôn sùng nó, cúng dß¶ng nó. R°i nó
tßªng tßþng nó là thánh th§t ! Nhß câu chuy®n ông
BAhiya, vào th¶i Ph§t. (Xem Phø løc tr. 425 v« ông BAhiya)
Nhæng lúc lái xe, ni®m biªt tuy có m£t mà trong ð¥u ta
vçn suy tính linh tinh. Ho£c nhæng lúc l£t rau, rØa bát mà
ni®m nói th¥m không bao gi¶ dÑt, hay nhæng lúc thi«n
hành, v×a ði, ta v×a nói th¥m hªt chuy®n này ðªn chuy®n
kia. Trong ð¥u không bao gi¶ ngßng nói. Ta hªt nghî
chuy®n này lÕi tính ðªn chuy®n khác. Ni®m biªt không l¶i
không bao gi¶ duy trì ðßþc, dù chï trong vòng vài giây.
Chï vì ý cån luôn luôn hoÕt ðµng theo quán tính cüa nó.
Ta không bao gi¶ giáp m£t v¾i bây gi¶ và ª ðây...

Ð£c tính khác nhau cüa v÷ng tß ng và tánh giác
Trß¾c kia chßa h÷c Thi«n, ta không nh§n ra nhæng
nguyên lý dao ðµng này cüa tâm. Sau khi h÷c qua BA SC
THÁI BIŠT, ta nh§n rõ quán tính nói th¥m tri«n miên
trong não, nó chính là ð£c tính cüa v÷ng tßªng, v÷ng
tâm, v÷ng thÑc, v÷ng tình. Nói th¥m là công cø cüa trí
nång bi®n lu§n, suy nghî tính toán, và ý thÑc phân bi®t
hai bên. Ta cûng nh§n ra ð£c tính và chÑc nång cüa tánh
giác. Nó chính là ni®m biªt không l¶i và kiªn giäi t±ng quát v«
ð¯i tßþng mà không có cái "Ta" trong ðó. Ta có khä nång
thñc hành làm cho quán tính ðµng cüa trí nång tÕm
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ngßng ð¬ tánh giác có m£t. Mµt khi nó có m£t, cuµc s¯ng
cüa ta b¡t ð¥u có nhæng ð±i thay: ð±i thay cách nhìn vào
hi®n tßþng thª gian, ð±i thay quán tính suy lu§n v« ð¯i
tßþng, ð±i thay tâm lý xúc cäm, và sau cùng là phong thái
nói nång, ði ðÑng, giao thi®p, th¥n s¡c, sÑc khöe cüa ta
chuy¬n ð±i toàn di®n.
Nói chung, nhân cách phàm tøc cüa ta b¡t ð¥u ð±i thay
mà không thông qua giáo ði«u luân lý. „y chï vì c½ chª
tánh giác ðã änh hßªng ðªn vö não, cu¯ng não, và h®
th¯ng vi«n não — trong ðó quan tr÷ng nh¤t là khu Dß¾i
Ð°i. ChÑc nång cüa Dß¾i Ð°i liên h® ðªn h® th¯ng Tuyªn
nµi tiªt, h® th¯ng Th¥n kinh Tñ Quän, Nµi tÕng, và Vö
não. Ta trª thành con ngß¶i m¾i trên các m£t thân, tâm,
và trí tu®.

Pháp và kÛ thu§t
Cho nên, mu¯n có nhæng kinh nghi®m ð±i thay trên, ta
phäi có Pháp ð¬ thñc hành và phäi biªt kªt hþp v¾i kÛ
thu§t thñc hành ð¬ tác ðµng thÆng vào c½ chª tánh giác.
Cä hai Pháp và kÛ thu§t là phß½ng ti®n thiªt yªu cüa
ngß¶i tu thi«n. Pháp nhß xe, kÛ thu§t nhß cách lái xe có
nhi«u kinh nghi®m. Cä hai không th¬ tách r¶i nhau. Có xe
mà chßa thông thÕo cách lái, ta có th¬ b¸ l÷t h¯ khi lái
vào nhæng con ðß¶ng lÕ v¾i ð°i núi, d¯c, ðèo hi¬m trª.
Gi¯ng nhß biªt ðß¶ng ði qua bän ð° chï ðß¶ng mà chính
mình chßa th§t sñ ði bao gi¶, ta có th¬ ði lÕc. Biªt Pháp
cüa Ph§t là quí, cüa T± là quí mà chính mình chßa träi
qua kinh nghi®m Pháp ðó, mình có th¬ b¸ t¦u höa nh§p
ma khi mình Ñng døng theo cách mò mçm và tßªng
tßþng cüa mình. V¾i Thi«n, ðây là ði«u c¤m kÜ.

204

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

Cûng v§y, ta không th¬ ôm äo tßªng "T¤t cä chúng sanh
ð«u có Ph§t tánh," r°i ng°i ðó tr¥m tß m£c tßªng ch¶ cho
Ph§t tánh xu¤t hi®n nhß ch¶ sung røng. Ta phäi biªt rõ
ràng v« c½ chª này nhß thª nào ? V¾i ði«u ki®n gì Ph§t
tánh ðßþc b§t ra ? Sau cùng, thiªt thñc nh¤t là làm thª
nào, thñc hành ra sao, thñc hành v¾i ði«u ki®n gì ð¬ kinh
nghi®m ðßþc Ph§t tánh ðó ? – ðây, ta không th¬ ðßa suy
lu§n và tßªng tßþng vào tiªn trình døng công ðßþc.
Chính ta phäi träi qua quá trình Ñng døng, ta m¾i có kinh
nghi®m nóng lÕnh. Dù cho có ng°i m²i ngày 3 th¶i, m²i
th¶i 2-3 tiªng ð°ng h°, và ng°i liên tøc trong 10 nåm, 20
nåm; r°i nói mình có Ph§t tánh, Ph§t tánh cûng không
làm sao có m£t ðßþc. Ðây là m½ tßªng vi¬n vông; không
phù hþp v¾i Thi«n !

Không lÕc qua c½ chª nói th¥m
Cûng nhß ta không th¬ ôm äo tßªng nói mình có tánh
giác, có chân tâm, có "Ông Chü," r°i ng°i ðó ch¶ cho nó
hi¬n lµ, hay ng°i ðó nói hoài ð¬ tÕo ra äo giác là mình có
chân tâm, có Ông chü, nhß câu chuy®n cüa mµt thi«n sß
Trung Hoa, tên Nhan, h¢ng ngày ông ng°i døng công
b¢ng cách tñ g÷i, tñ ðáp nhß sau: "Ông Chü !" "DÕ !"
"Tïnh tïnh ch¾ ð¬ ngß¶i l×a !" Trái lÕi, ta phäi thñc hành
ðúng kÛ thu§t m¾i có kinh nghi®m sñ có m£t tánh giác
trong sinh hoÕt h¢ng ngày cüa ta. KÛ thu§t ðó ðßþc ð£t
trên c½ sª không l¶i.
Nói theo ngôn ngæ Thi«n: thñc hành là cách ði v« nhà
thiªt thñc. Không thñc hành, ta không bao gi¶ v« ðªn
nhà. TÑc là ta không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc sñ
thß¶ng biªt rõ ràng nhß thª nào cüa tánh giác, hay ta
không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc thân-tâm hài hòa và sñ
phát huy trí tu® tâm linh ra sao.
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Nhßng thñc hành nhß thª nào ? B¢ng phß½ng ti®n và kÛ
thu§t gì ð¬ thñc hành thích hþp v¾i c½ chª tánh giác,
chân tâm hay Ông chü ? Møc tiêu ðªn nhà ðßþc cø th¬
hoá ra sao ? Ðây là nhæng v¤n ð« mà ta c¥n biªt cho rõ
và n¡m cho væng ð¬ khi thñc hành, ta áp døng ðúng theo
chÑc nång và ð£c tính cüa c½ chª tánh giác. Ta không b¸
lÕc qua c½ chª nói th¥m cüa ý cån và ý thÑc.

Phß½ng ti®n thiªt thñc
V¾i cß sî, trong Thi«n có 3 møc tiêu c½ bän mà ta c¥n có
kinh nghi®m: mµt là chuy¬n ð±i nh§n thÑc, hai là thoát
kh±, ba là giác ngµ. Riêng giäi thoát, cß sî chßa nh¡m t¾i.
Møc tiêu này dành riêng cho ngß¶i chuyên tu. Tuy nhiên,
tùy theo hß¾ng nh¡m cüa mình, ai mu¯n ðªn møc tiêu
nào cûng ðßþc. Nhßng mu¯n ðªn ðó, ta phäi ði. Không
ði, không bao gi¶ ta t¾i n½i mình mu¯n t¾i. Ði có nghîa là
thñc hành. Vì v§y, thñc hành là tr÷ng ði¬m cüa Thi«n.
Không thñc hành, ta không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc
nhæng sñ kÏ di®u cüa Thi«n ð¯i v¾i thân, tâm, và trí tu®
tâm linh. Nhßng thñc hành phäi có Pháp, có lý thuyªt, và
có kÛ thu§t. Và t¤t cä Pháp, lý thuyªt, kÛ thu§t phäi thích
hþp v¾i trình ðµ tiªp thu cüa ngß¶i thñc hành. – trình ðµ
Cån bän thñc hành khác h½n trình ðµ Trung c¤p... Ðó là
nhæng phß½ng ti®n ði thiªt thñc, cø th¬, và hþp lý.

H§u quä cüa døng công sai l¥m
Pháp là chü ð« døng công. Nó phäi phù hþp v¾i cån c½
ngß¶i thñc hành và phäi ðúng v¾i l¶i Ph§t Thích Ca hay
l¶i chß T± dÕy. Trong Thi«n có nhi«u v¸ T±. – trình ðµ
cån bän chúng ta theo T± B° Ð« ÐÕt Ma và Løc T± Hu®
Nång. Lý thuyªt phäi cho rõ ràng, ng¡n g÷n, và ði thÆng
vào c½ chª tánh giác: không chï ðông, phäi hi¬u tây; chï
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nam, hi¬u b¡c; không lòng vòng; không sØ døng ý cån và
ý thÑc ð¬ døng công. KÛ thu§t phäi phù hþp v¾i sñ tác
ðµng vào mµt trong 3 hay 4 c½ chª tánh giác, nhß tánh
th¤y, tánh nghe, tánh xúc chÕm, và tánh nh§n thÑc. Nªu
thñc hành tuy ðúng pháp mà không ðúng kÛ thu§t, ta s¨
thß¶ng xuyên tác ðµng vào GCTK ð¬ døng công thay vì
sØ døng h® ÐGCTK ð¬ døng công. Qua ðó, kªt quä ta s¨
không th¬ tránh khöi b¸ b®nh tâm th¬ nhß áp su¤t máu
cao, ðß¶ng trong máu cao, tim mÕch r¯i loÕn, th§n hß,
gan hß... Tâm cüa ta cûng không bao gi¶ thay ð±i nhæng
thói hß t§t x¤u: thích khen mình, thích chê ngß¶i.

H§u quä cüa lÕc Thi«n
Gi¯ng nhß khi lái xe trên xa lµ, ta phäi thông thÕo l¯i vào,
l¯i ra. Nªu không n¡m væng các l¯i vào hay ra trên xa lµ,
thay vì ði hß¾ng Nam, ta ði hß¾ng B¡c, thay vì ra ngõ t¨
này, vào ngõ t¨ kia, ta lÕi vào hay ra không ðúng l¯i. Càng
ði, ta s¨ càng xa møc tiêu mu¯n ðªn. Ðây là ta ðã ði lÕc !
LÕc ðß¶ng thì d, lÕc Thi«n thì nguy hÕi ðªn thân-tâm và
não bµ. Khi thñc hành sai, kªt quä s¨ ðßa ðªn cho ta là
b®nh tâm th¬: nh© thì huyªt áp tång, ðß¶ng trong máu
tång, ðßa ðªn th¥n kinh suy nhßþc, m¤t ngü. N£ng thì
ðßa ðªn tai biªn mÕch máu não, loét bao tØ, ti¬u ðß¶ng,
m¤t trí nh¾, li®t rung, vân vân. Ngoài ra, nhæng trÕng thái
tâm lý xúc cäm cüa ta cûng không còn ðßþc bình thß¶ng.
Các thÑ b®nh tham, sân, nghi, ngã mÕn, dính m¡c, suy
nhßþc c½ th¬ ngày càng tång. Sau cùng, ðßa ðªn nh§n
thÑc suy yªu: l®ch lÕc, không chính xác. Ta không còn
sáng su¯t trong nhi«u lãnh vñc cüa ð¶i s¯ng h¢ng ngày.
Tâm tánh ta thay ð±i b¤t thu¶ng: t× hi«n thi®n trª thành
hung dæ, t× trung thñc ðªn giä d¯i...

CH¿´NG IIi: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH 207

Ðây là h§u quä cüa vi®c sØ døng sai l¥m các chÑc nång
trên vö não ð¬ døng công. Thay vì sØ døng trí nång tïnh
ngµ hay tánh giác, ta lÕi sØ døng trí nång méo mó, suy
nghî tính toán, và ý thÑc phân bi®t ð¬ tu t§p các Pháp
cüa Ph§t hay cüa T±. Thay vì thñc t§p thß giãn th¥n kinh,
thß giãn c½ b¡p, ta lÕi ðì thân, ðì tâm. Thay vì ði vào ch²
không l¶i, ta lÕi ði vào ch² có l¶i. Thay vì sØ døng trí
nång tïnh ngµ, ta lÕi sØ døng trí nång s¡c bén...
Khi nhæng chÑc nång nói trên ðßþc ta n² lñc khai thác
ð¬ Ñng døng chü ð« nào ðó trong Thi«n, h® GCTK li«n b¸
tác ðµng; ch¤t nß¾c hóa h÷c gây b¤t lþi cho c½ th¬ là
norepinephrine li«n ðßþc tiªt ra ð¬ ðáp Ñng nhu c¥u n²
lñc døng công cüa ta. Sau ðó, ch¤t này theo máu, ði vào
ruµt tuyªn thßþng th§n, nó kích thích ruµt tuyªn thßþng
th§n ð¬ n½i ðây tiªt ra thêm norepinephrine và
epinephrine. Cä hai ch¤t này tÕo ra ch¤t béo trong máu,
làm tång huyªt áp và tång ðµ ðß¶ng trong máu. Ta khó
tránh b®nh ti¬u ðß¶ng, b®nh tim mÕch... Còn riêng
epinephrine, nªu tång quá mÑc, nó s¨ làm cho ruµt tuyªn
thßþng th§n tiªt ra cortisol. Kªt quä ta s¨ b¸ b®nh m¤t ký
Ñc, tr¥m cäm, và trong tß½ng lai xa, ta có th¬ b¸ ung thß...

Vai trò tß½ng quan giæa Tâm, Pháp, Não, và KÛ thu§t
Do ðó, cùng chü ð« Thª hay Không Theo V÷ng, có ngß¶i
thñc hành ðÕt kªt quä t¯t, có ngß¶i lÕi b¸ b®nh cao máu
mÞ, nhÑc ð¥u hay b¸ ti¬u ðß¶ng... Chung qui chï vì ta
không ðßþc hß¾ng dçn nhæng phß½ng thÑc døng công
hþp lý và khoa h÷c. Thí dø, ta không ðßþc giäi thích rõ
ràng v« kÛ thu§t thñc hành phù hþp v¾i sñ tß½ng quan
giæa tâm, pháp, não, và kÛ thu§t thñc hành, ho£c ta
không n¡m væng kÛ thu§t thñc hành: thay vì "thß giãn
ni®m," "thß giãn tâm" b¢ng ni®m biªt không l¶i, ta lÕi làm
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cång thÆng th¥n kinh b¢ng nhæng ni®m suy nghî, suy
lu§n cüa ý cån, hay phân bi®t, so sánh cüa ý thÑc. Thay vì
sØ døng ÐGCTK, ta sØ døng GCTK ð¬ c¯ g¡ng døng công
v¾i trÕng thái tïnh táo quá mÑc và v¾i tâm trÕng mong
ðÕt ðßþc møc tiêu.
Kªt quä, nh§n thÑc khách quan không còn ðóng vai trò
cüa nó trong sinh hoÕt cüa ta mà tâm xúc cäm lÕi ðóng
vai trò. Thân t× ch² không b¸ b®nh lÕi sinh ra ðü loÕi
b®nh nhß máu cao, ti¬u ðß¶ng, tim mÕch...
Tóm lÕi, Pháp cüa Ph§t và l¶i dÕy cüa T± không bao gi¶
sai. Chï có ta hi¬u sai ý nghîa và áp døng sai Pháp, ðßa
ðªn làm r¯i loÕn nhæng chÑc nång trong não bµ, gây ra
b®nh cho thân-tâm, và trí tu® trª nên u t¯i.
V¾i nh§n ð¸nh trên, chúng tôi soÕn bài KÛ Thu§t Thñc
Hành. Hy v÷ng bài này s¨ giúp quí v¸ m¾i b¡t ð¥u ði vào
Thi«n có phß½ng ti®n thñc hành cø th¬, thiªt thñc, hþp
lý, và không lòng vòng.
Pháp là ði«u c¥n thiªt trß¾c tiên. Nó là chü ð« ð¬ ta Ñng
døng trong 4 oai nghi: ði, ðÑng, ng°i, n¢m. KÛ thu§t là
phß½ng ti®n ð¬ ta cø th¬ hóa Pháp ðó phù hþp theo trình
ðµ tiªp nh§n cüa ta. Nó là yªu t¯ quyªt ð¸nh cüa sñ
thành công hay th¤t bÕi. Nªu ðúng, kÛ thu§t ðó s¨ tác
ðµng vào 1 trong 4 c½ chª tánh giác: tánh th¤y, tánh
nghe, tánh xúc chÕm, và tánh nh§n thÑc. Qua ðó, khu
Dß¾i D°i, h® th¯ng Tuyªn Nµi tiªt, ÐGC s¨ ð°ng loÕt
hoÕt ðµng. Kªt quä, trên các m£t thân-tâm ta s¨ hài hòa,
trí tu® tâm linh s¨ phát huy và sáng tÕo. Ði«u ta nói ra
chính là kinh nghi®m cüa riêng ta. Ta không nói theo vi®n
dçn t× chß½ng. Nªu sai, kÛ thu§t ðó s¨ tác ðµng vào c½
chª trí nång, suy nghî hay ý thÑc phân bi®t. Qua ðó GC s¨
hoÕt ðµng. Ta khó tránh b®nh tâm th¬. Trí tu® không phát
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huy, không sáng tÕo. Ta không có l¯i nói t× hông ngñc;
trái lÕi, có l¯i nói theo t× chß½ng.
Chúng tôi tóm lßþc b¢ng mµt s½ ð° nhß sau:
Pháp

Chü ð« thñc hành
trong 4 oai nghi

Kinh / Lu§n

Não bµ

T

â

C½ chª Tánh Giác:

m

Tánh th¤y

Vö Não

Cu¯ng não

Tánh nghe
Tánh xúc chÕm

Trí nång
tinh ngµ

H® th¯ng
vi«n não

Tánh nh§n thÑc

Khu Dß¾i Ð°i

KÛ thu§t
thñc hành

Tuyªn Nµi tiªt

Nµi tÕng

Ký
Ñc

Vö não

Ð¯i Giao Cäm

Thân: khöe mÕnh; ði«u chïnh b®nh
Ð¯i
tâm th¬.
Tâm: an vui, thanh thän, t×-bi.
Trí tu® tâm linh: phát huy, sáng tÕo.

D¤u: ------------ = Gián tiªp
D¤u:
= Trñc tiªp

Dopamine, Acetylcholine,
Serotonin.
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Ii
vai trò KÛ thu§t trong thi«n

KÛ thu§t là gì ?
KÛ thu§t là phß½ng ti®n khéo léo ð¬ thñc hi®n ph¥n
chuyên môn cüa ngành ngh« nào ðó. Ph¥n chuyên môn
này thuµc v« phß½ng pháp. Vì v§y, ð¬ áp døng phß½ng
pháp có hi®u quä ð¯i v¾i ph¥n chuyên môn, ngß¶i có tay
ngh« khéo, thñc hi®n công trình có hi®u quä t¯t là do h÷
ðã biªt kªt hþp v¾i kÛ thu§t. Vì v§y, mu¯n thñc hi®n b¤t
cÑ công trình gì, phß½ng pháp là ði«u c¥n thiªt trß¾c
tiên. Tiªp theo là kªt hþp v¾i kÛ thu§t ð¬ hoàn thành
phß½ng pháp ðó. Nªu ðã có phß½ng pháp mà thiªu kªt
hþp kÛ thu§t, ta cûng s¨ không ðÕt ðßþc møc tiêu nh¡m
ðªn. Do ðó, kÛ thu§t phäi luôn luôn thích Ñng v¾i
phß½ng pháp. Không thích Ñng, kÛ thu§t ðó s¨ mang lÕi
nhæng t® hÕi cho ph¥n chuyên môn cüa phß½ng pháp.
Theo nguyên t¡c này, sñ døng công cüa Thi«n cûng dña
trên lý lu§n nhß thª. Ðó là khi nh§n ra (ngµ) Pháp cüa
Ph§t hay cüa T± r°i, sau ðó ta c¥n áp døng kÛ thu§t ð¬
thñc hành Pháp ðó. Ph¥n l¾n sñ th¤t bÕi cüa ngß¶i tu
thi«n là tuy nh§n ra Pháp mà không biªt dùng phß½ng
ti®n thích hþp cån c½ và thích hþp c½ chª tánh giác ð¬
Ñng døng Pháp ðó trong 4 oai nghi.

Sñ hình thành kÛ thu§t
KÛ thu§t ðßþc l§p thành trên quá trình kinh nghi®m s¯ng
cüa con ngß¶i. Con ngß¶i ðã träi qua nhi«u l¥n th¤t bÕi
v« v¤n ð« nào ðó. Nhßng h÷ không nän chí. H÷ thua keo

CH¿´NG IIi: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH 211

này, bày keo khác. H÷ té, r°i ðÑng d§y; r°i ði næa... Cu¯i
cùng, h÷ ðÕt ðßþc thành quä t¯t v« v¤n ð« mà h÷ ðã theo
ðu±i lúc ban ð¥u. Sau ðó, h÷ ðßa ra thØ nghi®m nhi«u
l¥n næa ð¬ ðánh giá kinh nghi®m mà h÷ ðã ðÕt ðßþc. Qua
nhi«u l¥n thØ nghi®m v¾i nhi«u trß¶ng hþp khác nhau,
h÷ ð«u ðÕt møc tiêu nhß nhau. Lúc b¤y gi¶ h÷ ðúc kªt
các tiªn trình thØ nghi®m lÕi thành kinh nghi®m s¯ng v¾i
nhæng nguyên t¡c Ñng døng hþp lý và khoa h÷c trong
ph¥n chuyên môn cüa h÷. Ð¬ chia xë kinh nghi®m này,
h÷ công b¯ nhæng ph¥n kinh nghi®m cüa h÷ cho ngß¶i
khác biªt.
Tóm lÕi, sñ l§p thành kÛ thu§t luôn luôn dña trên tiªn
trình kinh nghi®m s¯ng cüa ngß¶i thñc hành. Nó không
phäi là sän ph¦m cüa suy lu§n hay tßªng tßþng l§p nên.
Nó là thành quä mà ta ðã träi qua quá trình thñc nghi®m.
Chính quá trình ðó ðã mang lÕi nhæng hi®u quä t¯t trên
nhi«u m£t. Khi chia xë v¾i ngß¶i khác, h÷ chï thÆng, nói
thÆng. H÷ không chï quanh co, không chï lòng vòng, chï
vì chính h÷ ðã träi qua kinh nghi®m ðó r°i. Kinh nghi®m
ðó ðã trª thành nh§n thÑc nµi tÕi và cô ð÷ng trong tâm
trí h÷. H÷ không cóp nh£t ð¥u này, vay mßþn ð¥u kia ð¬
trình bày nhæng hi¬u biªt cüa h÷ v« v¤n ð« thñc hành.
H÷ là ngß¶i ðã chÑng nghi®m. H÷ không phäi là ngß¶i
mô tä bánh ngon mà chính mình chßa ån, hay chính
mình không biªt cách làm bánh ðó.

Giá tr¸ kÛ thu§t
Nhß v§y, giá tr¸ cüa kÛ thu§t là phäi dña trên quá trình
kinh nghi®m. Chßa träi qua quá trình kinh nghi®m,
phß½ng pháp ðó ðßþc xªp nhß còn n¢m trong vòng thØ
nghi®m. Nó chßa trª thành kÛ thu§t. Vì nó không chÑng
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minh ðßþc hi®u quä cüa phß½ng pháp ðó nhß thª nào
qua quá trình thØ nghi®m.
V¾i Thi«n, khi áp døng các Pháp, nó ðòi höi ngß¶i thñc
hành phäi dña trên kÛ thu§t. Không dña trên kÛ thu§t, ta
có khä nång áp døng sai Pháp. Khi sai, ta khó tránh b®nh
tâm th¬ xäy ra.

Chü ði¬m giá tr¸ kÛ thu§t
KÛ thu§t là phß½ng ti®n chính yªu cüa Thi«n. Giá tr¸ cüa
nó g°m 3 chü ði¬m: (1) Nó không dçn ta ði lòng vòng.
Ngß¶i thñc hành biªt cách thñc hành thÆng các pháp cüa
Ph§t hay cüa T±. (2) Nó giúp ngß¶i thñc hành biªt cách
áp døng các phß½ng ti®n theo trình ðµ cån c½ cüa mình
và các phß½ng ti®n ðó ð«u thích nghi v¾i c½ chª tánh
giác, mà không m¤t nhi«u th¶i gian và công sÑc mò
mçm. (3) Kªt quä cüa cách thñc hành ðó s¨ mang lÕi lþi
ích thiªt thñc cho thân, tâm và trí tu® tâm linh.
Thñc hành thi«n mà thiªu kÛ thu§t h² trþ, ta s¨ khó có
th¬ ðÕt ðßþc nhæng møc tiêu trong Thi«n, dù chï là ph¥n
ð½n giän nh¤t nhß Thª hay nhß Thi«n hành. Do ðó,
mu¯n thành tñu møc tiêu t× th¤p ðªn cao cüa Thi«n, ta
phäi kªt hþp kÛ thu§t. Nó là ph¥n chü ðµng n¢m trong
pháp hành. Nµi dung chü yªu cüa nó là ðßa ra kÛ thu§t
và phß½ng pháp thñc hành thiªt thñc, ng¡n g÷n ð¬ ta ðÕt
ðßþc møc tiêu qui ð¸nh trong pháp h÷c ª trình ðµ cån
bän: thân-tâm hài hòa, trí tu® tâm linh phát huy.

Sñ tß½ng quan giæa Giáo lý và kÛ thu§t
Thi«n là mµt bµ môn sinh hoÕt thuµc tâm linh. Nó là mµt
khoa h÷c thuµc tâm linh. Do ðó, khi Ñng døng hay luy®n
t§p các phß½ng pháp trong Thi«n, ta c¥n kªt hþp v¾i kÛ
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thu§t ð¬ ðÕt kªt quä cø th¬ cüa thân, tâm, và trí tu® tâm
linh.
Giáo lý là pháp h÷c. KÛ thu§t n¢m trong pháp hành. Giáo
lý nhß chiªc bè, kÛ thu§t nhß cách chèo, cách ch¯ng,
cách kªt hþp v¾i môi trß¶ng bên ngoài nhß th¶i tiªt, con
nß¾c, và lòng sông. Mu¯n vßþt qua "sông sinh tØ," ta
phäi dùng bè trí tu®. Nhßng có bè mà không biªt cách
ch¯ng, không biªt nß¾c l¾n, nß¾c ròng, ch² cÕn, ch² sâu,
ch² có ðá ng¥m, ch² không ðá ng¥m, ta cûng không làm
sao ðªn ðßþc "b¶ bên kia." Ngß¶i h÷c rµng nh¾ dai l¶i
Ph§t và T± dÕy ðßþc xem nhß là ngß¶i có chiªc bè,
nhßng chßa biªt cách chèo, cách ch¯ng, và không rành
v« ðß¶ng ði trên sông nhß thª nào, ta cûng s¨ không thª
nào vßþt "qua sông sanh tØ." Vì thª, hi¬u pháp tuy r¤t
rõ, giäng pháp tuy r¤t hay, song mu¯n ðªn n½i cÑu cánh
cüa Giáo pháp, ta không biªt làm sao ð¬ ðªn.
Ngoài ra, "b¶ bên kia" tuy m¡t nhìn th¤y, nhßng ta ðành
ng°i trên chiªc bè; không biªt cách chèo ch¯ng ð¬ t¾i b¶
bên kia. Cho nên, tinh thông Giáo lý là ði«u ðáng ðßþc ca
ngþi, song kªt hþp v¾i kÛ thu§t thñc hành ð¬ thñc hành
lÕi c¥n thiªt h½n. Do ðó, v¾i ngß¶i thñc hành thi«n, kÛ
thu§t thñc hành không th¬ thiªu trên "ðß¶ng ði v« nhà."
Mu¯n "v« ðªn nhà" mà không biªt cách ði, hay không có
phß½ng ti®n thích hþp ð¬ ði, ta làm sao ðªn n½i mình
mu¯n ðªn ? Ðây là lý do tÕi sao chúng tôi ð« cao kÛ thu§t
thñc hành trong tác døng cüa thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con
ngß¶i. Nªu biªt xem kÛ thu§t thñc hành là phß½ng ti®n
tích cñc, cø th¬, phù hþp cån c½ và tác ðµng thÆng vào
tánh giác, vào ð¯i giao cäm th¥n kinh..., nó s¨ giúp ta thu
ng¡n th¶i gian døng công. Thay vì m¤t vài ba nåm m¾i
kinh nghi®m d×ng ni®m trong vài phút, ta có th¬ m¤t vài
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ba tháng cûng s¨ kinh nghi®m d×ng ni®m ðßþc trong vài
giây hay vài phút trong 1 th¶i thi«n 10 phút hay 20 phút,
và vài ba nåm s¨ kinh nghi®m ðßþc Ð¸nh sâu h½n. Khi có
kinh nghi®m Ð¸nh, ta s¨ nh§n ra nguyên lý làm cho tánh
giác trª thành nång lñc biªt væng ch¡c v¯n ðßþc xây
dñng trên c½ sª làm chü suy nghî. Lý do là khi không suy
nghî, ngay ðó cái biªt không l¶i li«n có m£t. Ta biªt rõ
ràng ð¯i tßþng chung quanh mà tâm không dính v¾i
cänh. Ðó là ð¸nh. Ðây là chÑc nång cüa tánh giác. R°i
cûng t× ðó, ta s¨ kinh nghi®m cái biªt không l¶i rõ ràng,
ð¥y ðü, và thanh t¸nh cüa tánh giác. Ph§t g÷i trÕng thái
biªt này là "sati sampajaJJa" ("chánh ni®m tïnh giác"). Nó
là n«n täng cüa Ð¸nh u¦n (kh¯i Ð¸nh), cüa tu® trí, và cüa
hu® lñc. Khi chánh ni®m tïnh giác có m£t trong 4 oai
nghi, phi«n não và kh± ðau s¨ b¸ cô l§p. Tâm ta trª nên
thanh thän, an lÕc, linh hoÕt, và không dính m¡c.
Nhu c¥u cüa Thi«n Cån Bän chï c¥n ch×ng ðó. Tác døng
cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i cûng chï dña trên
ðó. Nói theo Thi«n Tông: "Ðß¶ng v« nhà cû" s¨ không
còn m¶ m¸t ð¯i v¾i ta.

Gi¾i thi®u chiêu thÑc và kÛ thu§t
V« tu Chï, trong Cu¯n 2, chúng tôi hß¾ng dçn 3 chiêu
thÑc:
1) Thß giãn lßÞi,
2) Thß giãn m£t,
3) Nghe âm thanh.
V« tu Ð¸nh, chúng tôi hß¾ng dçn 2 kÛ thu§t:
1) Không Ð¸nh Danh Ð¯i Tßþng,
2) Không Dán Nhãn Ð¯i Tßþng.
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Riêng kÛ thu§t Chú Ý Tr¯ng R²ng và Th hay Ð¸nh Ni®m
Hít Vào Th Ra, tu Hu®, và tu Quán, chúng tôi trình bày
trong Cu¯n 3, T§p 2.
Nói chung, trong Cu¯n 3, chúng tôi ðào sâu v« kÛ thu§t
thñc hành Thi«n Ð¸nh và Thi«n Hu®. Hu® ª ðây là tu® trí.
Không phäi Hu® trong nghîa Bát Nhã (PaJJA).
Tùy theo khä nång và nhu c¥u, quí v¸ có th¬ ch÷n chiêu
thÑc hay kÛ thu§t nào phù hþp v¾i quí v¸ ð¬ thñc hành.
Ð¬ v¤n ð« ðßþc rõ ràng, chúng tôi b¯ trí thêm vài hình
thÑc v¤n ðáp giäi thích. Ngß¶i thñc hành có th¬ dña vào
l¯i giäi thích b¢ng cách v¤n ðáp này ð¬ v×a giäi ðáp th¡c
m¡c, v×a d dàng Ñng døng các chü ð« khi døng công.
Ngoài møc tiêu làm chü sñ suy nghî, m²i kÛ thu§t ð«u có
khä nång ðáp Ñng cho vài møc tiêu khác trong vi®c tác
ðµng ðªn vö não, khu dß¾i ð°i, h® th¯ng th¥n kinh tñ
quän, và h® th¯ng tuyªn nµi tiªt nhß vi®c chæa tr¸ hay
ði«u chïnh b®nh tâm th¬. Ðây là ph¥n h°i ðáp sinh h÷c
trong Thi«n. Chü ðích ð¯i chiªu này, chúng tôi mu¯n
chÑng minh tác døng cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con
ngß¶i cø th¬ mang lÕi lþi ích thiªt thñc nhß thª nào qua
sñ thñc hành ðúng pháp, ðúng kÛ thu§t, ðúng c½ chª
tánh giác. Có hoàn thành møc tiêu Thi«n Cån Bän, ta m¾i
ðü khä nång ði vào chân tr¶i m¾i cüa Bát Nhã, tÑc trí tu®
siêu vßþt. Có ði t¤t có ðªn. Không ði không bao gi¶ ðªn.
Mong r¢ng sau th¶i gian miên m§t thñc t§p các chiêu
thÑc và 2 kÛ thu§t thích hþp ðßþc ghi trong ph¥n này, quí
v¸ s¨ kinh nghi®m ðßþc vài giây hay vài phút làm chü sñ
suy nghî. Sau ðó quí v¸ s¨ kinh nghi®m sñ chuy¬n hóa
tâm, sñ ði«u chïnh b®nh t§t cüa thân, sñ hài hòa thântâm, và sñ phát tri¬n nång lñc tu® trí.
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Iii
Nhæng ði¬m c¥n lßu ý

1. Tác ðµng cüa kÛ thu§t hay chiêu thÑc
Trong sñ thñc hành thi«n, có nhi«u kÛ thu§t. Trong m²i
kÛ thu§t lÕi có 1 hay vài chiêu thÑc. M²i kÛ thu§t hay m²i
chiêu thÑc ð«u tác ðµng thÆng vào các tánh th¤y, tánh
nghe, tánh xúc chÕm trong c½ chª tánh giác. Khi tác ðµng
vào các tánh trong c½ chª tánh giác, nó s¨ tÕo ra nhæng
tác ðµng dây chuy«n giæa các tánh và h® th¯ng vi«n não.
Qua ðó, H°i ðáp Sinh h÷c s¨ xäy ra. (xem Bài Ð÷c Thêm
s¯ 4: H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n tr. 321)
B®nh t§t hay tánh tình cüa cá nhân có ði«u chïnh ho£c
chæa khöi hay không là dña trên nguyên t¡c này. Chï vì
qua thñc t§p cách kích thích các tánh trong c½ chª tánh
giác, m²i tánh ð«u liên h® ðªn h® th¯ng vi«n não. Trong
h® th¯ng vi«n não lÕi có nhi«u c½ chª, trong ðó quan
tr÷ng nh¤t là khu Dß¾i Ð°i và Tuyªn nµi tiªt. Ðây là 2 c½
chª chÑa nhi«u ch¤t nß¾c hóa h÷c v×a làm lþi cho c½ th¬
mà cûng v×a gây hÕi cho c½ th¬.
Thí dø:
1. Trong chiêu thÑc nhìn ánh sáng n¡ng, qua dây th¥n
kinh th¸ giác, v×a kích thích ðßþc tuyªn tùng ð¬ chæa
b®nh m¤t ngü kinh niên, chæa b®nh nhÑc ð¥u kinh niên,
và v×a tÕo ra nång lñc sÑc khöe cho c½ th¬, và v×a kích
thích tánh th¤y ð¬ tác ðµng vào Dß¾i Ð°i, quân bình
ðßþc huyªt áp... (Ph¥n này ðßþc trình bày trong Cu¯n 3).
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2. Trong chiêu thÑc nghe âm thanh v×a kích thích tánh
nghe v×a tác ðµng thÆng vào ð¯i giao cäm th¥n kinh qua
dây th¥n kinh thính giác ð¬ hÕ huyªt áp, hÕ ðß¶ng trong
máu, và phøc h°i ký Ñc.
3. Trong kÛ thu§t Chú Ý Tr¯ng R²ng có nhæng chiêu thÑc
nhìn lß¾t, nhìn thÆng, nhìn ch¢m ch¢m, nhìn xa. Tác
døng kÛ thu§t này cûng kích thích Tuyªn tùng và kích
thích tánh th¤y ð¬ tÕo ra nhæng tác ðµng dây chuy«n
giæa tánh th¤y và H® th¯ng Vi«n não làm chuy¬n hóa nµi
tâm, chuy¬n ð±i nh§n thÑc, và ði«u chïnh b®nh t§t trong
c½ th¬. (Ph¥n này ðßþc trình bày trong Cu¯n 3).
Tùy theo nhu c¥u ð¯i v¾i vi®c ði«u chïnh b®nh t§t,
chuy¬n hóa nµi tâm, và phát huy trí tu® tâm linh, ta có
th¬ ch÷n chiêu thÑc hay kÛ thu§t nào thích hþp v¾i nhu
c¥u cüa ta, ta thñc t§p kÛ thu§t hay chiêu thÑc ðó.
Tuy nhiên, mu¯n biªt thích hþp hay không, ta phäi träi
qua nhi«u bu±i thñc t§p các kÛ thu§t và chiêu thÑc. Cho
ðªn khi ta nh§n ra kÛ thu§t và chiêu thÑc nào thích hþp
v¾i sñ luy®n t§p và ðáp Ñng nhu c¥u c¥n thiªt cüa ta trên
m£t nào ðó, ta miên m§t áp døng kÛ thu§t và chiêu thÑc
ðó.
Ðây là ði¬m thÑ nh¤t mà ta c¥n lßu ý.

2. Ngôn hành là ð¥u m¯i
Trên nguyên t¡c, tác døng cüa kÛ thu§t thñc hành hay
chiêu thÑc, tr÷ng tâm cüa chúng là giúp ta xây dñng quán
tính m¾i cho tª bào não. Ðó là quán tính không nói th¥m
trong não, ho£c quán tính không suy lu§n, hay quán tính
th¤y biªt nhß th§t, ho£c quán tính làm chü "ngôn hành." 1
Chính nhæng quán tính nói th¥m là nhæng ð¥u m¯i ðßa
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ðªn tâm ta không bao gi¶ an t¸nh và tr¥m l£ng. Nó g°m 2
ph¥n: nói th¥m — thu§t ngæ g÷i là "T¥m," và ð¯i thoÕi
th¥m l£ng — thu§t ngæ g÷i là "TÑ." Nói th¥m là ta tñ
mình khªi ý mu¯n nói ði«u gì; còn ð¯i thoÕi th¥m l£ng là
ta nói qua nói lÕi v¾i ta v« ði«u gì ðó. Sñ ð¯i thoÕi th¥m
l£ng này ngoài sñ ki¬m soát cüa ta. Chï vì nó khªi lên t×
các vùng ký Ñc dài hÕn và ký Ñc v§n hành. Tâm ngôn
không bao gi¶ ngßng ðµng qua 2 dÕng ngôn hành này. Cä
2 ð«u là chß¾ng ngÕi sâu s¡c cho Chï, Ð¸nh và Hu®.
Trong 3 nghi®p cüa con ngß¶i, ngôn hành ðóng vai thñc
hi®n m®nh l®nh cüa "ý hành." Ý hành là thu§t ngæ ðßþc
dùng ð¬ chï cho trÕng thái phän Ñng cüa tâm. Nó ðßþc
l§p thành trên 2 dæ ki®n: Mµt là sñ cäm giác cüa thân hay
cäm nh§n cüa tâm — thu§t ngæ g÷i là "Th÷." Hai là sñ tÕo
ra các loÕi khái ni®m ho£c các loÕi ¤n tßþng — thu§t ngæ
g÷i là "Tßªng." Qua cäm giác, cäm nh§n (Th÷), và qua các
loÕi khái ni®m (Tßªng) truy«n ðªn ý hành, n½i ðó ý hành
li«n bi¬u lµ nhi«u dÕng tâm sª khác nhau. T× ði¬m này,
v÷ng tßªng tha h° khªi lên.
Khi làm chü ðßþc ngôn hành, ý hành s¨ không phß½ng
ti®n bi¬u lµ sñ hoÕt ðµng cüa nó b¢ng l¶i ðßþc. Trên c½
sª này, ta s¨ kinh nghi®m trÕng thái yên l£ng nµi tâm hay
tâm thu¥n nh¤t. Nhß v§y, Chï (Samatha) hay Ð¸nh
(SamAdhi) v¯n ðßþc ð£t trên c½ sª ngôn hành không ðµng.
V÷ng tßªng tuy do ý hành khªi lên, nhßng thñc sñ phäi
thông qua l¶i. Nªu không l¶i, v÷ng tßªng không th¬ khªi
lên ðßþc. Do ðó, thành tñu không l¶i, ta s¨ thành tñu
không theo v÷ng. Và ðàng sau không theo v÷ng, ta biªt rõ
ràng và ð¥y ðü m÷i v§t chung quanh mà tâm không dính
v¾i cänh. Ph§t g÷i là "sati sampajaJJa" ("chánh ni®m tïnh
giác"). Nhß v§y, ð¥u m¯i cüa chánh ni®m tïnh giác hay
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không theo v÷ng v¯n ðßþc ð£t trên phß½ng thÑc Không
L¶i. Nói theo kinh Kim Cang, b¢ng Không L¶i, ta s¨ hàng
phøc v÷ng tâm và an trø chân tâm !
Ðây là ði¬m thÑ hai mà ta c¥n lßu ý.

3. SØ døng nång lñc biªt không l¶i
Dù thñc hành theo Thi«n Nguyên Thüy, Phát Tri¬n hay
Thi«n Tông, nªu biªt sØ døng cái vô sanh hay bÕch t¸nh
thÑc, ho£c tánh giác ð¬ døng công, kªt quä ta s¨ ðÕt ðßþc
nhæng lþi ích thiªt thñc cho sñ ði«u chïnh b®nh tâm th¬,
chuy¬n hóa nµi tâm, cân b¢ng thân-tâm, phát tri¬n trí tu®
tâm linh. An lÕc và hài hòa s¨ thñc sñ có m£t trong ta,
trong gia ðình ta, và trong môi trß¶ng chung quanh. Nªu
áp døng sai, kªt quä thân và tâm không bao gi¶ hài hòa
ðßþc. Ðó là nh§n thÑc không ð±i, tâm không chuy¬n,
phi«n não chß¾ng 2 còn d¥y, mà thân cûng không tr×
ðßþc b®nh tâm th¬, trí tu® tâm linh vçn không ðßþc phát
huy. Chï vì nång lñc trí nång và nång lñc ý thÑc vçn còn
dai dÆng xu¤t hi®n trong sinh hoÕt h¢ng ngày và sinh
hoÕt Thi«n cüa ta. Ý ni®m "Ta" và "cái cüa Ta" vçn có m£t
thß¶ng trñc trong b¯i cänh s¯ng ngoài ð¶i và tu t§p
Thi«n cüa ta. Nhæng thÑ b®nh tâm lý nhß ngã ch¤p, ngã
mÕn, ngã ái, ngã døc t× ðó cûng khó tiêu tr×. T§p khí hay
l§u ho£c ngày càng tích lûy thêm, huân t§p thêm.
Nhß v§y, møc tiêu chuy¬n ð±i nh§n thÑc, chuy¬n hoá nµi
tâm, thoát kh±, giác ngµ và giäi thoát ch¡c ch¡n không
bao gi¶ ta kinh nghi®m ðßþc. Do ðó, ð¬ ðÕt ðßþc møc
tiêu mà ta nh¡m ðªn, khi thñc hành thi«n, ta phäi chú
tr÷ng vào vi®c ðÕt ðßþc kinh nghi®m biªt không l¶i. Biªt
không l¶i là ð£c tính cüa tánh giác.
Ðây là ði¬m thÑ ba mà ta c¥n lßu ý.
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4. Không ch½i trò ch½i cút-b¡t v¾i ni®m
Trên thñc tª, có Pháp, có thñc hành mà thiªu kªt hþp kÛ
thu§t cûng không ði ðªn kªt quä. Có nhi«u ngß¶i träi qua
nhi«u nåm thñc hành Thi«n, kªt quä vçn không làm chü
ðßþc ni®m khªi. H v×a t÷a thi«n xong, v÷ng tßªng li«n
khªi lên liên tøc. Hªt tràng ni®m nói th¥m này ðªn tràng
ni®m nói th¥m khác thay phiên din nói trong ð¥u.
Nhæng v¸ này mu¯n không theo v÷ng, nhßng không làm
sao không theo ðßþc. Hªt buông v÷ng này, v÷ng khác lÕi
tiªp tøc n±i lên. Chúng nhß mµt cuµn phim dài b¤t t§n.
Càng c¯ g¡ng không theo, chúng càng khªi. Chï vì nhæng
v¸ ðó không nh§n ra bän ch¤t v÷ng tßªng chính là sñ nói
th¥m mang nhi«u nµi dung khác nhau. Nó có th§t. Ngay
lúc ðß½ng khªi v÷ng, ðó là ta ðß½ng nói th¥m v« nhi«u
v¤n ð« khác nhau trong 3 th¶i quá khÑ, hi®n tÕi và v¸ lai !
Do không nh§n ra g¯c cüa v÷ng nên thay vì xoáy tr÷ng
tâm vào vi®c d©p tan quán tính nói th¥m, v¸ ¤y lÕi dùng
ni®m nói th¥m này ð¬ d©p ni®m nói th¥m kia. Kªt quä,
v÷ng vçn còn nguyên hình là v÷ng. Càng c¯ g¡ng døng
công không theo, v÷ng chÆng nhæng không dÑt mà còn
khªi ra dß¾i nhi«u dÕng khác nhau h½n, ðßa ðªn thân và
tâm ta không hài hòa: thân cao máu, loét bao tØ, ti¬u
ðß¶ng; tâm d sân, d bñc, d dính m¡c v¾i ngß¶i khác,
vi®c khác. Chï vì khi quá c¯ g¡ng døng công v¾i ý nghî
"không theo v÷ng," giao cäm th¥n kinh b¸ tác ðµng, ch¤t
nß¾c hoá h÷c norepinephrine lÕi có ði«u ki®n tiªt ra, làm
cho thân và tâm không hài hòa v¾i nhau.
Ðây là do ta thñc hành thi«n mà sØ døng trò ch½i "cútb¡t v¾i v÷ng." Ta buông v÷ng này lÕi b¡t v÷ng kia ! Ðu±i
xô v÷ng này lÕi rß¾c v÷ng khác vào ! Ta không áp døng
ðúng cách hàng phøc v÷ng hay làm chü v÷ng. Lý do là ta
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không n¡m væng nguyên lý g¯c cüa v÷ng v¯n là sñ nói
th¥m mang nhi«u nµi dung khác nhau. Ta không nh§n rõ
v÷ng và nhæng tác døng cüa nó. Trên m£t qui ß¾c thª
gian, nó có th§t. Nó làm cho tâm tß ta ðen t¯i, r¯i loÕn,
s¥u kh±, trí tu® m¶ d¥n.
Nhæng lúc thñc hành thi«n trong 4 oai nghi, ta lÕi nói
chuy®n v¾i ta v« nhi«u chü ð« khác nhau trong sinh hoÕt
h¢ng ngày cüa ta và cüa ngß¶i khác. Ta suy tính kª hoÕch
tß½ng lai. Ta lo âu cho ngày mai... Ta bu°n kh± vì ngß¶i
ch°ng hay ngß¶i vþ thay tr¡ng ð±i ðen. Ta nh¾ lÕi nhæng
kÖ ni®m hãi hùng trong th¶i gian trß¾c ðây mà ta ðã
chÑng kiªn hay träi qua...Nói chung, ta tñ nói liên tøc v¾i
ta v« nhi«u chü ð« khác nhau. Bän ch¤t v÷ng tßªng là thª
ðó ! Ph§t g÷i chúng là "t¥m-tÑ" ("vitakka-vicAra").
Cho nên, nªu ðem ni®m nói th¥m này ð¬ "tr¸" ni®m nói
th¥m kia, làm sao ta "tr¸" ðßþc v÷ng tßªng ? Bªi vì v÷ng
tßªng chính nó là sñ nói th¥m có nµi dung ! Ta c¥n nh§n
ra rõ ràng bµ m£t th§t cüa v÷ng là nhß thª. Nªu không
nh§n ra ðúng, mãi mãi ta vçn theo v÷ng; tánh giác, tÑc
chân tâm hay "Ông Chü" không làm sao có m£t ðßþc ! Vì
v§y, mu¯n kinh nghi®m không theo v÷ng, ta c¥n thành
tñu cách không nói th¥m, v÷ng m¾i không tñ do khªi lên
ðßþc ! Còn nªu cÑ ng°i nói th¥m, dù ni®m nói th¥m kia
có mang ý nghîa cao siêu, thanh thoát, v÷ng vçn không
d×ng ðßþc.
Ðây là ði¬m thÑ tß ta c¥n lßu ý.

5. Không l¤y ðá ðè cö
Do ðó, nªu thñc sñ nh§n ra tr÷ng ði¬m này, ta s¨ thñc
hành có kªt quä. Lý do là có nh§n ra, ta m¾i ði«u chïnh
cách døng công sai lÕi cho ðúng.
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Thñc sñ, tuy v÷ng ác có d×ng, nhßng v÷ng ác này d×ng,
v÷ng ác khác lÕi n±i lên. Hay v÷ng ác d×ng, v÷ng thi®n lÕi
thª vào. Cu¯i cùng, v÷ng cûng còn nguyên hình là v÷ng.
R°i cÑ thª, v÷ng tiªp tøc biªn hi®n theo t×ng sát na giæa
các ph¦m ch¤t thi®n/ác, phäi/trái, chân/ngøy trong tâm.
Nªu døng công nhß thª, gi¯ng nhß ta "l¤y ðá ðè cö." Cö
tuy b¸ ðè, nhßng vçn còn s¯ng ! Nó vçn tiªp tøc m÷c. Khi
l¤y ðá ra khöi cö, cö vçn ngóc ð¥u lên ! Chï vì g¯c r cüa
nó vçn còn ti«m tàng hoÕt ðµng dß¾i m£t ð¤t ! Ðá dù có
ðè, sÑc s¯ng cüa nó vçn còn. Cho nên, mu¯n ki¬m soát
v÷ng, trß¾c hªt ta c¥n nh§n ra g¯c cüa nó là sñ nói th¥m
mang nhi«u nµi dung khác nhau; r°i sau ðó thñc t§p cách
không nói th¥m dß¾i nhi«u chiêu thÑc khác nhau. Cu¯i
cùng, ta m¾i có khä nång thành tñu ki¬m soát v÷ng hay
làm chü v÷ng. T× ðó nhæng møc tiêu sâu s¡c khác cüa
Thi«n nhß ðem lÕi cân b¢ng thân tâm, phát huy trí tu®
tâm linh, ta m¾i hy v÷ng kinh nghi®m ðßþc. Bªi vì khi ðÕt
ðßþc væng ch¡c không nói th¥m, v÷ng s¨ không còn tñ
do khªi lên, tâm ta s¨ thñc sñ trª nên an t¸nh, thanh thän,
thß thái, và hÖ lÕc tràn ð¥y. Ðây là ni«m vui chân th§t do
tâm ð¸nh tÕo nên. Giác quan (cäm th÷) tuy có kinh
nghi®m v« ð¯i tßþng mà tâm không dính ð¯i tßþng. Chï
vì tánh giác ðã có m£t. Lúc b¤y gi¶ chánh ni®m tïnh giác
—ni®m biªt rõ ràng và ð¥y ðü—m¾i trª thành sñ thñc
trong 4 oai nghi cüa ta. Ta không r½i vào tình trÕng d°n
nén tình cäm ð¬ xua ðu±i nhæng n²i ðau bu°n cång
thÆng b¢ng nhæng cách mßþn l¶i ca, tiªng hát ð¬ tr¤n áp
v÷ng tßªng. Vì l¶i ca, tiªng hát cûng là "l¶i nói có nµi
dung." Nhæng l¶i này thñc sñ chï có khä nång làm d¸u
tâm cång thÆng cüa ta trong nh¤t th¶i, chÑ không làm
cho tâm ta trª nên không ðµng hay an t¸nh lâu dài ðßþc.
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Khi tâm còn dao ðµng, sñ r¯i loÕn, bu°n lo, sþ hãi s¨ có
c½ hµi trª lÕi nhß cû. Cho nên, ta không th¬ dùng nhæng
phß½ng thÑc l¶i nói có chÑa nhi«u nµi dung thanh cao,
êm d¸u nhß hát ca, c¥u nguy®n, hay tñ kÖ ám th¸ 3 ð¬ làm
cho tâm trª nên không ðµng hay an t¸nh lâu dài ðßþc.
Mu¯n ðÕt ðßþc møc tiêu tâm không ðµng và an t¸nh lâu
dài, hay ðßa tâm trª v« trÕng thái tînh l£ng và trong sÕch
cüa chính nó, ta phäi thñc t§p cách không nói th¥m, ho£c

có nói th¥m mà l¶i nói th¥m ðó không mang mµt nµi
dung gì. L¶i nói ðó chï là âm thanh hay tiªng vang dùng
ð¬ kích thích tánh nghe.
Ðây là m¤u ch¯t cüa Thi«n Cån Bän. Nó cûng là cách
giúp ta kinh nghi®m ðßþc sñ làm chü v÷ng tßªng thiªt
thñc. Tâm s¨ không còn vß¾ng m¡c vào nhæng suy lu§n
chü quan hay bu°n phi«n ray rÑt do ngoÕi tr¥n tác ðµng
næa. T× ðó, nµi tâm m¾i trª v« trÕng thái thanh t¸nh c¯
hæu cüa nó nhß m£t h° phÆng l£ng, nß¾c h° trong su¯t.
Ta s¨ d ði vào tâm thu¥n nh¤t. Vì trong trß¶ng hþp này,
tánh giác ðã b¡t ð¥u có m£t. Sau ðó, ta c¥n cüng c¯ nång
lñc biªt cüa tánh giác cho th§t væng ch¡c ð¬ hß¾ng tâm
ðªn nhæng chân tr¶i m¾i trong Thi«n Ð¸nh và Thi«n Hu®.
– ðây ta c¥n lßu ý: dù tánh giác là nång lñc biªt rõ ràng
và thß¶ng trñc, nhßng "mây v÷ng tßªng" cûng thß¶ng
xuyên b¸ gió ngoÕi tr¥n th±i ðªn làm che khu¤t "m£t tr¶i
trí hu®." Nhß thª, tánh giác không làm sao hi¬n lµ dß¾i
nhæng l¾p mây nói th¥m d¥y ð£c ðßþc. Mu¯n tánh giác
hi¬n lµ, ta c¥n làm cho "mây nói th¥m" b¸ xua tan. "Mây
nói th¥m" này nó nói liên tøc trong não ! Phäi, trái, thi®n,
ác, t¯t, x¤u gì nó cûng nói. ThÑc nói theo thÑc, ngü nói
theo ngü. Nói 24/24 gi¶. Cß¶ng ðµ nói cao hay th¤p tùy
theo sñ tác ðµng cüa v÷ng tâm. Th¥n kinh cång thÆng
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hay hÕ th¤p là tùy theo cß¶ng ðµ nµi dung nói ðó. ChÑc
nång ðßa ðªn r¯i loÕn nµi tÕng cûng do nhæng tiªn trình
cß¶ng ðµ nói th¥m. Tâm m¶ ðøc là do nó. Khi tâm trong
su¯t, nó biªn dÕng. Nó là mµt loÕi vô minh cån bän trong
tñ thân con ngß¶i. Ð¥u m¯i cüa b¤t an tâm và ð¤u tranh
ðiên ðäo xu¤t nguyên t× loÕi vô minh "nói th¥m" này.
Ðây là ði¬m thÑ nåm ta c¥n lßu ý.

6. Quán tính cû, quán tính m¾i
Døc v÷ng, ðam mê, ch¤p trß¾c, dính m¡c, trên thñc tª
chúng chï là nhæng loÕi quán tính nång ðµng hay mµt
thÑ ghi«n-nghi®n, mê say cüa tª bào não mà ta ðã vô tình
hu¤n luy®n chúng t× h¢ng chøc nåm qua; biªn chúng trª
thành mµt nång lñc mÕnh, thúc ð¦y tâm ta ngày ðêm
phäi tìm m÷i cách ð¬ ðáp Ñng nhæng ðòi höi cüa chúng.
Ðó là chßa k¬ chúng cûng ch¤t chÑa nhæng "hÕt gi¯ng di
truy«n" t× nòi gi¯ng cüa ta qua sñ truy«n ðÕt cüa cha m©
và dòng nghi®p thÑc t× trong kiªp v×a qua cüa ta. Chúng
ng¤m ng¥m kích thích tâm phäi làm, phäi lo, phäi nghî,
phäi tÕo ra nhæng mÑc ðµ khái ni®m tß duy bi®n lu§n
khác nhau theo ý hß¾ng cüa chúng. Nhæng s¡c thái ðiên
ðäo cüa tâm nhß thi®n, ác, phäi, trái, tham lam, khen,
chê, phê bình, chï trích, xuyên tÕc, thiên l®ch, thành kiªn,
ð¸nh kiªn chü quan; dán nhãn, chøp mû, tráo trª cÑ
thß¶ng xuyên xu¤t hi®n trong tß tßªng, l¶i nói và hành
ðµng cüa ta. T× ðó, ta khó tránh khöi tÕo nghi®p b¤t
thi®n ð¯i v¾i m÷i ngß¶i chung quanh. Ta nhß ðàn con trë
cüa ông Trßªng Giä ðang ðùa giÞn trong Ngôi Nhà LØa —
¦n dø ðßþc ghi trong kinh Pháp Hoa. Ta b¤t ch¤p nhæng
ng÷n lØa tham, sân, si, ái døc ðang thiêu ð¯t mình, min
sao ta thöa mãn nhæng thú vui v§t ch¤t trong Ngôi Nhà
LØa là ðßþc.
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Là ngß¶i thÑc tïnh, mu¯n ra khöi Ngôi Nhà LØa, ta phäi
ðªn ch² ð¤t tr¯ng. Ðây là n½i hoàn toàn không có các thÑ
lØa ðam mê say ð¡m nào cüa ngû døc...
H¢ng chøc nåm qua tª bào não ðã ðßþc ta t§p luy®n
nhæng tính ham mê, say ð¡m thú vui tr¥n tøc. Chúng ðã
ðßþc t¦m ß¾p các thÑ døc lÕc ðam mê, các thÑ kiªn
ch¤p, pháp ch¤p, tranh ch¤p, ð¤u tranh ðiên ðäo. T× bi
và trí tu® thiªu v¡ng trong sinh hoÕt h¢ng ngày cüa ta.
Trái lÕi, chúng ðã ðßþc ta vô tình hu¤n luy®n s¯ng theo
ki¬u s¯ng phàm tøc: mánh mung, tranh giành, lß¶ng gÕt,
nói láo, ðiên ðäo, và tham lam. Ta thích suy nghî, thích lý
lu§n, thích tranh lu§n, tranh ch¤p, thích gây chia r¨, thích
tôn sùng th¥n tßþng, thích cá nhân chü nghîa, thích tñ
xem mình là s¯ 1! Ta quen tñ nói th¥m, quen hý lu§n 5.
Bây gi¶ ta hãy hu¤n luy®n chúng, làm cho chúng trª nên
im l£ng. Chúng c¥n có quán tính m¾i ð¬ xua tan nhæng
bän ch¤t x¤u xa và ích kÖ. Quán tính này ð¯i ngh¸ch v¾i
nhæng trÕng thái tâm tiêu cñc nhß bu°n thäm, s¥u kh±,
và tñ xem mình là th¤p hèn và ngu si h½n ngß¶i khác.
Khi chúng có thói quen im l£ng, ta b¡t ð¥u cäi biªn ðßþc
chúng. Ð¤y cûng là lúc ta b¡t ð¥u kinh nghi®m "làm chü
sñ suy nghî." Ta s¨ có ðü ði«u ki®n ð¬ ði vào chân tr¶i
m¾i cüa trí tu® siêu vßþt, quen g÷i là Bát Nhã.
Không làm chü ðßþc sñ suy nghî, ðß¶ng Thi«n cüa ta
xem nhß bª t¡c. Cu¯i cùng, nªu say mê và vùi ð¥u trong
ð¯ng sách vª Thi«n, ta có th¬ trª thành h÷c giä Thi«n,
nhà bi®n thuyªt v« Thi«n, chÑ không phäi ngß¶i thñc
hành thi«n. Ta s¨ không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc hß½ng
v¸ bánh Thi«n. Nhß thª là phí công vô ích.
Ðây là ði¬m thÑ sáu ta c¥n lßu ý.
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7. C¥n nh§n ra sai l¥m
Nªu tu Thi«n mà ta thß¶ng xuyên hu¤n luy®n tâm phäi
tßªng tßþng, phäi suy nghî, phäi tÕo ra äo giác này ðªn
äo giác kia dß¾i nhæng dÕng tâm ngôn ðü loÕi, ðây là ta
ðã "tß¾i loÕi phân bón tßªng tßþng, suy nghî, và äo giác
vào g¯c r tâm." T¤t nhiên, kªt quä tâm s¨ "m÷c thêm
nhæng r hß¾ng ngoÕi mÕnh h½n næa." "Cây Tâm" s¨
nghiêng v« hß¾ng dính m¡c væng ch¡c thêm næa. Càng
hß¾ng ngoÕi, càng dính m¡c, nó càng chÕy theo cänh,
càng xa r¶i chân ngã. Tñ ngã s¨ không làm sao có ði«u
ki®n ð¬ trª nên thanh t¸nh tuy®t ð¯i và sáng su¯t. Trái lÕi,
tñ ngã s¨ trª nên kë v÷ng ðµng và say mê nhi«u thÑ
quy«n lñc khác nhau trong nhæng b¯i cänh phù hþp theo
cuµc s¯ng cüa nó. Thí dø, quy«n lñc làm ch°ng, làm vþ,
làm cha, làm m©, làm trßªng ty, làm giám ð¯c c½ quan,
làm kë chï huy, làm ngß¶i lãnh ðÕo, làm trßªng chúng
trong tång chúng, ni chúng, làm th¥y, làm t±, vân vân. Do
ðó, ta không làm sao kinh nghi®m ðßþc tâm thu¥n nh¤t,
thanh thän, không dính m¡c, an lÕc, tñ tÕi, và vô ngã
ðßþc. "S¡n bìm nh¸ nguyên" và "ch¤p thân nåm u¦n là
th§t" vçn tiªp tøc bao kín chân tâm. T× ðó, tâm dính m¡c
càng ðßþc cüng c¯ væng ch¡c. 5 gi¾i, 10 gi¾i, 48 gi¾i hay
250 gi¾i mà ta phát nguy®n gìn giæ s¨ trª nên vô hi®u. Bªi
vì khi tñ ngã say mê quy«n lñc, gi¾i lu§t không ðü hi®u
lñc ð¬ câu thúc nó. PhÕm hÕnh 6 hay thánh hÕnh không
còn giá tr¸ v¾i nó. Vì nó mu¯n ðÕt ðßþc nhæng møc tiêu
phàm tøc mà nó ðang khao khát hay ðang bäo v®. Trong
ðó, quy«n lñc thß¶ng kªt hþp v¾i quy«n lþi v§t ch¤t và
tinh th¥n. Nó không có quy«n lþi tâm linh.
Ho£c nªu c¯ g¡ng t÷a thi«n hai th¶i trong ngày, tâm ta
vçn b¸ trí nång xách ðµng ð¬ th¤y phäi, th¤y trái, th¤y
nhæng l²i nhö nh£t cüa ngß¶i khác mà không bao gi¶ có
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can ðäm nh§n ra nhæng l²i nhö nh£t cüa chính mình ð¬
sØa chæa. Thu§t ngæ cüa các nhà Duy ThÑc Ph§t giáo g÷i
cách này là "xông ß¾p t§p khí," Ph§t giáo Nguyên Thüy
g÷i là "vun b°i l§u ho£c." Cho nên, càng vun b°i l§u ho£c
hay xông ß¾p t§p khí, tâm càng không th¬ trª nên thu¥n
t¸nh. An lÕc mà ta mu¯n tìm trong Thi«n, s¨ chÆng bao
gi¶ thñc sñ th¤y ðßþc. Vì tâm cÑ di ðµng theo khuynh
hß¾ng quy«n lñc và quy«n lþi thª tøc. Nó ði theo nhæng
khuynh hß¾ng mà nó ðã ðßþc ta t¦m ß¾p. Ta t¦m ß¾p
thÑ gì, nó di ðµng theo hß¾ng ðó. Thí dø, ta thích quy«n
lñc, nó s¨ xoáy tr÷ng tâm vào vi®c bäo v® hay ð¤u tranh
ð¬ ðÕt cho ðßþc quy«n lñc. T× quy«n lñc làm ch°ng, làm
cha, m©, làm giám ð¯c ðªn quy«n lñc làm chü t¸ch mµt
hµi ðoàn tß nhân, làm Hµi trßªng, Trø trì mµt ngôi chùa,
Vi®n Chü mµt Thi«n vi®n, vân vân. Ta thích quy«n lþi, nó
s¨ vÕch ra kª hoÕch ð¬ phác h÷a chß½ng trình hành ðµng
nh¡m møc tiêu ðÕt ðßþc nhæng thÑ quy«n lþi mà ta ß¾c
m½ trên các lãnh vñc ti«n bÕc, tài sän, phß½ng ti®n v§t
ch¤t khác. Ta thích ca hát ð¬ thä h°n theo ði®u nhÕc du
dß½ng, tr¥m b±ng. Nó s¨ ca hát. Ta thích tÕo ra nhæng äo
tßªng ngôn ngæ ð¬ làm cho tâm quên ði nhæng s¥u kh±,
bñc bµi trong cuµc s¯ng h¢ng ngày, nó s¨ tÕo ra nhæng
äo tßªng ngôn ngæ cao siêu, thanh thoát, nh© nhàng
trong khi ta thñc hành Thi«n. Ngôn hành, ý hành lúc nào
cûng dao ðµng nhß m£t nß¾c không bao gi¶ d×ng nhæng
ðþt sóng lån tån. Trên c½ sª này, ta không th¬ có nh§n
thÑc m¾i, không th¬ chuy¬n hóa ðßþc tâm, cân b¢ng
ðßþc thân và thång hoa trí hu® tâm linh. Nói chung, ta
thñc sñ chßa tïnh ngµ. Tâm ta còn chÕy rong. Nhß v§y,
nªu mang danh nghîa tu thi«n mà ý hành, ngôn hành
luôn luôn dao ðµng trß¾c các ð¯i tßþng giác quan; suy
nghî tính toán, trí nång bi®n lu§n và ý thÑc phân bi®t
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luôn luôn có m£t, xem nhß ta ðã ði sai tôn chï cüa Ph§t
và T±. Trên m£t tâm, ta không th¬ tÕo ra sñ an t¸nh,
thanh thän, và hài hòa; trên m£t trí, ta không th¬ tÕo ra
sñ tñ phát cüa trí tu®; trên m£t thân, ta không th¬ tránh
khöi b®nh tâm th¬; trên m£t tïnh ngµ, ta hãy còn là ngß¶i
mang nhi«u dính m¡c.
Ðây là ði¬m thÑ bäy ta c¥n lßu ý.
Tóm kªt
1. V¤n ð« quan tr÷ng cüa Thi«n là kÛ thu§t thñc hành,
chÑ không phäi nhæng nghîa lý mô tä v« nhæng ph¥n kÏ
di®u cüa Thi«n ð¯i v¾i thân, tâm, và trí tu® tâm linh.
Thiªu kªt hþp kÛ thu§t, ta s¨ không làm sao kinh nghi®m
ðßþc nhæng ph¥n kÏ di®u xäy ra bên trong ta. Vì thª, kÛ
thu§t thñc hành ðßþc ð« cao là phß½ng ti®n thiªt thñc.
Nó giúp ta ði thÆng ðªn nhæng møc tiêu trong Thi«n.
Nhßng mu¯n sØ døng kÛ thu§t, trß¾c nh¤t là ta c¥n có
tinh th¥n khoa h÷c ð¬ vßþt qua nhæng truy«n th¯ng giáo
ði«u, mê tín, và óc bäo thü chü quan.
2. Mu¯n có chuy¬n ð±i nh§n thÑc, chuy¬n hóa tâm, cân
b¢ng thân-tâm, phát huy trí tu® tâm linh, ðÑng trß¾c m÷i
tình hu¯ng, ta biªt rõ ràng mà tâm không dao ðµng,
không dính m¡c hai bên, ta c¥n tÕo ra quán tính m¾i cho
tª bào não. Ðó là quán tính không nói th¥m trong não.
Nªu ðÕt ðßþc væng ch¡c, ta s¨ kinh nghi®m Biªt Không
L¶i. Ðó là ni®m vô ni®m. Mu¯n thª, ta phäi miên m§t áp
døng các kÛ thu§t thñc hành.
3. V¾i kÛ thu§t, ta ði thÆng vào các tánh trong c½ chª tánh
giác ð¬ thñc hành. Ta không ði lòng vòng. Vì ði lòng
vòng, ta s¨ d b¸ lÕc qua c½ chª ý cån và ý thÑc ð¬ døng
công. Khi sØ døng ý cån và ý thÑc, GCTK s¨ hoÕt ðµng.
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Kªt quä, ta có khä nång b¸ b®nh tâm th¬, chï vì GCTK tiªt
ra norepinephrine.
4. Ta nh§n ra r¢ng cùng mµt pháp Thi«n, ngß¶i biªt kªt
hþp kÛ thu§t , thñc hành s¨ có kªt quä nhanh h½n, ch¡c
ch¡n h½n ngß¶i thñc hành mà mò mçm. Ngß¶i mò mçm
là ngß¶i chßa nh§n ra th¤u ðáo vai trò, ð£c tính, và chÑc
nång c½ chª tánh giác. Ngß¶i ðó cûng chßa nh§n ra thñc
ch¤t ð¸nh trong Thi«n là gì. Vì v§y, ngß¶i này thß¶ng
dùng l¶i ð¬ døng công. Kªt quä, mãi mãi v¸ ðó không làm
sao kinh nghi®m ðßþc ð¸nh không t¥m, không tÑ.
Cho nên, ðªn ch² "ð¤t tr¯ng, ra khöi ngôi nhà lØa" (kinh
Pháp Hoa) m¾i nghe qua ta tßªng ch×ng r¤t d thñc
hành. Thñc sñ, mu¯n ðªn ch² ð¤t tr¯ng ð¬ ðßþc "ði xe
trâu tr¡ng" không phäi chuy®n d. Vì ch² ð¤t tr¯ng là ch²
không l¶i. N½i ðó toàn bµ lØa khát ái, lØa tham døc, lØa
ích kÖ, lØa vô minh ð«u không có ði«u ki®n phát sinh.
Tánh giác ðã thñc sñ hi¬n lµ væng ch¡c.
5. Do ðó, khi thñc hành các chü ð« trong Thi«n, ta c¥n
dña vào kÛ thu§t. Thiªu kÛ thu§t, dù có ý chí væng ch¡c,
ta vçn không làm sao kinh nghi®m ðßþc c¯t lõi l¶i dÕy
cüa Ph§t và cüa T±. KÛ thu§t giúp ta ð¯t ðßþc th¶i gian,
ð¯t ðßþc giai ðoÕn. Chï vì, ð¯i v¾i ngß¶i m¾i tu thi«n,
làm chü tâm ngôn là ði«u vô cùng khó khån. Quán tính
nói th¥m ðã ån sâu trong tâm thÑc ta t× muôn kiªp. Ta
phäi dña vào kÛ thu§t ð¬ thñc hành. Vì có thñc hành, ta
m¾i tránh ðßþc b®nh t× chß½ng. Ðó là b®nh trßng dçn
kinh và lu§n. Ngß¶i m¡c b®nh này, s¨ không bao gi¶ kinh
nghi®m th¬ nh§p hay chÑng nghi®m. Và ngß¶i ðó cûng
không bao gi¶ nói lên ðßþc ði«u chÑng nghi®m t× hông
ngñc cüa chính mình.
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Iv
HU„N LUYwN TÂM
M

ð¥u

Tâm cüa ngß¶i chßa tïnh thÑc hay chßa tïnh ngµ ðßþc
sánh nhß vßþn-khï. Nó cÑ thay ð±i b¤t thß¶ng, cÑ dính
m¡c ð¯i tßþng này ðªn ð¯i tßþng khác, nhß vßþn-khï cÑ
nhäy chuy«n, cÑ buông b¡t t× cành cây này sang cành
cây khác. Nó không bao gi¶ ngßng ðµng cho dù ta ðã có
th÷ gi¾i t× 5 ðªn 10 hay 250 gi¾i... Nó cûng ðßþc sánh
nhß con ngña hoang hay nhß con trâu ngang bß¾ng. Lúc
b¯c ð°ng, nó phát ngôn b×a bãi, không biªt tôn ti tr§t tñ,
không biªt phÕm gi¾i v÷ng ngæ. Nó cÑ di ðµng thß¶ng
trñc t× ð¯i tßþng này ðªn ð¯i tßþng khác, t× vi®c này
ðªn vi®c khác. Chï vì bên trong nó ti«m tàng nhæng nång
lñc t§p khí/l§u ho£c, kiªt sØ, và tùy miên. Các nång lñc
này luôn luôn thúc ð¦y tâm di ðµng theo nhæng ðam mê,
ghi«n nghi®n, thói quen, sª thích, khao khát, và ích kÖ.
Mu¯n k«m giæ nó, trong Thi«n có phß½ng pháp giæ Gi¾i
nghiêm chïnh hay nhæng bu±i thïnh nguy®n h¢ng tháng
trong sinh hoÕt tÕi Thi«n vi®n. Mu¯n chuy¬n hóa nó,
trong Thi«n có phß½ng pháp Quán. B¢ng phß½ng pháp
này, giúp ta nh§n ra chân tánh hi®n tßþng thª gian và
s¯ng v¾i chân tánh ðó, ho£c giúp ta có ðßþc 4 thÑ tâm vô
lßþng là t×-bi-hï-xä. Qua ðó, cuµc s¯ng cüa ta s¨ có nhi«u
ð±i m¾i trong nªp suy nghî và nh§n thÑc. Mu¯n cho nó
yên l£ng, không dao ðµng, b¾t dính m¡c, trong sÕch, an
t¸nh, tr¥m l£ng, trong Thi«n có phß½ng pháp Chï. Mu¯n
cho nó d×ng lÕi thñc sñ ð¬ ðào thäi t§p khí/l§u ho£c, kiªt
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sØ và tùy miên, trong Thi«n có phß½ng pháp Ð¸nh. Mu¯n
cho nó trong sáng, không dán nhãn, không chøp mû
ngß¶i khác và th¤y biªt, nghe biªt, xúc chÕm biªt nhß
th§t, trong Thi«n có phß½ng pháp Hu®, tÑc Tu® trí.
Là ngß¶i m¾i ði vào ðß¶ng Thi«n, ta c¥n biªt 5 phß½ng
thÑc døng công b¢ng Gi¾i, Quán, Chï, Ð¸nh, Hu®. Sau ðó,
tùy theo hoàn cänh và môi trß¶ng sinh hoÕt, ta ch÷n
cách nào thích hþp v¾i ta nh¤t ð¬ ta hu¤n luy®n tâm, làm
cho nó s¾m trª nên thu¥n.
5 phß½ng thÑc này chính là 5 phß½ng ti®n truy«n th¯ng
thñc t§p trong Thi«n Ph§t giáo. Nªu miên m§t thñc t§p
theo 1 trong các phß½ng thÑc ðó, chúng ta có khä nång
chuy¬n ð±i nh§n thÑc, làm cho tâm chúng ta không còn
ngoan c¯, không còn bß¾ng bïnh nhß con ngña chÑng
hay con trâu ðiên. Lúc b¤y gi¶ ðß¶ng Thi«n cüa chúng ta
ði m¾i có nhæng ánh sáng m¾i. Ðó là ánh sáng an lÕc, an
t¸nh, trong sÕch, thanh thän, chánh ni®m, tïnh giác, t×-bi,
và trí tu®. Còn hu¤n luy®n nó chßa ðßþc, dù cho có tu vài
mß½i nåm, ta vçn là ngß¶i còn mang nhi«u b®nh dính
m¡c. Trí hu® tâm linh s¨ không làm sao phát huy ðßþc.
Nhân chÑng cûng s¨ không làm sao kinh nghi®m ðßþc.
Khi trí hu® tâm linh không phát huy, trí nång bi®n lu§n,
suy lu§n, khôn lanh, khéo léo theo ki¬u thª tøc s¨ thß¶ng
xuyên có m£t. Tâm s¨ không bao gi¶ d×ng lÕi trong bây
gi¶ và ª ðây. Nó cÑ hß¾ng ðªn quá khÑ, tß½ng lai, và
hi®n tÕi. Nó v¨ và tô màu v« nhæng sñ ki®n khi giác quan
tiªp xúc ð¯i tßþng. Nó cÑ lång xång dao ðµng vì nhæng
h¤p dçn cüa quy«n lþi thª tøc mà quên ði giá tr¸ cüa
quy«n lþi tâm linh.
Tóm lÕi, nói mình tu Thi«n mà phong thái không ðßþc
ði«m ðÕm, ån nói không ðúng th¶i, không ðúng lúc; d
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sân, d gi§n, d tham, d ð¯ kÜ, d tñ cao, tñ ðÕi, tñ tôn,
thì ðây là ði«u ta c¥n xét lÕi v« quá trình tu t§p cüa ta. Sñ
xét lÕi này giúp ta có c½ hµi tìm xem nhæng sai l¥m khªi
lên t× ðâu: t× kÛ thu§t døng công sai hay t× ta l½ là trong
vi®c døng công, ho£c ta không thñc hành ðúng theo pháp
cüa Ph§t và chß T± ðã dÕy. TÑc là, tuy cûng tu Thi«n mà
ta thß¶ng xuyên làm cho tâm cång thÆng, quá cång
thÆng, b¢ng nhæng sñ c¯ g¡ng quá mÑc trong vi®c ðì
thân, ðì tâm, chÑ ta không theo truy«n th¯ng là thß giãn
tâm, thß giãn ni®m ð¬ ðßa ðªn hài hòa thân tâm và phát
huy trí tu® tâm linh. Ho£c ta tu theo Thi«n dùng bùa chú,
Thi«n xu¤t h°n, Thi«n hß¾ng ðªn th¥n thông.
Khi ðã thñc sñ tìm ra nhæng ð¥u m¯i sai l¥m, ta s¨ thay
ð±i phß½ng hß¾ng tu t§p. Ta ði«u chïnh lÕi cách døng
công và tiªn hành thñc t§p t×ng bß¾c trong t×ng giai
ðoÕn. Ta không nhäy l¾p. Ta ði t× cån bän. Ta không chú
tr÷ng ðªn ngµ lý mà chú tr÷ng ðªn thñc hành. Có thñc
hành m¾i ðßa ðªn th¬ nh§p và chÑng nghi®m. Nhæng
bß¾c này phäi luôn luôn phù hþp v¾i cån c½, tình trÕng
sÑc khöe, và hoàn cänh cüa ta. Ngµ lý tuy c¥n nhßng nó
chßa phäi là ði«u ki®n ðü ð¬ làm b§t sáng trí tu® tâm
linh. Nó chï là bß¾c ð¥u cüa ngß¶i nh§n ra ánh sáng cu¯i
ðß¶ng h¥m, chÑ không phäi là ngß¶i ðã ra khöi ðß¶ng
h¥m tåm t¯i. Vì v§y ta c¥n t×ng bß¾c thñc t§p. Ta không
"ôm cái ngµ" ðó ð¬ ch¶ tánh giác hi¬n lµ hay ch¶ Ph§t
tánh xu¤t hi®n.
S½ lßþc v« 5 phß½ng thÑc døng công
Trong Thi«n có 5 phß½ng thÑc døng công: gi¾i, quán, chï,
ð¸nh, hu®. Trong ðó, m²i ph¥n ð«u bao hàm sñ thích Ñng
cho t×ng cån c½ và t×ng C¤p tu t§p. Theo kinh nghi®m,
chúng tôi chia làm 2 C¤p: C¤p Cån Bän và C¤p Bát Nhã.
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M²i C¤p ð«u h÷c và thñc hành nhæng chü ð« thích Ñng
theo C¤p ðó. Riêng trong Cu¯n 2 này, chúng tôi trình bày
2 phß½ng ti®n hu¤n luy®n tâm là Chï, Ð¸nh. Còn Gi¾i,
Quán, và Hu® (Tu®), chúng tôi trình bày trong Cu¯n 3.
Riêng v« ph¥n Hu® (Tu®), ª trình ðµ cån bän, chúng tôi
chï khai tri¬n trên m£t tu® trí, chÑ không ðào sâu v« hu®
theo nghîa Bát Nhã. Chúng tôi dành ph¥n này trong T§p
3, g°m 3 Cu¯n cho 3 trình ðµ Trung C¤p Bát Nhã.

1. S½ lßþc v« giá tr¸ cüa Gi¾i (SIla)
Trong Ph§t giáo, Gi¾i nhß sþi dây cß½ng dùng ð¬ k«m giæ
con ngña tâm, không cho nó chÕy b§y. Nó cûng ðßþc so
sánh nhß sþi dây dàm dùng ð¬ xö mûi trâu. Ngß¶i chån
trâu chï c¥n n¡m ch¡c sþi dây dàm là ði«u khi¬n ðßþc
trâu ngang bß¾ng. Nªu thñc sñ ði«u khi¬n ðßþc trâu nµi
tâm, sáu cån khó có th¬ dính m¡c sáu tr¥n; tâm d trª
nên yên l£ng. T× ðó ta có khä nång th¤y biªt nhß th§t d
dàng và vào ð¸nh cûng d dàng. Chï vì ð¸nh ðßþc ð£t trên
c½ sª tâm yên l£ng.
Ngoài ra tánh giác cûng t× ðó d¥n d¥n hi¬n lµ. Nång lñc
biªt không l¶i s¨ ngày càng trª nên væng ch¡c h½n. Nång
lñc trí nång méo mó ngày càng trª nên lu m¶, nhß¶ng
ch² lÕi cho nång lñc kiªn giäi cüa tánh giác. Nhßng trên
thñc tª, chính ngß¶i giæ gi¾i m¾i là quan tr÷ng. Ch¾
không phäi con s¯ gi¾i mà ta cam kªt giæ trß¾c Ph§t và
trß¾c v¸ th¥y truy«n gi¾i là ði¬m then ch¯t. Bªi vì nªu
ngß¶i giæ gi¾i không thÑc tïnh, không tñ giác nghiêm trì
gìn giæ, dù có th÷ hàng chøc gi¾i, hàng tråm gi¾i, sñ
phÕm gi¾i vçn xäy ra nhß thß¶ng. Chính vì thª, ð¬ giúp
tâm tïnh ngµ, h² trþ vi®c giæ gi¾i ðßþc nghiêm túc, ta c¥n
thñc hành thêm pháp Quán. Thông qua các phß½ng thÑc
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Quán, ta s¨ nh§n rõ chân tánh hi®n tßþng thª gian, ta có
nh§n thÑc m¾i v« bän th¬ hi®n tßþng thª gian. Ta không
còn l¥m ch¤p v« hi®n tßþng thª gian næa. T× ðó ta có
khä nång chuy¬n tâm dính m¡c, tâm ch¤p trß¾c thành
tâm an t¸nh và tr¥m l£ng. Tâm ích kÖ thành tâm khoáng
ðÕt. Tâm ghen ghét, ganh t¸ thành tâm rµng lßþng, bao
dung. Tâm u t¯i thành tâm trong sáng. Tâm d½ b¦n thành
tâm trong sÕch... Nói chung, tâm s¨ trª v« bän nguyên
trong sÕch cüa chính nó ngay t× lúc ban ð¥u. Nó không
b¸ cuµc ð¶i nhuµm màu s¡c u t¯i næa. Trong cuµc s¯ng
h¢ng ngày, ta s¨ không còn bám ch£t vào quy«n lþi thª
tøc ð¬ tÕo ra nhæng xung ðµt, nhæng tranh ch¤p v¾i
ngß¶i khác mà quên ði nhân nghîa, ðÕo ðÑc. Tâm ta trª
nên quân bình. Nó không ðiên ðäo, không ích kÖ. Ta s¯ng
biªt ðü. Cu¯i cùng, gi¾i mà ta ðã th÷ nh§n t× n½i v¸ th¥y
truy«n gi¾i s¨ có c½ hµi giæ ðßþc tr÷n v©n. Tâm cüa ta trª
nên thanh t¸nh. Ta t× bi v¾i m÷i ngß¶i. Lúc b¤y gi¶ ta s¨
kinh nghi®m câu nói cüa Ph§t: "T× Gi¾i sinh Ð¸nh." Ta
không còn than thª: "Tu thi«n lâu nåm mà tâm chßa
ðßþc ð¸nh tînh, chßa ðßþc thu¥n nh¤t !"

2. S½ lßþc v« giá tr¸ cüa Quán (AnupassanA)
Trong lúc Gi¾i ðßþc so sánh nhß dây dàm dùng ð¬ xö
mûi trâu thì Quán ðßþc so sánh nhß ngh® thu§t dÕy trâu,
v² v« trâu, làm cho nó nh§n rõ l¯i ði, qu©o qua, qu©o lÕi
khi ta ði«u khi¬n nó. Nhß v§y, tác døng cüa Quán là làm
cho "trâu tâm" không còn trª chÑng, không còn hung
hång. Nó biªt nghe l¶i chü, biªt nh§n ra hß¾ng ði theo
l¶i nói ði«u khi¬n cüa chü mà chü không c¥n dùng sþi
dây dàm ð¬ ði«u khi¬n trâu ði "v« nhà" hay ðªn n½i nào
chü mu¯n ðªn. Nhßng trên thñc tª, bên trong con "trâu
tâm," nhæng bän ch¤t phàm tøc vçn còn ti«m tàng trong
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nó. Ðªn mµt lúc nào ðó, nªu "Ông chü" không còn ðü
sÑc ði«u khi¬n, nó s¨ trª chÑng thành con trâu ðiên. Nó
s¨ lôi "Ông chü" ði vào ðß¶ng sai trái qua sñ tác ðµng cüa
t§p khí/l§u ho£c hay nghi®p chß¾ng. Chï vì "Ông chü"
chßa ðü sÑc chª ngñ hay ki¬m soát "trâu tâm." Nhß v§y,
trong Thi«n, Quán chï là phß½ng thÑc có hai tác døng:
1) Quán giúp cho ngß¶i tu thi«n thñc sñ tïnh thÑc, tïnh
ngµ. V¸ ¤y không còn mê l¥m, mê ch¤p v« hi®n tßþng thª
gian. V¸ ¤y có nh§n thÑc m¾i: nh§n rõ chân tánh hi®n
tßþng thª gian là vô thß¶ng, kh±, không, vô ngã, duyên
sinh hay tß½ng quan nhân quä, và liên tøc tiªp n¯i hay
tiªp tøc trª thành. Qua ðó, v¸ ¤y tñ loÕi bö ðßþc nh§n
thÑc cû mà v¸ ¤y ðã thu nh§n và ch¸u änh hßªng sâu s¡c
t× trong các thÑ truy«n th¯ng thª gian, g°m truy«n th¯ng
gia ðình, truy«n th¯ng giáo døc, truy«n th¯ng giai c¤p,
truy«n th¯ng dân tµc, truy«n th¯ng tôn giáo; nói chung là
truy«n th¯ng vån hóa.
2) Quán cûng giúp cho con ngß¶i nh§n ra các qui lu§t chi
ph¯i nhân cách con ngß¶i và hi®n tßþng thª gian trong
vû trø. Ð¬ t× ðó con ngß¶i không còn bám ch£t vào
nhæng truy«n th¯ng cû cüa thª gian.
Qua sñ nh§n ra các nguyên lý ðó, ngß¶i tu thi«n thñc sñ
chuy¬n ð±i nh§n thÑc. Tâm trª nên thanh thän, an t¸nh.
NgoÕi duyên không tác ðµng ðßþc nµi tâm. Các cån dù
có tiªp xúc các tr¥n, tâm vçn biªt rõ ràng mà không b¸
các tr¥n lôi cu¯n. Tánh giác trª thành nång lñc biªt væng
ch¡c. Cäm th÷ s¨ trª nên yên l£ng ðßa ðªn tßªng không
dao ðµng, không ðiên ðäo, hành cûng không còn có ði«u
ki®n khu¤y ðµng nµi tâm ð¬ tÕo ra các loÕi tâm sª, ðßa
ðªn thÑc trª nên tñ yên l£ng. "Con trâu ðen" s¨ trª thành
"trâu tr¡ng." Ðây là kªt quä lý tßªng cüa Quán. V¾i trÕng
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thái này, tâm v¸ ¤y xem nhß tïnh giác và h¢ng s¯ng v¾i
bän th¬ hi®n tßþng. Tâm ðã ðßþc an t¸nh. V¸ ¤y s¨ có
kinh nghi®m hÖ lÕc.
Tuy nhiên, nªu v¸ ¤y d×ng lÕi ðây, không tiªn tu thêm
næa, con "trâu tr¡ng" cüa v¸ ¤y có khä nång s¨ trª thành
con "trâu ðen" trª lÕi. Vì sao ? Vì trên phß½ng di®n sâu xa,
nång lñc t§p khí hay l§u ho£c, kiªt sØ, tùy miên vçn còn
ti«m tàng trong c½ chª tâm v¸ ðó. Chúng chßa ðßþc loÕi
hÆn khöi bãi chiªn trß¶ng xung ðµt cüa tâm. Vì thª, v¸ ¤y
c¥n tiªn lên tu Chï, tu Ð¸nh, hay tu Hu®.
Trong kinh nghi®m tu t§p cho th¤y r¢ng b¢ng Gi¾i hay
Quán, ta khó có th¬ chª ngñ ðßþc nång lñc tâm tr÷n v©n.
Bªi vì chính t§p khí/l§u ho£c, hay kiªt sØ, tùy miên v¯n
ðã ån sâu trong c½ chª nghi®p thÑc hay c½ chª tâm thÑc
con ngß¶i. Khi con ngß¶i chßa thñc sñ tïnh thÑc, chßa
thñc sñ tïnh ngµ, chßa thñc sñ thay ð±i nh§n thÑc, chßa
thñc sñ giác ngµ, hay chßa thñc sñ có tâm ð¸nh væng
ch¡c, mÕng lß¾i vô minh còn ti«m tàng trong tâm thÑc v¸
ðó, chúng s¨ sÇn sàng phát ra xung lñc ð¬ tác ðµng tâm
v¸ ðó ði theo khuynh hß¾ng khát ái và tham døc cüa
chúng. Lúc b¤y gi¶ tâm s¨ ðßþc so sánh nhß con trâu
ðiên hay nhß con ngña chÑng. An vui, hòa hþp trong gia
ðình, và an ninh tr§t tñ ngoài xã hµi ð«u b¸ ðe d÷a. Gia
ðình tan vÞ, huynh ð® hay sß ð® chia lìa. T× ðó, tµi ác
không th¬ tránh khöi trong sinh hoÕt gia ðình, xã hµi, và
cµng ð°ng — k¬ cä cµng ð°ng tôn giáo hay cµng ð°ng tu
thi«n trong các ÐÕo tràng và Thi«n vi®n. Gi¾i lu§t không
còn giá tr¸ ð¬ k«m giæ tâm cho ðßþc thanh t¸nh hay d
u¯n n¡n næa. Quán cûng không còn hi®u lñc ð¬ chuy¬n
tâm ðªn th¬ nh§p chân tánh hi®n tßþng thª gian.
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Ðây là ði«u mà ngß¶i tu Thi«n Quán c¥n lßu ý ð¬ biªt
hß¾ng døng công hay ð¬ biªt hß¾ng tiªn lên thêm næa.
Chú ý: - V« ph¥n Gi¾i và Quán, chúng tôi trình bày trong
T§p 2, Cu¯n 3.

3. S½ lßþc v« giá tr¸ cüa Chï (Samatha)
Ngoài 2 phß½ng thÑc Gi¾i và Quán, trong Thi«n còn có
phß½ng thÑc tu Chï và tu Ð¸nh. – ðây, chü yªu cüa
phß½ng thÑc tu Chï là nh¡m ki¬m soát sñ suy nghî b¢ng
ni®m chï biªt và th¥m nh§n biªt. B¢ng 1 trong 2 chiêu
thÑc này, tâm s¨ trª nên yên l£ng, t§p khí/l§u ho£c b¸ cô
l§p, thÑc (vijJAna) s¨ b¸ ki¬m soát, trí (jJAna) s¨ có m£t.

4. S½ lßþc v« giá tr¸ cüa Ð¸nh (SamAdhi)
Còn tu Ð¸nh là nh¡m làm chü sñ suy nghî b¢ng cách
không nói th¥m trong não. Møc ðích chính cüa cách này
là nh¡m ki¬m soát tâm ngôn ð¬ cái biªt không l¶i có m£t.
Nó chính là n«n täng cüa Ð¸nh. Khi Ð¸nh ðã thñc sñ có,
nång lñc t§p khí/l§u ho£c, tùy miên, kiªt sØ s¨ b¸ ðào
thäi, phi«n não không còn, nghi®p chß¾ng chuy¬n hóa.
Ðây là cách tiªn thÆng vào hang ± vô minh. Bªi vì chính
nång lñc suy nghî hay nói th¥m là cØa ngõ phát ra nhæng
nµi dung tâm ðü loÕi. Cån bän vô minh t× ðó sinh ra.
Tâm di ðµng thß¶ng trñc theo nhæng khuynh hß¾ng
quy«n lþi v§t ch¤t và quy«n lþi tinh th¥n ð«u dña trên
nhæng sñ nói th¥m mang nhi«u nµi dung cao thßþng và
hèn hÕ khác nhau. Nh¸ nguyên, tranh ch¤p, tham døc,
h§n thù, man trá, ngoan c¯, bß¾ng bïnh cÑ luân phiên
xu¤t hi®n trong nhæng m¯i giao tª h¢ng ngày cüa con
ngß¶i. Trong cuµc s¯ng h¢ng ngày, t× vi®c ð¶i ðªn vi®c
ðÕo, thß½ng, ghét, thù h§n, tranh h½n, tranh th¡ng cÑ
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gi¢ng co trong trí nång bi®n lu§n cüa "cái Ta." Nó ðßþc
Ph§t thß¶ng so sánh nhß t¤m väi d½ ðßþc nhuµm lên ðü
màu s¡c, hay nhß vûng nß¾c ðøc không bao gi¶ th¤y
ðßþc ðáy, ho£c nhß m£t h° luôn luôn gþn sóng lån tån,
hay nhß ng÷n ðèn d¥u ðÑng trß¾c gió.
Mu¯n ngån ch§n t§p khí hay l§u ho£c, ta phäi thñc t§p
cách làm chü sñ suy nghî b¢ng nhi«u chiêu thÑc và nhi«u
kÛ thu§t. V¾i phß½ng thÑc hu¤n luy®n tâm này, nªu
thành tñu væng ch¡c, tâm s¨ không tiªp tøc di ðµng
thß¶ng trñc næa. Nó yên l£ng. Ðây là trÕng thái Chï. Yên
l£ng càng sâu, tâm s¨ trª nên Ð¸nh. Ðây là trÕng thái tâm
ðÑng yên. Cái biªt không l¶i s¨ có m£t. Tâm không có t¤t
cä sñ xung ðµt trong nó. Tâm biªt rõ ràng và ð¥y ðü v«
môi trß¶ng chung quanh mà không b¸ môi trß¶ng chung
quanh tác ðµng. Ðây là trÕng thái tâm ðßþc so sánh nhß
nß¾c ðøc trong h° ðã ðßþc l¡ng trong. Gió thª gian dù có
th±i vào, m£t nß¾c h° tâm vçn không gþn sóng. Nß¾c
cüa h° tâm ðßþc so sánh nhß ðã trª thành bång giá !
Ngay ðó nång lñc t§p khí hay l§u ho£c li«n b¸ vô hi®u
hóa. Cho nên, mÑc ð¸nh càng sâu, t§p khí/l§u ho£c chÆng
nhæng không có ði«u ki®n tác ðµng tâm mà còn b¸ ðào
thäi t× l¥n bên trong c½ chª tâm.
Chú ý: - Ph¥n tu Chï và tu Ð¸nh, chúng tôi trình bày t×
ph¥n Chiêu ThÑc, trang 266.

5. S½ lßþc v« giá tr¸ cüa Hu®, tÑc Tu® trí (VipassanA)
V¾i ngß¶i tu Thi«n Ð¸nh, ðòi höi v¸ ðó phäi làm chü sñ
suy nghî hay làm chü tâm ngôn, trong lúc ðó v¾i ngß¶i tu
Thi«n Hu® thì không c¥n làm chü tâm ngôn mà chï c¥n
áp døng cách kích thích tánh th¤y, tánh nghe, tánh xúc
chÕm và nhæng kÛ thu§t Không Dán Nhãn Ð¯i Tßþng, Chú
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Ý Tr¯ng R²ng. Ho£c áp døng nhæng chiêu thÑc chï biªt,
th¥m nh§n biªt trong Thi«n Chï. Tác døng cüa kÛ thu§t
này s¨ giúp ta t× l¥n ch¤m dÑt ðßþc nhæng b®nh thành
kiªn, ð¸nh kiªn, thiên kiªn chü quan, cô l§p hóa ðßþc t§p
khí/l§u ho£c, và các thÑ truy«n th¯ng thª gian. Tâm hÕn
chª nhæng si mê l¥m ch¤p và dính m¡c. Cu¯i cùng, ta
vçn tÕo ra ðßþc sñ hài hòa thân tâm, hài hòa v¾i môi
trß¶ng chung quanh, và phát huy trí tu® tâm linh. Ðó là
giá tr¸ kÏ di®u cüa Thi«n Hu®.
Tuy nhiên, Hu® ª ðây không phäi là Hu® theo nghîa Hu®
siêu vßþt nhß t× Bát Nhã (PrajJA) mà nó chï là Tu® trí.
Ðây là tu® trí trñc giác. Trí này là trí "siêu thª." Nó không
dña trên c½ sª cüa ThÑc mà trên c½ sª tánh giác. Vai trò
ðäm nh§n trí này là các tánh trong c½ chª tánh giác.
ChÑc nång cüa trí này là nhìn th¤y rõ, nh§n thÑc rõ v« ð¯i
tßþng hay hi®n tßþng mà không có trí nång suy lu§n v«
ð¯i tßþng, không có thÑc phân bi®t hai bên v« ð¯i tßþng,
nên trong ðó nó không có chÑa 2 thÑ quy«n lþi v§t ch¤t
và tinh th¥n. Nó thu¥n túy tâm linh. V¾i trí này, ta th¤y
biªt, nghe biªt, xúc chÕm biªt rõ ràng ð¯i tßþng nhß th§t
mà tâm không dao ðµng. Chï vì b¢ng tu® trí này ta cô l§p
quán tính suy nghî cüa ý cån, quán tính phân bi®t cüa ý
thÑc, và ta hÕn chª ðßþc quán tính suy lu§n, v¨ v¶i cüa
trí nång s¡c bén.
H® Nguyên Thüy g÷i là "VipassanA." T× này ðßþc d¸ch là
"Tu® minh sát." Nó tß½ng ðß½ng tiªng Anh là "Insight,
Intuition, Clear vision." Khi nó ðßþc dùng chung v¾i t×
Samatha, nó ðßþc d¸ch là "Chï Tu®." TÕi Trung Hoa, vào
thª kÖ thÑ Sáu, ngài Trí Khäi ÐÕi sß (538-597) d¸ch là "Chï
Quán."
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V¾i tu® trí này, nªu biªt cách thñc t§p, ta s¨ kinh nghi®m
nh§n biªt rõ ràng ð¯i tßþng mà tâm không dao ðµng
trß¾c cänh, v§t, và ngß¶i. Trong tiªn trình biªt này, quán
tính nói th¥m là t¥m (vitakka) tuy vçn có mà không làm
cho tâm b¸ dính m¡c cänh, v§t, và ngß¶i (ð¯i tßþng), vì
sñ ð¯i thoÕi th¥m l£ng là tÑ (vicAra) không th¬ khªi lên.
Nó tß½ng ðß½ng v¾i "ð¸nh có t¥m không tÑ." ("savitakkaavicAra samAdhi"). Ðây là ð¸nh mà trong ð¥u có nói th¥m
v« chü ð« hay nói th¥m mµt t× nào ðó mà ta không có
suy nghî thêm v« chü ð«, ho£c không suy nghî thêm v«
nµi dung cüa t× ðó. Ta chï duy trì ni®m biªt là mình
ðß½ng thñc t§p 1 trong các cách nêu trên. Nªu lìa ni®m
biªt này, v÷ng tßªng s¨ xen vào.
Thí dø, khi ni®m Ph§t, ni®m chú, ho£c tøng kinh, gõ mõ,
hay l¥n tràng hÕt, ho£c thª ðªm, ho£c nghe âm thanh v¾i
nh¸p ði®u ð«u ð£n, ta chï duy trì ni®m biªt v« nµi dung
mà ta ðß½ng thñc t§p. Ðó là: ni®m Ph§t, ta chï biªt ni®m
Ph§t. Không thêm ni®m gì khác khi ni®m Ph§t. Tøng chú
hay tøng kinh, ho£c nghe âm thanh, hay thª ðªm, ta chï
biªt tøng, chï biªt nghe, chï biªt ðªm. Không thêm ni®m
gì khác vào tiªn trình chï biªt này.
Nó gi¯ng nhß khi ta áp døng các phß½ng thÑc thß giãn
trong Thi«n Chï. Nhßng nó khác h½n Thi«n Chï là ª ðây,
ta dùng các pháp Nhß Th§t hay nhæng kÛ thu§t Không
Dán Nhãn và Chú Ý Tr¯ng R²ng. (xem thêm Cu¯n 3).
V¤n ðáp giäi thích
Höi: - TÕi sao v÷ng tßªng không th¬ xen vào ?
Ðáp: - Vì trong khi nói th¥m, ta duy trì ni®m chï biªt là
mình ðang nói th¥m, v÷ng tßªng t× các vùng ký Ñc
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không th¬ khªi lên. Nhßng nªu ta l½ là ni®m chï biªt,
v÷ng tßªng s¨ xen vào.
Höi: - Vì sao thñc t§p cách làm chü suy nghî g÷i là "hu¤n
luy®n tâm ?"
Ðáp: - Tâm là mµt tiªn trình ni®m liên tøc ðü loÕi. Nó là
mµt bãi chiªn trß¶ng mà trong ðó ni®m xung ðµt thß¶ng
trñc khªi lên. Tâm này là tâm v÷ng. Bän ch¤t cüa nó là di
ðµng. Nó ðßþc l§p thành dña trên quán tính suy nghî
tri«n miên. Ta suy nghî v« nhi«u v¤n ð« khác nhau trong
cuµc s¯ng h¢ng ngày. H¥u hªt tâm chúng ta ð«u b¸ áp lñc
cüa suy nghî thúc ð¦y ð¬ suy tính vi®c này, vi®c kia. T¤t
cä suy nghî ðó ð«u phù hþp theo hoàn cänh s¯ng hay
môi trß¶ng s¯ng cüa t×ng thành ph¥n con ngß¶i hay
t×ng lÑa tu±i trong xã hµi. V¾i ngß¶i chßa tïnh ngµ, chßa
giác ngµ, có l¯i suy nghî tính toán theo ki¬u ngß¶i chßa
tïnh ngµ, chßa giác ngµ. V¾i ngß¶i lß½ng thi®n có l¯i suy
nghî tính toán theo mçu ngß¶i lß½ng thi®n. Thi®n và ác,
phäi và trái, chia r¨ và ðoàn kªt, danh và lþi, quy«n lñc và
tranh ch¤p...luôn luôn g¡n li«n trong nhæng nµi dung suy
nghî cüa con ngß¶i ðü m÷i thành ph¥n. Nhßng h¥u hªt
m÷i ngß¶i ð«u không nh§n ra chính suy nghî là tác nhân
gây ra phi«n não, tranh ch¤p, sân h§n, ð¤u tranh, thù
ð¸ch tri«n miên cho xã hµi loài ngß¶i. Nó cûng gây ra u¤t
cäm và gây ra b®nh tâm th¬. Vì nó tÕo ra sñ không cân
b¢ng giæa 2 h® Giao cäm và Ð¯i giao cäm, ðßa ðªn thântâm không bao gi¶ hài hòa. Nó cän trª sñ tiªn hóa tâm
linh. Nó phän ánh nhæng bän ch¤t phàm tøc cüa "cái
Ta": "Ðây là tôi," "Cái này là cüa tôi," "Cái này là tñ ngã
cüa tôi." Bªi vì h¥u hªt nhæng thÑ suy nghî ðó ð«u hß¾ng
ðªn phøc vø quy«n lþi v§t ch¤t hay quy«n lþi tinh th¥n
cüa "cái Ta." Ð¥u m¯i cüa ðau kh± và ð¤u tranh ðiên ðäo
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xu¤t nguyên t× nhæng quan ði¬m sai l¥m này. Chï tr×
nhæng b§c giàu lòng t×-bi hay nhæng b§c tïnh thÑc, tïnh
ngµ, b§c có trí tu®, ho£c ðã giác ngµ, các ngài nh§n rõ
nhæng quan ði¬m sai l¥m nói trên và s¯ng vì ngß¶i khác
m¾i ðßa suy nghî cüa h÷ ðªn phøc vø tha nhân, mang lÕi
hÕnh phúc và an lÕc lâu dài cho ngß¶i khác và cho muôn
loài chúng sinh. Còn ngß¶i chßa tïnh thÑc, chßa tïnh
ngµ, chßa giác ngµ, h÷ luôn luôn b¸ các thÑ quy«n lþi v§t
ch¤t và tinh th¥n bao vây và thúc ð¦y. H÷ d bµc lµ tham,
sân, khi quy«n lþi v§t ch¤t và tinh th¥n cüa h÷ b¸ xâm
phÕm. Vì v§y, cho dù tu thi«n lâu nåm, có khä nång giäng
thi«n lßu loát, nªu chßa thñc sñ tïnh ngµ, chßa thñc sñ
tïnh thÑc, chßa th¬ nh§p chân tánh hi®n tßþng, chßa có
tâm t×-bi, chßa tri®t tiêu ngã ch¤p, ngã døc, ngã ái, ngã
kiªn, v¸ ¤y vçn có l¯i suy nghî tính toán nhß ngß¶i phàm
phu. V¸ ¤y vçn không thoát khöi mÕng lß¾i danh lþi riêng
tß và nhæng mÕng lß¾i phân bi®t, chia r¨, ð¯ kÜ, dán
nhãn, chøp mû; ng¥m hÕi danh dñ và uy tín ngß¶i khác.
Nay thñc t§p phß½ng thÑc làm chü sñ suy nghî, ðó là
cách ta trñc tiªp hu¤n luy®n tâm trª nên yên l£ng hay trª
v« bän tánh thanh t¸nh v¯n có sÇn cüa nó. Nó s¨ trª nên
thu¥n: không còn lång xång dao ðµng vì nhæng chuy®n
th¸ phi (phäi-trái) cüa thª gian. Tª bào não vùng suy nghî
s¨ t× l¥n b¸ hÕn chª dính m¡c ngoÕi duyên, ðßa ðªn
không ðµng. Qua ðó, ý hành, ngôn hành s¨ trª nên yên
l£ng. Tâm ð¸nh s¨ trª nên væng ch¡c. Hu® lñc s¨ tñ phát.
Nªu thñc sñ kinh nghi®m làm chü suy nghî, xem nhß ta
làm chü ðßþc sñ di ðµng cüa tâm. Nhæng xúc cäm lo âu,
sþ hãi, sân h§n, cáu kïnh, ð¯ kÜ, ganh t¸, tranh ch¤p,
bu°n phi«n, bñc bµi, oán thù, nghi kÜ... chÆng nhæng
không có ði«u ki®n khªi ra mà chúng s¨ t× l¥n b¸ chuy¬n
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hóa ð¬ trª nên thu¥n t¸nh hay không ðµng. Vì ngay ðó
tánh biªt ðã có m£t. Th¥n kinh ta s¨ ±n ð¸nh. Tâm s¨ trª
nên hài hòa v¾i m÷i ngß¶i, m÷i cänh v§t. C½ th¬ ta t× ðó
s¨ tránh ðßþc b®nh tâm th¬ nhß m¤t ngü, cao máu, loét
bao tØ, hay ti¬u ðß¶ng. Bªi vì chính suy nghî là ð¥u m¯i
tÕo ra nhæng b¤t an cüa tâm và nhæng r¯i loÕn chÑc
nång trong c½ th¬. Nó là tác nhân làm cho Giao cäm th¥n
kinh hoÕt ðµng thß¶ng trñc, ðßa ðªn các nß¾c hóa h÷c
nhß norepinephrine, epinephrine, cortisol, glucagon cÑ
tiªt ra. B®nh tâm th¬ xäy ra dña trên nguyên lý này.
Tóm lÕi, ðây là cách hu¤n luy®n tâm trª nên yên l£ng
ng¡n g÷n, thiªt thñc, và hæu hi®u. Nó cûng là phß½ng
thÑc tuy r¤t cû, nhßng r¤t m¾i ð¯i v¾i ngß¶i m¾i b¡t ð¥u
bß¾c chân vào Thi«n.
Höi: - Vì sao cách này là cách hu¤n luy®n tâm trª nên yên
l£ng ng¡n g÷n, thiªt thñc, và hæu hi®u ?
Ðáp: - Vì ta biªt r¢ng g¯c cüa v÷ng tßªng chính là sñ nói
th¥m mang nhi«u nµi dung khác nhau. Không nói th¥m,
v÷ng tßªng không th¬ khªi. Ta thñc hành thÆng vào cách
làm chü sñ nói th¥m. Ta không ði lòng vòng. Không ng°i
ðùa giÞn v¾i v÷ng tßªng. Không l¤y ðá ðè cö: không l¤y
ni®m thi®n ðè ni®m ác. Ta thñc t§p cách làm cho tª bào
não có ký Ñc m¾i. Ðó là ký Ñc "không nói th¥m." Khi ký
Ñc này trª thành hi®n thñc trong tâm, th¶i gian døng
công cüa ta s¨ ðßþc rút ng¡n lÕi. Khi mu¯n "sáu cån
không dính sáu tr¥n," ta chï c¥n gþi lên ni®m "không nói
th¥m," ngay ðó tâm ta li«n an t¸nh. Cûng nhß khi mu¯n
vào trÕng thái vô ni®m, ta chï gþi lên ni®m "không nói
th¥m," ngay ðó tâm ta li«n ª trong vô ni®m. Cu¯i cùng, ta
s¨ có kinh nghi®m làm chü sñ suy nghî mà không m¤t
nhi«u nåm thñc t§p nhß trß¾c ðây, tuy ðã m¤t nhi«u
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nåm døng công miên m§t mà ta vçn không làm sao ki¬m
soát ðßþc v÷ng tßªng. Cho nên, ðây là cách hu¤n luy®n
tâm trª nên yên l£ng ng¡n g÷n, thiªt thñc và hæu hi®u.
Höi: - Vì sao làm chü suy nghî ðßþc g÷i là phß½ng thÑc
"r¤t cû" ?
Ðáp: - Vì t× hàng nghìn nåm v« trß¾c, phß½ng thÑc này
ðã ðßþc Ph§t và chß T± truy«n dÕy: mu¯n ngµ ðÕo, ngß¶i
tu thi«n phäi ngßng suy nghî; mu¯n không phi«n não,
ngß¶i tu thi«n phäi ngßng suy nghî; mu¯n tâm trª thành
ð¤t, chÑa t¤t cä các thÑ trong sÕch hay uª trßþc trên thª
gian, ngß¶i tu thi«n phäi ngßng suy nghî; mu¯n vô ni®m,
ngß¶i tu thi«n phäi ngßng suy nghî, mu¯n tâm nhß
tß¶ng vách, ngß¶i tu thi«n phäi ngßng suy nghî.
Vì nhæng lý do này nên nó ðßþc g÷i là "r¤t cû."
Höi: - Vì sao g÷i là "m¾i" ð¯i v¾i ngß¶i m¾i bß¾c chân
vào Thi«n ?
Ðáp: - V¾i ngß¶i m¾i tu Thi«n, h÷ chßa biªt phß½ng thÑc
làm chü sñ suy nghî là phß½ng thÑc cån bän trong Thi«n
Ph§t giáo, bây gi¶ h÷ biªt, nên g÷i là "m¾i."
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V
PH¿´NG TI®N TH¹C HÀNH
M

ð¥u

Trong Thi«n, có nhi«u phß½ng ti®n thñc hành. M²i
phß½ng ti®n ð«u ðáp Ñng cho nhu c¥u c¥n ðªn cüa ngß¶i
thñc hành. Phß½ng ti®n ðßþc so sánh nhß døng cø giúp
ta thñc hi®n chß½ng trình, kª hoÕch mà ta nh¡m t¾i. Vì
v§y, trß¾c khi sØ døng phß½ng ti®n ð¬ ðÕt møc tiêu, ta
c¥n có nhæng sñ hi¬u biªt rõ v« phß½ng ti®n ðó. Gi¯ng
nhß mu¯n sØ døng phß½ng ti®n di chuy¬n ð¬ ði ðªn ðâu,
ta c¥n biªt rõ v« ph¦m ch¤t và công døng cüa phß½ng
ti®n di chuy¬n ðó. Nªu ði ðß¶ng xa mà ði bµ hay ði xe
ðÕp, tuy cûng ði ðªn n½i ta mu¯n ðªn, nhßng m¤t nhi«u
ngày, nhi«u tháng hay nhi«u nåm. Do ðó, ta c¥n sØ døng
phß½ng ti®n v×a t¯t và di chuy¬n nhanh và v×a hþp v¾i
khä nång cüa ta. Trong trß¶ng hþp này, ta có th¬ thuê xe
ð¬ lái ði hay nªu có xe, và biªt cách lái, ta tñ lái.
Trong Thi«n cûng v§y, thñc hành là cách ði v« nhà. Ðây
là "v« ngôi nhà tâm linh." Ngôi nhà này khác h½n ngôi
nhà thª tøc: trong nó không có lØa tranh ch¤p, không có
lØa h§n thù, không có lØa ð¯ kÜ, không có lØa ích kÖ, mà
có nß¾c an lÕc, thanh thän, t×-bi, trí tu®, và nß¾c cam l°
vì ngß¶i khác. Ðây là chÑc nång cao c¤p cüa Tâm linh.
Qua sñ soi chiªu cüa trí tu® và sñ chan räi t×-bi ðªn
ngß¶i khác, ba nghi®p cüa ta s¨ trª nên thanh t¸nh.
Nghi®p chß¾ng cüa ta t× ðó cûng s¨ tñ chuy¬n hóa l¤y. Vì
v§y, ta c¥n có phß½ng ti®n ði v×a thích hþp v¾i khä nång
cüa ta mà cûng v×a v« ðªn n½i ta mu¯n v« mà không m¤t
nhi«u th¶i gian vô ích.

246

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

Trong Thi«n Cån Bän, v¾i bài phß½ng ti®n thñc hành này,
chúng tôi gi¾i thi®u quí v¸ 4 møc: (1) Nghîa ðàng trß¾c,
nghîa ðàng sau, (2) Chiêu thÑc thñc hành, (3) KÛ thu§t
thñc hành, (4) và Bài ð÷c thêm.
V« Nghîa ðàng trß¾c, nghîa ðàng sau, chúng tôi lßu ý quí
v¸: trong Thi«n có nhi«u thu§t ngæ hay døng ngæ ho£c
chü ð« ð¬ thñc hành, quí v¸ ch¾ có n¡m nghîa ðàng trß¾c
khi thñc hành. Nghîa này là nghîa lòng vòng (circular
meaning). N¡m nghîa ðó, quí v¸ không bao gi¶ thñc hành ð¬ ði
ðªn n½i. Gi¯ng nhß leo cây có thoa mÞ bò... Quí v¸ nên n¡m
nghîa ðàng sau. V¾i nghîa này, quí v¸ s¨ biªt cách thñc hành cø
th¬. Ngay trong th¶i gian ng¡n, quí v¸ có kinh nghiêm nhi«u
m£t trên thân, tâm, và trí tu® cüa quí v¸.

Thí dø: - Nghîa ðàng sau cüa v÷ng tßªng là gì ? – Là sñ
nói th¥m trong não.
Do ðó, nªu mu¯n không theo v÷ng, ta thñc t§p cách
không nói th¥m trong não. V÷ng tßªng s¨ không thª nào
khªi lên ðßþc. Ta không c¥n phü ð¸nh nó, cûng không
c¥n giäi thích lòng vòng mà cu¯i cùng, ta vçn không biªt
cách làm sao ðÕt ðßþc không theo nó.
V« chiêu thÑc, chúng tôi trình bày 5 cách thñc hành. M²i
cách ð«u có tác døng là hÕn chª quán tính di ðµng cüa
v÷ng tâm, giúp ngß¶i thñc hành ðÕt ðßþc trÕng thái tâm
yên l£ng, thanh thän, tr¥m l£ng, và chæa b®nh tâm th¬.
Tuy kªt quä chï tÕm th¶i, nhßng li«n tÑc kh¡c. Nªu máu
cao hay ðß¶ng trong máu cao, qua thñc t§p 1 trong các
chiêu thÑc trong vòng 10 phút — quí v¸ tñ ðo hay nh¶
ngß¶i khác ðo — quí v¸ s¨ nh§n ra ngay máu hÕ, ðß¶ng
hÕ. Mu¯n chæa dÑt hÆn nhæng b®nh kinh niên nhß máu
cao, u¤t cäm (Stress), quí v¸ chï c¥n miên m§t thñc hành
các chiêu thÑc ðó trong nhi«u tu¥n l, hay vài ba tháng,
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quí v¸ s¨ chæa dÑt hÆn. Chï vì qua áp døng các chiêu
thÑc, ta tác ðµng thÆng vào h® Ð¯i giao cäm th¥n kinh,
ho£c vào h® th¯ng Vi«n não. Qua ðó, các ch¤t nß¾c hóa
h÷c liên h® ðªn chæa b®nh tâm th¬ ðßþc tiªt ra trong các
tuyªn nµi tiªt, trong dây th¥n kinh, hay trong cu¯ng não.
Ph¥n l¾n chiêu thÑc dành cho tu Chï (Samatha). Trong ðó
quí v¸ ðßþc hß¾ng dçn nhæng cách thñc hành gìn giæ các
cån — thu§t ngæ quen g÷i là thu thúc løc cån — qua
nhæng cách thß giãn...
Riêng v« kÛ thu§t thñc hành, chúng tôi gi¾i thi®u 4
phß½ng ti®n, nªu áp døng ð«u ð£n 1 trong 4 phß½ng ti®n
ðó, quí v¸ có khä nång v« t¾i ngôi nhà tâm linh cüa quí v¸.
Chúng tôi thß¶ng g÷i nhæng phß½ng ti®n này là "xe mµt
s¯." Chï sØ døng 1 phß½ng ti®n thôi, quí v¸ cûng ðªn n½i
quí v¸ mu¯n ðªn. Chï vì nhæng phß½ng ti®n này ð«u tác
ðµng thÆng vào 1 trong 3 tánh cüa c½ chª tánh giác.
Trong Thi«n Cån Bän, hß¾ng ði cüa quí v¸ là Làm Chü Sñ
Suy Nghî và n½i ðªn là Tánh Giác b¡t ð¥u hi¬n lµ. Ði«u
này có nghîa, khi quí v¸ thñc sñ làm chü ðßþc sñ suy
nghî, dù trong vòng vài ba giây hay 1 phút, quí v¸ li«n
kinh nghi®m ngay cái Biªt Không L¶i rõ ràng và ð°ng bµ.
Ðó là ð£c tính cüa Tánh giác. Sau ðó, quí v¸ c¥n cüng c¯
thêm ð¬ Tánh giác có m£t væng ch¡c. Khi nó có m£t væng
ch¡c, thu§t ngæ Thi«n Tông g÷i là "v« ðªn nhà." V¸ nào
nªu có kinh nghi®m Tánh giác hi¬n lµ, s¨ kinh nghi®m
nhæng kªt quä nhß sau:
1) Trên m£t thân, v¸ ðó s¨ ði«u chïnh ðßþc b®nh tâm th¬.
Ðó là ta có khä nång tñ chæa ðßþc nhæng thÑ b®nh kinh
niên nhß tim mÕch, ti¬u ðß¶ng, máu cao, th¥n kinh suy
nhßþc, ho£c nhæng b®nh äo giác v« th¤y, nghe, hay
nhæng b®nh m¤t ký Ñc, b®nh tr¥m cäm, vân vân.
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2) Trên m£t tâm, v¸ ðó lúc ð¥u s¨ b¾t dính m¡c, b¾t b®nh
chü quan, b¾t dán nhãn ngß¶i khác, và b¾t phát ngôn
b×a bãi. V« sau, tâm trª nên thu¥n t¸nh, có hÖ lÕc, có t×bi, và trí tu® ð¯i v¾i ngß¶i khác. Tâm không còn chü
quan, không còn thiên l®ch. L¶i nói phát ra phù hþp v¾i
cß½ng v¸ cüa mình. V¸ ¤y có khä nång thành tñu ð¸nh sâu
ð¬ ðào thäi t§p khí/l§u ho£c và cu¯i cùng là ðÕt møc tiêu
nhân chÑng. Ðây là nång lñc cüa tánh giác ðã hoàn toàn
có m£t væng ch¡c.
3) Trên m£t trí tu®, v¸ ðó có nh§n thÑc m¾i v« hi®n tßþng
thª gian. V¸ ðó không còn l¥m ch¤p v« hi®n tßþng thª
gian nhß trß¾c khi tu thi«n. V¸ ðó nh§n rõ chân tánh hi®n
tßþng thª gian, không còn b¸ "cái TA" cüa ta nó thao
túng, gÕt gçm, thúc ð¦y ta thích thú phát ngôn mang
nhi«u nµi dung sai l¥m mà ta cho là ðúng — theo cách
nhìn cüa "cái Ta" cüa ta.
Tóm lÕi, khi thành tñu 1 trong các chiêu thÑc hay kÛ
thu§t thñc hành trong Thi«n Cån Bän, ta b¡t ð¥u có khä
nång tñ chuy¬n hóa nghi®p chß¾ng cüa ta qua nhæng
thay ð±i trên các m£t thân, tâm và trí tu® tâm linh.
V« Bài Ð÷c Thêm, trong Cu¯n 2, chúng tôi trình bày
nhæng tác ðµng dây chuy«n bên trong não bµ và các h®
th¯ng th¥n kinh, các tuyªn nµi tiªt, giúp ta ði«u chïnh
ðßþc b®nh tâm th¬, qua sñ thñc hành các chiêu thÑc hay
kÛ thu§t. Ph¥n này g°m H® Th¥n Kinh Tñ Quän, H°i Ðáp
Sinh H÷c Trong Thi«n. Trong Cu¯n 3, có bài Ði®n Não
Ð°, H® Th¯ng Vi«n Não, và H® Tuyªn Nµi Tiªt.
Mong bài phß½ng ti®n thñc hành này s¨ giúp ích quí v¸
g£t hái nhi«u kªt quä cø th¬ trên các m£t thân, tâm, và trí
tu® tâm linh cüa quí v¸.
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1. Nghîa ðàng trß¾c, nghîa ðàng sau
B¤t kÏ thu§t ngæ, døng ngæ hay chü ð« nào cüa Thi«n —
t× Cån Bän ðªn Trung C¤p — cûng ð«u có hai loÕi ý
nghîa: nghîa ðàng trß¾c và nghîa ðàng sau. Ð¬ thñc hành
có kªt quä, trß¾c khi thñc hành chü ð« nào ðó, quí v¸ c¥n
n¡m væng hai loÕi ý nghîa. Trong ðó, nghîa ðàng sau
ðóng vai trò quyªt ð¸nh cüa sñ døng công. Còn nghîa
ðàng trß¾c ðóng vai trò kiªn thÑc v« nµi dung døng ngæ
hay thu§t ngæ cüa chü ð«. Quí v¸ có khä nång giàu thêm
kiªn thÑc Thi«n qua nghîa ðàng trß¾c, nhßng không biªt
rõ c¯t lõi døng ngæ hay thu§t ngæ Thi«n nói lên ði«u gì
ð¬ thñc hành theo cho ðúng v¾i tr÷ng tâm chü ð« ðó.
Ph¥n l¾n nghîa ðàng trß¾c có tính cách hàn lâm, vån
chß½ng, bác lãm, và triªt h÷c. Nó mang nhæng ð¸nh
nghîa lòng vòng hay loanh quanh. Ðôi khi nó mang tính
bí hi¬m, khó hi¬u. Nó không ði thÆng vào chü ð« mà ði
loanh quanh. Nói mãi mà vçn chßa hªt ý. Nó không n£ng
v« thñc hành mà n£ng v« phô bày nghîa lý cao siêu cüa
chü ð«. Ngß¶i nghe, nh§n ra r¤t hay, r¤t cao siêu, thâm
thúy, nhßng không biªt cách thñc hành nhß thª nào. Còn
nghîa ðàng sau thuµc v« bình dân hay dân gian. Nó rõ
ràng, cø th¬, cô ð÷ng, thiªt thñc. Nó ph± thông, d hi¬u,
chï thÆng, nói thÆng, và n£ng v« thñc hành. Nó giúp cho
ta biªt cách ði thÆng vào chü ð« ð¬ thñc hành.
Do ðó, nªu áp døng chü ð« theo nghîa hàn lâm, quí v¸ có
th¬ thñc hành lâu nåm mà chßa ch¡c ðÕt ðßþc møc tiêu;
nhi«u khi ðßa ðªn r¯i loÕn th¥n kinh. Nªu sai lÕc, kªt quä
thân và tâm quí v¸ chÆng nhæng không hài hòa mà còn
gây thêm nhi«u trÕng thái tâm lý không bình thß¶ng. Ðó
là b®nh ngã mÕn, b®nh tñ tôn, b®nh thành kiªn, ð¸nh
kiªn chü quan, b®nh méo mó, suy lu§n. V« thân, t×
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không b®nh, quí v¸ s¨ mang nhæng b®nh m¾i, nhÑt là
b®nh tim mÕch, cao máu, b®nh m¤t ký Ñc, b®nh li®t rung,
và b®nh ti¬u ðß¶ng. Riêng v« trí tu® chÆng nhæng không
phát huy mà còn làm cho quí v¸ thiªu sáng su¯t trong
nh§n thÑc v« chân tánh hi®n tßþng. Ði«u này ðßa ðªn
quí v¸ tñ tÕo ra nhæng m¯i b¤t hòa v¾i ngß¶i khác v«
nhi«u v¤n ð« trong cuµc s¯ng h¢ng ngày, hay trong
nhæng giao tª ngoài xã hµi, ho£c trong sinh hoÕt cüa
cµng ð°ng tôn giáo. Vì v§y, khi thñc hành b¤t kÏ chü ð«
nào trong Thi«n, quí v¸ c¥n n¡m væng nghîa ðàng trß¾c
và nghîa ðàng sau cüa chü ð« ðó. Ðây là ð¬ khi thñc
hành, quí v¸ s¨ không m¤t th¶i gian mò mçm và tránh
thñc hành sai lÕc chü ð«.
V¾i Thi«n, khi thñc hành sai, s¨ gây ra nhi«u tai hÕi cho
não bµ, thân-tâm và cho trí tu® tâm linh. Vì khi thñc
hành các chü ð«, chính Tâm tác ðµng Não bµ. Não bµ
ðáp Ñng các m®nh l®nh do Tâm khªi lên hay truy«n ðªn.
Nhæng ðáp Ñng này s¨ ði thÆng vào tª bào não, vào h®
th¯ng vi«n não, vào h® th¥n kinh, và vào các tuyªn nµi
tiªt. B®nh tâm th¬ gây ra nhß thª nào là do nhæng ðáp
Ñng cüa Não bµ khi nó nh§n m®nh l®nh t× n½i Ý, Tâm,
hay ThÑc cüa ta. Ngßþc lÕi, ta s¨ khöe mÕnh, th¥n s¡c
trong sáng, tâm linh sáng rÞ là do ta biªt cách sØ døng
nång lñc tánh giác hay trí nång tïnh ngµ ð¬ døng công.
Ðây là ði«u quí v¸ c¥n lßu ý.

Chia xë kinh nghi®m
G¥n 30 nåm trß¾c ðây (1974-2004), chúng tôi ðã t×ng bí
l¯i khi chÕm trán các døng ngæ hay thu§t ngæ Thi«n. Chï
vì chúng tôi chï biªt bám ch£t nghîa ðàng trß¾c cüa chü
ð« mà không ð¬ ý ðªn nghîa ðàng sau cüa døng ngæ hay
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thu§t ngæ Thi«n mu¯n nói lên ði«u gì. Vì v§y, càng n² lñc
døng công, chúng tôi càng bª t¡c. Dûng khí ð¥y ðü mà
ðß¶ng ði không biªt tiªn hành ra sao ! Cu¯i cùng, chúng
tôi b¸ b®nh tâm th¬, th¥n s¡c xám x¸t, và già trß¾c tu±i.
Nåm 1977, sau g¥n 2 nåm "nh§p th¤t b¤t ð¡c dî," mµt
hôm, có ngß¶i cùng cänh ngµ trông th¤y chúng tôi ðang
ði v® sinh, v¸ ¤y xã giao höi: "Trông th¥y hãy còn trë, nåm
nay th¥y ðßþc 80 chßa?" Th§t hªt sÑc kinh hoàng ! Không
ng¶ m¾i g¥n 2 nåm mà chúng tôi già ðªn thª sao ?

V¤n ð« vß¾ng m¡c
R°i liên tiªp 4 nåm sau ðó, (t× tháng 9 nåm 1977 ðªn
tháng 1, ð¥u nåm 1982), chúng tôi vçn chßa nh§n ra sñ
sai l¥m v« cách døng công này. Chúng tôi vçn ðì thân và
n² lñc døng công v¾i chü ð« theo nghîa hàn lâm cüa nó.
Chúng tôi cûng b¡t chß¾c các T± Thi«n Trung Hoa: "Dán
chæ tØ trên trán." Quyªt tâm tu cho ðªn n½i. Có chªt
cûng không sao ! Mµt ðêm chúng tôi ngü chï khoäng 4
hay 5 tiªng ð°ng h°. Nhßng càng n² lñc, chúng tôi càng
bª t¡c. Ð¥u óc cång thÆng mà møc tiêu vçn chßa thành
tñu: Không Theo V÷ng Tßªng và kinh nghi®m Ð¸nh.
Chúng tôi tñ v¨ ra nhi«u cách thñc hành ð¬ làm sao kinh
nghi®m ð¸nh và làm sao không theo v÷ng. Càng n² lñc
døng công, chúng tôi càng bª t¡c. Nhßng vçn không nän
chí, chúng tôi ch¤p nh§n chªt. Min sao cu¯i cùng chúng
tôi kinh nghi®m không theo v÷ng và ð¸nh là ðßþc. Nhi«u
lúc chúng tôi nghî r¢ng mình s¡p thành công.
Ðªn tháng hai nåm 1982, vào khuya ngày mùng 4 Tªt âm
l¸ch, chúng tôi hoàn toàn bª t¡c. C½n chán nän lên cao,
chúng tôi không còn mu¯n tu theo Thi«n næa. Ròng rã 7
nåm miên m§t døng công mà không ðÕt ðßþc ð¸nh, cÑ ð¬
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v÷ng tßªng d¡t mình ði theo nó mãi. R°i trong c½n bí l¯i
cùng cñc, v¾i cây bút bi, chúng tôi viªt mµt loÕt chæ
"không" trên gi¤y: "không thi«n, không quán, không chï,
không ð¸nh, không trø, không nhiªp, không ly, không b¤t,
không vô, không phi, không, không, không, không ! "
Ðªn chæ "không" cu¯i cùng, chúng tôi qu©t mÕnh ðß¶ng
bút bi dß¾i chæ "không" ðó. Ngay khi cánh tay v×a vút
mÕnh lên khöi ð¥u, chúng tôi li«n nh§n ra tÑc thì cách
giäi chü ð« mà chúng tôi ðã bª t¡c. Ðó là không nói th¥m
trong não thì có ð¸nh ! M×ng quá ! Chúng tôi cß¶i to lên !
Li«n theo ðó, chúng tôi nh§n ra thêm là lâu nay chúng tôi
ðã vß¾ng m¡c vào r×ng ngôn ngæ cüa nhæng ð¸nh nghîa
hàn lâm và lòng vòng trong các lu§n giäi Thi«n. Chúng tôi
ðã b¸ t× ngæ Thi«n mê ho£c ! Bây gi¶ d©p hªt t× ngæ hàn
lâm, lòng vòng; r°i không nói th¥m trong não thì vào
ðßþc ch² biªt rõ ràng, r²ng rang, và trùm kh¡p cüa tánh
giác ! Ðây là ch² "không hai" cüa ph¦m "Nh§p Pháp Môn
B¤t Nh¸" trong Kinh Duy Ma C§t. Li«n lúc ðó trong ð¥u
chúng tôi tñ phát ra 4 câu k®:

Ta ðã hªt r°i chuy®n thª gian,
Tâm ta thanh thän nhß mây ngàn.
Ðâu còn chi næa mà ðem nói,
Ý b£t, l¶i không, óc r²ng rang !
Chúng tôi m×ng quá. Xúc ðµng ! Biªt r¢ng ðây là sñ kiªn
giäi cüa tánh giác, chúng tôi vµi ghi nhanh 4 câu k® này.
Chúng tôi bß¾c xu¯ng giß¶ng, hß¾ng v« Mi«n Nam, vùng
bi¬n Vûng Tàu, quì ðänh l Th¥y chúng tôi ð¬ tÕ ½n Th¥y.
Chúng tôi xem chü ð« Biªt V÷ng Không Theo nhß là 1
Công Án mà bây gi¶ chúng tôi ðã giäi ra ðßþc và biªt
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cách thñc hành ð¬ ðÕt ðßþc không theo v÷ng và có kinh
nghi®m ð¸nh. Ðó là "không l¶i."
Sau ðó, bö hªt t¤t cä phß½ng thÑc lý lu§n cû mà chúng
tôi ðã tiªp thu t× trß¾c, chúng tôi tñ vÕch ra phß½ng thÑc
m¾i ð¬ døng công. Ðó là thñc t§p nhæng cách "không nói
th¥m trong não" ð¬ ðªn ch² "l¶i không, óc r²ng rang !"
Chuy¬n qua cách thñc hành m¾i này, vài tháng sau ðó,
chúng tôi ðã tÕm th¶i làm chü ðßþc v÷ng tßªng d dàng.
V÷ng tßªng không còn tñ do khªi lên trong ð¥u chúng tôi
næa. Chúng tôi cûng kinh nghi®m ðßþc ð¸nh d dàng.
Thân và tâm quân bình trª lÕi. Ðªn ðây chúng tôi biªt
mình ðã ði ðúng ðß¶ng. Chúng tôi nh§n ra: pháp có l¶i
chÆng nhæng d§m chân mµt ch² mà còn ðßa ðªn b®nh
tâm th¬, pháp không l¶i chÆng nhæng chæa ðßþc b®nh
tâm th¬ mà còn ði ðªn n½i. V÷ng tâm là có l¶i. Chân tâm
là không l¶i. Ðàng sau không l¶i là có ni®m biªt rõ ràng
và trùm kh¡p cüa tánh giác.
T× kinh nghi®m này, chúng tôi phát tâm: v« sau nªu có
hß¾ng dçn ngß¶i khác tu Thi«n, chúng tôi s¨ lßu ý h÷ là
c¥n n¡m væng nghîa ðàng trß¾c và nghîa ðàng sau cüa
chü ð« mà mình s¨ thñc hành. Nghîa ðàng trß¾c tuy hàn
lâm, mà lòng vòng. Nghîa ðàng sau tuy bình dân, mà
thiªt thñc. Chúng tôi cûng phát tâm ð¯i chiªu cách thñc
hành Thi«n v¾i khoa h÷c, ð¬ biªt khi thñc hành sai thì
ðßa ðªn gì cho thân-tâm, ðúng thì ðßa ðªn gì cho thântâm. Bây gi¶ mu¯n chia xë kinh nghi®m v¾i các bÕn m¾i
ði vào Thi«n, chúng tôi trình bày lÕi nguyên t¡c cån bän
này. Chúng tôi xªp nguyên t¡c nghîa ðàng trß¾c, nghîa
ðàng sau ðÑng ð¥u trong phß½ng ti®n thñc hành. Khi ðã
n¡m væng 2 nghîa cüa 1 chü ð«, ta s¨ th¤y Thi«n không
còn là v¤n ð« bí hi¬m, khó nh§n ra, m½ h°, và khó thñc
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hành ð¯i v¾i ta næa. Nªu không n¡m væng, Thi«n mãi
mãi s¨ là v¤n ð« bí hi¬m. Nó là sän ph¦m dành riêng cho
cån c½ b§c thßþng ! V¾i cån c½ bình thß¶ng, ta mu¯n
thñc hành mà cûng không làm sao thñc hành ðßþc. Dù
có ð÷c bao nhiêu sách cüa các h÷c giä Thi«n ho£c cüa
các nhà biên khäo Thi«n, sßu t§p Thi«n, ta cûng mù t¸t.
Chï vì nhæng v¸ ðó nói nghîa ðàng trß¾c, chÑ không nói
nghîa ðàng sau. Nhæng v¸ ðó là nhæng nhà lu§n v« Thi«n,
chÑ không phäi là nhà thñc hành Thi«n ! Ho£c cho dù có
thñc hành, nhæng v¸ ðó vçn là nhæng v¸ m¾i ði vào vùng
ð¤t m¾i cüa Thi«n. H÷ còn ðang mò mçm, chÑ chßa phäi
là nhæng v¸ ðã lão luy®n trong chü ð« mà nhæng v¸ ðó
hß¾ng dçn ta. Nói chung, nhæng v¸ ðó chßa nh§n ra l¯i
v« nhà b¡t ngu°n t× ch² không l¶i. H÷ còn ðang dùng l¶i
ð¬ mô tä ch² ngµ hay ch² h÷ ðß½ng døng công. H÷ chßa
biªt cách buông l¶i ð¬ g£p "Ông chü" và hµi nh§p vào
chân tâm.

Ý nghîa
Trong Thi«n, døng ngæ và thu§t ngæ luôn luôn có hai m£t
ý nghîa: "Nghîa ðàng trß¾c" và "nghîa ðàng sau." "Nghîa
ðàng trß¾c", Thi«n Tông xªp vào loÕi t× ngæ "chªt," m£c
dù ý nghîa cüa nó thß¶ng mang tính ch¤t hàn lâm hay
cao siêu, và có tính triªt h÷c hay h÷c giä. Nó n£ng v«
hình thÑc lý lu§n và có khuynh hß¾ng trình bày trên m£t
tøc ðª theo ki¬u qui ß¾c thª gian, dña trên b« m£t hi®n
tßþng, chÑ không nói lên ðßþc bän th¬ hi®n tßþng, hay
chi«u sâu cüa hi®n tßþng theo nghîa chân ðª. Lþi ích cüa
nghîa ðàng trß¾c chï làm giàu thêm kiªn thÑc t× ngæ cho
ngß¶i thích Lý, ch¾ không thích Hành. Còn nªu mu¯n
hành, nó phù hþp v¾i cån c½ bén nhÕy, hay cån c½ cao.
V¾i ngß¶i cån c½ th¤p, không bén nhÕy, nªu c¯ g¡ng áp
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døng, ta s¨ d§m chân mµt ch². Vì ta không biªt cách làm
sao ð¬ ðÕt ðßþc møc tiêu t¯i h§u cüa døng ngæ hay thu§t
ngæ ðó. Ho£c nªu có ði, ta cûng chï ði ðßþc mµt ðoÕn
ng¡n r°i ðÑng lÕi. Ta không biªt phäi tiªn nhß thª nào
næa. Chï vì nhæng bß¾c ði này là ði theo con ðß¶ng
quanh co, lòng vòng, gai góc, chÑ không phäi con ðß¶ng
tr¯ng và thÆng. Gi¯ng nhß ngß¶i t§p sñ b½i thuy«n, cÑ
chèo mãi mà chiªc thuy«n vçn xoay tròn, không làm sao
tiªn lên ðßþc. Ngßþc lÕi, v¾i ngß¶i cån c½ cao, linh mçn,
ta s¨ phång ra ðßþc ð¥u m¯i ð¬ thñc hành d dàng.
"Nghîa ðàng sau" ðßþc xªp là t× ngæ "s¯ng." Nó mang
tính ch¤t thñc tin, thiªt thñc, cô ð÷ng, và bình dân. Nó
chï thÆng, nói thÆng, không quanh co, không lòng vòng,
không loanh quanh. Nó phù hþp v¾i t¤t cä trình ðµ. Lþi
ích cüa nó ðßa ðªn mª mang trí tu® tñ phát cüa con
ngß¶i, chÑ không cóp nh£t m¾ kiªn thÑc hàn lâm ðã
ðßþc qui ð¸nh sÇn nhß l¯i ð¸nh nghîa "ðàng trß¾c."
Thª nào là t× ngæ chªt ? "Chªt" có nghîa ý nghîa døng
ngæ hay thu§t ngæ ðó mang tính c¯ ð¸nh, không linh
hoÕt, và giäi thích lòng vòng, làm cho ngß¶i thñc hành
không biªt ð¥u m¯i ª ðâu ð¬ áp døng hay døng công.
Còn "s¯ng" có nghîa ý nghîa t× ngæ ðó nói lên c¯t tüy
cån bän cüa døng ngæ ðó mu¯n nói lên ði«u gì. Ngß¶i tu,
t× ðó có th¬ phång ra manh m¯i ð¬ døng công. Tác døng
cüa nó tÕo ra sñ xúc tác v§t lý ð¯i v¾i tâm; không mang
tính ch¤t hàn lâm nhß nghîa ðàng trß¾c.
Thí dø 1: - Tánh Giác.
Thu§t ngæ Tánh giác có hai nghîa:
- Nghîa ðàng trß¾c cüa nó là cái biªt thß¶ng h¢ng l£ng l¨,
không nh¸ nguyên, không khái ni®m tß duy, không tâm
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phân bi®t, không nång, không sª; v¡ng l£ng, r²ng rang
nhß hß không, không ranh gi¾i, trùm kh¡p, không th¬ nói
phäi qu¤y. Nó là chân tâm, là "Ông Chü," là bän giác
thanh t¸nh cüa t¤t cä chúng sinh. H° ðªn hi®n H°, Hán
ðªn hi®n Hán. Nó trong sáng nhß hÕt minh châu, nhß
gß½ng sáng không bøi b£m. Bän lai nó không có mµt v§t
gì trong ðó.
Ðây là nghîa chªt ! M£c dù trong nµi dung cüa nhæng ý
nghîa trên mang tính ch¤t hàn lâm, triªt h÷c, h÷c giä.
Nghe qua r¤t hay, r¤t cao siêu, nhßng không giúp ngß¶i
thñc hành phång ra ðßþc ð¥u m¯i thñc ch¤t tánh giác là
gì ð¬ døng công. Nªu c¯ tìm ð¥u m¯i, ta phäi m¤t nhi«u
nåm, sau khi lßþc qua hªt các nghîa nêu trên.
Nghîa ðàng sau cüa tánh giác là "biªt không l¶i." TÑc biªt
mà không có l¶i nói th¥m trong não. Ðây là nghîa "s¯ng."
R¤t ð½n giän, r¤t rõ ràng mà nói lên ðßþc c¯t lõi cüa
døng ngæ tánh giác. Ngß¶i thñc hành chï c¥n t§p các
chiêu thÑc hay kÛ thu§t "biªt không l¶i" s¨ kinh nghi®m
ðßþc tánh giác hay chân tâm là gì. Ð°ng th¶i cûng nh§n
ra t¤t cä ý nghîa cüa nhæng ð¸nh nghîa theo l¯i hàn lâm
k¬ trên. Còn nªu ôm nhæng tràng ð¸nh nghîa lòng vòng,
mãi mãi ta không làm sao thñc hành ð¬ ðÕt ðßþc kinh
nghi®m ð£c tính và chÑc nång cüa tánh giác hay chân
tâm. Vì toàn bµ nhæng ð¸nh nghîa nói trên ð«u là nhæng
khái ni®m có l¶i. "Danh và tß¾ng" luôn luôn xu¤t hi®n
trong tâm thi«n gia. Nói mãi mà vçn chßa hªt ý. Nhßng
toàn là ý hai bên, nhß s¡n bìm, nó cÑ bò lan mãi.
B¢ng l¯i døng công theo ð¸nh nghîa lòng vòng nhß trên,
ta s¨ không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc tánh giác là gì
trong nh§n thÑc cüa ta. Ta s¨ b¸ r½i trong trò ch½i ðùa
giÞn v¾i t× ngæ chªt trong Thi«n.
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Thí dø 2: - V÷ng Tßªng.
V« nghîa ðàng trß¾c cüa v÷ng tßªng, nhi«u sách thi«n
thß¶ng giäi thích ðÕi cß½ng nhß sau:

- V÷ng tßªng là giä, không thñc có, vì tìm thì không th¤y
nó ra sao. Nó nhß ma. Nó không phäi là mình. Nó là
nhæng ý nghî tri«n miên khªi ra liên tøc. Nó là tâm lång
xång, thß¶ng phóng theo sáu tr¥n. Nó là tâm ba th¶i: tâm
quá khÑ, tâm hi®n tÕi, tâm v¸ lai. Nó là tâm nh¸ nguyên,
hay ý thÑc phân bi®t phäi trái, dính m¡c và ch¤p trß¾c.
Nó là mµt dÕng suy nghî ðü loÕi v¤n ð«; là hình thÑc hoÕt
ðµng cüa trí nång bi®n lu§n và tß duy tính toán. Nó nhß
s¡n bìm, nhß dây bò, dây leo... Ta phäi c¡t ðÑt nó ! Buông
bö nó ! Ð×ng theo nó ! ...
Ðó là nghîa hàn lâm. Cao siêu. Toàn bµ nhæng l¯i giäi
thích trên là nhæng nghîa chªt. Tuy nó có tính ch¤t vån
chß½ng, triªt h÷c, nhßng nói hoài vçn còn ý, mà toàn là
ý hai bên. Nhæng ý ðó không giúp ta nh§n ra c¯t tüy thñc
ch¤t v÷ng tßªng là gì ð¬ ta biªt cách thñc hành "Không
Theo V÷ng" hæu hi®u. Nªu bám ch£t vào nhæng l¶i giäi
thích trên, gi¯ng nhß khi leo núi, ta bám rêu trên ðá. CÑ
leo và cÑ tuµt ! Nhß ông Bàng Long U¦n — 1 cß sî n±i
danh tÕi Trung Hoa vào ð¶i Ðß¶ng — mô tä cách trèo cây
có thoa ba tÕ d¥u mè ! Ta cÑ trèo mà cÑ tuµt. Không làm
sao trèo lên ðßþc, dù chï mµt t¤c. Tuy có nh§n ra b« m£t
nµi dung v÷ng sâu s¡c, có kiªn thÑc rµng v« Thi«n, và có
v¯n liªng thu§t ngæ, nhßng thñc ch¤t c¯t lõi cüa nó thñc
sñ là gì, dÕy ta phäi làm sao ð¬ ðÕt ðßþc không theo
v÷ng, ta không biªt. V¾i ngß¶i thñc hành, ta c¥n phäi biªt
"Làm thª nào ? " "Làm cách gì ?" hay "Làm sao ?"
Khi ðã không biªt làm sao, ta s¨ không th¬ nào thñc hành
ð¬ ðÕt không theo v÷ng ðßþc. Ngoài ra, còn có nhi«u
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sách dÕy ta phäi buông, phäi xä v÷ng tßªng. Nªu không
buông, không xä, ta s¨ chÕy theo nó hay b¸ nó dçn mình
ði lang thang ! Nhßng, làm thª nào ð¬ buông ? ð¬ xä ? ð¬
không chÕy theo v÷ng ? Không có sách nào dÕy cách thñc
hành ð¬ ðÕt ðßþc møc tiêu ðó. H¥u hªt các sách dÕy
thi«n ð«u khuyên ta là nên thª này, phäi thª kia. Và khích
l® ta b¢ng cách nêu lên thí dø chß T± phäi m¤t ba, b¯n
mß½i nåm m¾i thành công, bây gi¶ ta cûng nên bö ra vài
mß½i nåm tu t§p ...
Ð¶i quá ng¡n ! Có ai can ðäm bö ra vài mß½i nåm ð¬
ðùa giÞn v¾i v÷ng tßªng không ? V¾i ngß¶i tïnh ngµ, ch¡c
là không ! Nhß v§y, nªu n¡m nghîa ðàng trß¾c ð¬ thñc
hành, ta s¨ bö ra vài chøc nåm m¾i hy v÷ng ðÕt ðßþc
không theo v÷ng. Ðó là lúc ta mòn möi vì tu±i già, sÑc
yªu, v÷ng tßªng cûng không còn hung hång khu¤y ðµng
nµi tâm, ho£c ta chªt trß¾c khi ðÕt ðßþc d×ng v÷ng.
- Quí v¸ có biªt tÕi sao không ?
- Vì ta không n¡m ðßþc nghîa ðàng sau cüa v÷ng tßªng,
nên ta không biªt cách thñc hành "Không Theo V÷ng."
- T¤t cä ý nghî tÕo thành v÷ng tßªng, k¬ cä sñ suy nghî
ðßþc l§p thành ð«u dña trên sñ nói th¥m hay ð¯i thoÕi
th¥m l£ng trong não. Không có sñ nói th¥m hay ð¯i thoÕi
th¥m l£ng, v÷ng tßªng hay suy nghî không ðßþc thành
l§p. Nªu n¡m væng lý lu§n này, ta s¨ biªt cách thñc hành
"Không Theo V÷ng." Vì c¯t lõi cüa v÷ng là l¶i. Ta không
th¬ dùng l¶i ð¬ không theo l¶i ðßþc. Càng dùng l¶i, ta
càng sa l¥y trong v÷ng tßªng. Gi¯ng nhß xe chÕy trên
vùng ð¤t núi v×a m¾i träi qua liên tiªp nhæng tr§n mßa
to. B« m£t cüa ðß¶ng xe chÕy, trông r¤t bình thß¶ng. M¾i
nhìn qua, con ðß¶ng nhß ch¡c ch¡n, nhßng phía dß¾i
ðß¶ng lÕi b§p b«nh mà ta không h« biªt. Xe chÕy vào
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vùng này không th¬ tránh khöi sa l¥y. Càng c¯ r¤n t¾i, xe
càng lún sâu. Cûng v§y, v¾i Thi«n, càng dùng ý thÑc hay
trí nång chßa tïnh ngµ ð¬ døng công, ta không th¬ nào
tiªn lên ðßþc. Bªi vì cä 2 ð«u dùng l¶i v¾i nhæng nµi
dung phân bi®t và suy lu§n. Dù cho có chí xung thiên cao
ng¤t tr¶i, ta cûng ðành ôm th¤t bÕi. Kiên tâm và trß¶ng
tâm cüa ta trª nên vô ích ! Chï vì ý chí không phäi là ði«u
ki®n ðü ð¬ hoàn thành pháp hành. Trái lÕi, chính phß½ng
pháp và kÛ thu§t m¾i là ði«u ki®n ðü ð¬ hoàn thành pháp
hành. Ta phäi dùng phß½ng ti®n "Không L¶i" m¾i kinh
nghi®m "không theo v÷ng," m¾i kinh nghi®m biªt thß¶ng
h¢ng, l£ng l¨, và cô ð÷ng cüa tánh giác. Càng có l¶i, ta
càng sa l¥y, càng vß¾ng trong trí thª tøc là thÑc (vijJAna).
Tóm t¡t
1. B¤t lu§n chü ð«, døng ngæ, hay thu§t ngæ nào trong
Thi«n, ta c¥n n¡m rõ nghîa ðàng sau cüa nó ð¬ thñc
hành. Có thñc hành ta m¾i kinh nghi®m ðßþc tác døng
cüa chü ð« hay døng ngæ ðó ð¯i v¾i thân, tâm, nh§n
thÑc, và trí tu® tâm linh cüa ta nhß thª nào. Ðây là cách
"u¯ng nß¾c nóng lÕnh tñ biªt." Tác nhân "sáng ðÕo" dña
trên nguyên t¡c này.
2. Mu¯n thñc hành ta phäi có kÛ thu§t ð¬ áp døng. Ta
không th¬ ng°i ðó tßªng tßþng nhæng ð£c tính cüa døng
ngæ; r°i cho ðó là mình ðã chÑng nghi®m tác døng cüa
døng ngæ Thi«n qua thân, tâm và trí tu® tâm linh. Ta phäi
thñc tª. Không m½ mµng vi¬n vông. Không tñ kÖ ám th¸.
Không g¡n thêm vào ðó nhæng äo giác t× ngæ v« døng
ngæ trong vi®c thñc hành; r°i ng°i ðó vui m×ng thích thú,
ca ngþi sñ ngµ ðó, xem nhß là mình ðã t¾i n½i ! Nhß v§y,
mãi mãi ta không bao gi¶ ðÕt ðßþc th¬ nh§p và chÑng
nghi®m trên thân, tâm, nh§n thÑc, và trí tu® tâm linh cüa
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ta ð¯i v¾i ði«u ta v×a m¾i nh§n ra. Lý do là th¤y, ch¾
chßa thành tñu ði«u mình ðã th¤y hay v×a m¾i th¤y.
Th¤y chï là sñ nh§n ra, sñ lãnh hµi, sñ hi¬u biªt hay sñ
nh§n thÑc rõ v« chân lý. Nó tuy thiªt thñc h½n tßªng
tßþng, h½n suy lu§n, h½n suy ðoán, nhßng nó không phäi
là ðã chÑng nghi®m v« ði«u mình th¤y, vì ta chßa thñc sñ
d¤n thân ! Ta chßa thñc hành ! Gi¯ng nhß ta ði lÕc trong
r×ng sâu, v×a m¾i th¤y l¯i ra, hi¬u rõ l¯i ra, biªt cách ð¬
ði ra khöi r×ng già. Ta m×ng. Ta reo vang ! Nhßng ta
chßa thñc sñ ði theo l¯i mà ta v×a m¾i nh§n ra ðó ! Ta
hãy còn loay hoay trong r×ng ! Ta chßa ði ðßþc bß¾c nào!
3. Vì v§y, nªu chï n¡m nghîa ðàng trß¾c, ta s¨ không bao
gi¶ ðÕt ðßþc møc tiêu cüa Thi«n mà ta ðang nh¡m t¾i. Ta
chï ch½i trò ch½i cút-b¡t v¾i ni®m, ho£c giäi thích loanh
quanh v« ý nghîa døng ngæ hay thu§t ngæ Thi«n. Trên
m£t kiªn thÑc, nghîa ðàng trß¾c cüa døng ngæ hay thu§t
ngæ Thi«n tuy cao siêu, nhßng nó chï ðßa ðªn hi¬u biªt
phân tích thu¥n lý. V¾i hi¬u biªt phân tích thu¥n lý này
s¨ không ðü ð¬ mang lÕi sñ chuy¬n ð±i nhæng khái ni®m
sai l¥m thành nh§n thÑc m¾i. Chính nh§n thÑc m¾i này,
nó là ngu°n cµi cüa thoát kh±, giác ngµ, và giäi thoát. Vì
qua nh§n thÑc m¾i, ta m¾i ði«u chïnh b®nh t§t cüa thân,
chuy¬n hóa nµi tâm, và phát huy chân trí.
Trong ðÕo Ph§t, chân trí không phäi là kªt quä cüa sñ suy
nghî v« lý thuyªt mà là kªt quä cüa sñ chÑng ngµ v« lý
thuyªt ðó.
4. Cho nên, trên m£t thñc tin døng công, ta phäi thñc
hành m¾i có khä nång ðÕt ðßþc "u¯ng nß¾c nóng lÕnh tñ
biªt." Còn nªu cÑ ng°i xoay quanh trong ð¸nh nghîa lòng
vòng cüa thu§t ngæ, ta s¨ không ði vào c¯t lõi cüa thu§t
ngæ ð¬ døng công. Nhß v§y, cu¯i cùng ta s¨ không bao
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gi¶ chÑng nghi®m trên thân, tâm, và trí tu® tâm linh.
Chính vì thª, mu¯n th¬ nh§p ð¬ có chÑng nghi®m, ta
phäi n¡m nghîa ðàng sau ð¬ thñc hành.
2. tiªn trình døng công c½ bän trong thi«n
Cûng v§y, ð¯i v¾i vi®c tu Thi«n, ngµ lý r¤t c¥n trong
nhæng bß¾c ð¥u. Ðó là ta c¥n nh§n ra hß¾ng ði và n½i
ðªn nhß thª nào ð¬ ta dùng phß½ng ti®n gì ði và ðªn n½i
ta mu¯n ðªn. Ch¾ không phäi nh§n ra là ðã ði t¾i n½i ! Ta
chï v×a m¾i th¤y hß¾ng ði, chÑ chßa thñc sñ c¤t bß¾c.
Ta phäi ði m¾i t¾i n½i ta mu¯n t¾i. H½n næa, có ði, ta m¾i
biªt ðß¶ng ngang l¯i d÷c cüa con ðß¶ng ðó ði nhß thª
nào, gai góc, h¥m h¯ ra sao. Không ði, làm sao ta biªt con
ðß¶ng ðó nhß thª nào ð¬ sau này có ai höi, ta có ðü khä
nång và kiªn thÑc ð¬ chï lÕi con ðß¶ng ðó rành mÕch,
ng¡n g÷n, khoa h÷c, và ði b¢ng phß½ng ti®n gì ð¬ t¾i n½i
an toàn ? Ta không th¬ chï ngß¶i khác v« con ðß¶ng mà

chính ta chßa bao gi¶ ði, chßa bao gi¶ biªt ðß¶ng ngang
l¯i d÷c cüa con ðß¶ng ðó ra sao. Ðây là ði«u t¯i kÜ trong
Thi«n.
Vì thª, ði chính là cách sØ døng phß½ng ti®n ð¬ thñc
hành. Ta phäi thñc hành. Âm th¥m thñc hành. T×ng
bß¾c thñc hành. Miên m§t thñc hành. Kiên trì thñc hành
ð«u ð£n. Thñc hành có pháp, có kÛ thu§t, có lý lu§n. Có
thñc hành, ta m¾i có kinh nghi®m v« con ðß¶ng ðó ði
nhß thª nào. Ta biªt ch² nào nên tránh, ch² nào c¥n ði
t¾i, và ði b¢ng phß½ng ti®n gì. Có thñc hành, ta m¾i th¬
nh§p. Có th¬ nh§p, ta m¾i chÑng nghi®m ði«u mình ðã
ngµ trên thân, tâm, nh§n thÑc, và trí tu® tâm linh cüa ta
ra sao. Chính thñc hành là cách thñc t§p ð¬ tÕo ra quán
tính m¾i cho tª bào não và tÕo ra tác ðµng dây chuy«n
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giæa tâm, pháp, não, và h® th¯ng ch¤t hóa h÷c trong não
bµ, trong dây th¥n kinh, và trong tuyªn nµi tiªt.
Th¬ nh§p là møc tiêu t¯i h§u, thñc tin và riêng bi®t
trong Thi«n. Nó là ði«u khó khån b§c nh¤t trong Thi«n.
Nó gò ép ta vào kÖ lu§t. Nó ðòi höi tính quyªt tâm, óc
sáng su¯t, và tinh th¥n tñ lñc cao ðµ. Bªi vì nªu thiªu
kiên tâm, trß¶ng tâm, khi g£p khó khån, ta có th¬ t× bö
døng công. Nªu không døng công, ta s¨ không bao gi¶
th¬ nh§p. Không th¬ nh§p, không chÑng nghi®m, mãi mãi
ta vçn là ngß¶i nói mò, ðoán mò v« Thi«n. Gi¯ng nhß
m¾i v×a th¤y h÷a sî tài danh v¨ bánh Thi«n, r°i ta mô tä
hß½ng v¸ th½m, ngon, ð§m ðà, ng÷t, m£n v« bánh Thi«n
qua bánh v¨ ðó. Ta ca ngþi bánh Thi«n, m¶i ngß¶i khác
ån bánh Thi«n. Ðó là ta tßªng tßþng. Thi«n t¯i kÜ cách
dùng trí nång ð¬ v¨ ra ði«u mình tßªng tßþng. Thi«n ðòi
höi ngß¶i thñc hành phäi träi qua kinh nghi®m nhi«u l¥n
v« mµt chü ð«. Cu¯i cùng, kinh nghi®m ðó trª thành hi®n
thñc trong ta mµt cách væng ch¡c. Ta không tránh né sñ
chÑng nghi®m này. Vì nó là thành quä døng công cüa ta,
sau khi ta ngµ lý. Sau ðó, ta m¾i ðem ra chia xë v¾i ngß¶i
khác v« ði«u mà ta ðã thñc sñ träi qua døng công miên
m§t trong th¶i gian dài, ðßa ðªn chÑng nghi®m. Sñ chia
xë này m¾i có giá tr¸ thiªt thñc. Nó t°n tÕi v¾i th¶i gian.
Nó là sñ th§t. Lý do là qua nh§n thÑc, qua thân, tâm và
qua trí tu® tâm linh cüa ta, chính ta ðã thñc sñ träi qua
kinh nghi®m ðó, chÑ không phäi ta v×a m¾i th¤y chân lý
(ngµ lý). Ta không cóp nh£t, không vi®n dçn t× trong sách
vª ngß¶i khác v« ði«u mà ta nói mình ðã chÑng nghi®m.
Ta mÕnh dÕn chï lÕi ngß¶i khác cách thñc hành mà ta ðã
träi qua kinh nghi®m. Ta không sþ sai l¥m. Ta cûng
không áp døng t× chß½ng khi hß¾ng dçn ngß¶i khác. Chï
vì chính ta ðã träi qua th¬ nh§p và chÑng nghi®m.
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Khi ðã thñc sñ chÑng nghi®m, ta s¨ không còn thái ðµ tñ
khen mình, chê ngß¶i nhß trß¾c. Lý do là tánh giác ðã
hi¬n lµ. Trong tánh giác không có ganh ðua, không có tñ
ngã, không có cá nhân chü nghîa, không có th¥n tßþng,
không có trí nång méo mó. Nên nó không có "khen mình,
chê ngß¶i." Ta b¡t ð¥u thay ð±i cách nhìn, cách phát
ngôn, cách ð¯i xØ v¾i m÷i ngß¶i chung quanh. Ta nh§n
rõ giá tr¸ Ph§t pháp ð¯i v¾i m÷i trình ðµ cån c½. Tâm ta
trª nên khoáng ðÕt, rµng lßþng, và bao dung v¾i m÷i
ngß¶i. Ta không công khai lên án ngß¶i này, kªt án kë
kia, bêu x¤u ngß¶i n÷, ðä phá l¯i tu cüa ngß¶i khác, theo
ki¬u trí thª gian mà ta ðã huân t§p t× nhi«u ð¶i. Ta trª
nên chæng chÕc. Ta không còn b¸ "cái Ta" phàm tøc thao
túng, thúc ð¦y ð¬ ta phát ngôn theo trí thª gian. Chï vì
tánh giác ðã thñc sñ hi¬n lµ. Ta có nh§n thÑc m¾i. Ta có
trí siêu thª. Ta kinh nghi®m ðßþc hài hòa thân-tâm, hài
hòa v¾i môi trß¶ng thiên nhiên. Trí tu® tâm linh ðã tñ mª
ra. Ta có tâm t×-bi v¾i m÷i ngß¶i. Ta thñc sñ sáng ðÕo !
Tóm lÕi, Ngµ lý là nh§n ra chân lý và hi¬u rõ lý lu§n phäi
làm nhß thª nào ð¬ ðÕt ðßþc møc tiêu. Trong Thi«n, nó
ðßþc xem nhß là cách nh§n ra hß¾ng ði, hay l¯i ði chính
xác mà t× lâu ta ðã bª t¡c, bây gi¶ ta nh§n ra. Ta cûng
biªt r¢ng ta s¨ ði b¢ng phß½ng ti®n gì ð¬ ðªn n½i cu¯i
cùng. Sau ðó, ta chu¦n b¸ hành trang ð¬ lên ðß¶ng. V¾i
Thi«n, hành trang này là pháp h÷c và pháp hành phù hþp
v¾i nhu c¥u và trình ðµ cån c½ cüa ta. Vì thª, ngµ lý ðßþc
xem nhß là ði«u ki®n c¥n, mang tính ð¸nh hß¾ng sñ
thành công. Trong lúc ðó, th¬ nh§p là ði«u ki®n ðü, mang
tính quyªt ð¸nh sñ thành tñu møc tiêu. Ðây là ta ðã thñc
sñ ðang ði trên con ðß¶ng ðó b¢ng nhæng phß½ng ti®n
và kÛ thu§t thñc hành thích hþp v¾i nhu c¥u và trình ðµ
cån c½ cüa ta. Nó ðßþc xem nhß là ta ðã hµi nh§p v¾i con
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ðß¶ng ðó. Con ðß¶ng ðó v¾i ta là mµt. Có th¬ nh§p, m¾i
có chÑng nghi®m trên nh§n thÑc, trên thân, trên tâm, và
trên trí tu® tâm linh cüa ta nhß thª nào. Có th¬ nh§p, ta
m¾i chÑng minh ðßþc giá tr¸ cüa lý mà ta ðã ngµ. Th¬
nh§p là ði¬m then ch¯t liên kªt giæa ngµ lý và chÑng
nghi®m. Nó chÑng minh ðßþc giá tr¸ cüa Thi«n qua Lý
lu§n và qua ChÑng ð¡c11 cüa ta. Còn chÑng nghi®m ðßþc
xem nhß là ta ðã t¾i n½i ta mu¯n t¾i. Nó cø th¬ hóa nhu
c¥u cüa ta t× lúc ban ð¥u. Ta thñc sñ kinh nghi®m các
m£t nh§n thÑc, thân, tâm, và trí tu® tâm linh theo trình
ðµ cån c½ cüa ta. Nó cûng là n½i mà sau khi ðã träi qua
th¶i gian dài ta ði trên ðß¶ng mà ta ðã nh§n ra, bây gi¶ ta
ðã thñc sñ ðªn n½i ðó. Ta có nh§n thÑc m¾i: tïnh ngµ và
sáng tÕo. Ta không còn l¥m ch¤p hi®n tßþng thª gian.Ta
ði«u chïnh ðßþc b®nh t§t. Thân-tâm hài hòa. Tâm ta hài
hòa v¾i m÷i ngß¶i và môi trß¶ng chung quanh. Trí tu® ta
b×ng sáng. Ðây là ði«u ki®n c¥n ð¬ sáng ðÕo. Trí nång
méo mó và thiên l®ch chü quan v« nhi«u v¤n ð« trong
cuµc s¯ng h¢ng ngày không còn xu¤t hi®n trong nhæng
m¯i giao tª cüa ta. T× và bi ðßþc th¬ hi®n ð¥y ðü v¾i m÷i
ngß¶i. Trong Thi«n, 3 tiªn trình ngµ lý, th¬ nh§p và
chÑng nghi®m liên kªt ch£t ch¨ v¾i nhau.
Tuy nhiên, còn 1 tiªn trình quan tr÷ng khác mà chúng ta
c¥n lßu ý, ðó là không khen mình, chê ngß¶i. Chính tiªn
trình này ðánh giá ðßþc sñ sáng ðÕo cüa ta qua các giai
ðoÕn ngµ lý, th¬ nh§p, và chÑng nghi®m. Vì v§y, chúng
tôi xªp nó n¢m dß¾i ðáy cüa tiªn trình døng công c½ bän
trong Thi«n: khi ngµ lý, ta không khen mình, chê ngß¶i;
khi th¬ nh§p, ta không khen mình, chê ngß¶i; khi chÑng
nghi®m, ta cûng không khen mình, chê ngß¶i. So sánh
v¾i Thi«n Tông, chính trong 4 tiªn trình døng công c½
bän này "Ông Chü" ðã thñc sñ có m£t.
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Chúng tôi ðúc kªt mô hình ðó nhß dß¾i ðây:

Tiªn trình døng công c½ bän trong Thi«n p.g.
1. Ngµ
lý
th¬
nh§

2. Th¬ nh§p

3. chÑng nghi®m

Nh§n ra chân lý

Hµi nh§p vào con
ðß¶ng

N½i ðªn: ðÕt ðßþc nhu
c¥u nh¡m t¾i phù hþp
theo cån c½ cá nhân

Nh§n thÑc rõ v«
ði«u ðã bª t¡c

Thñc sñ ði và có
kinh nghi®m v« con
ðß¶ng ðang ði

Nh§n ra l¯i ði,
hß¾ng ði

Liên kªt giæa Lý và
Hành

N¡m væng phß½ng
ti®n ði: hành trang
pháp h÷c và pháp
hành

Ði«u ki®n c¥n: ð¸nh
hß¾ng sñ thành
công

ChÑng minh giá tr¸
cüa Thi«n qua lý
lu§n và sñ chÑng
ð¡c

Ði«u ki®n ðü:
quyªt ð¸nh sñ
thành tñu møc
tiêu

Nh§n thÑc ð±i m¾i:
nhân t¯ cüa thoát kh±,
giác ngµ, và giäi thoát

Ði«u chïnh hay
chæa b®nh cüa thân

Chuy¬n hóa tâm: có
t×-bi v¾i m÷i ngß¶i

Hài hòa thân-tâm, hài hòa
v¾i ngß¶i khác và môi
trß¶ng chung quanh

Phát tri¬n trí tu® tâm linh

Tác nhân sáng ðÕo

4. Không khen mình, không chê ngß¶i
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Bây gi¶ chúng tôi gi¾i thi®u quí v¸ các chiêu thÑc.
3. Chiêu thÑc

Ý nghîa
Trong Thi«n, chiêu thÑc là cách thñc t§p r¤t ð½n giän. Nó
có tác døng ki¬m soát giác quan và tÕo ra các phän xÕ
bên trong c½ th¬. Chúng tôi g÷i là "phän xÕ có ði«u ki®n."
Ngß¶i t§p chï c¥n dùng ý gá vào các c½ chª liên h® ðªn
sñ bi¬u lµ v÷ng tâm hay tâm ngôn và duy trì ni®m biªt thì
s¨ kinh nghi®m gìn giæ các cån không dính m¡c các ð¯i
tßþng. Lý do là trên nguyên t¡c, dính m¡c dña vào l¶i hay
dña vào cØ chï, thái ðµ. Bây gi¶ nªu ta không l¶i, không
cØ chï thái ðµ mà chï biªt, dính m¡c s¨ không có ði«u
ki®n khªi lên. Qua ðó, tâm s¨ không dao ðµng: nó yên
l£ng, thanh thän. Ðây là trÕng thái Chï. Cùng lúc ðó, ta
kinh nghi®m biªt không l¶i và biªt rõ ràng và ð¥y ðü v«
môi trß¶ng chung quanh. Ðây là trÕng thái Ð¸nh và Tu®
trí ð°ng th¶i có m£t. Thí dø, khi thß giãn lßÞi, ho£c gá ý
vào 2 khóe môi, ð¥u lßÞi chÕm vào b¶ rång cØa dß¾i, m¡t
nhìn ra phía trß¾c hay chung quanh, ta nh§n biªt rõ ràng
cänh v§t chung quanh qua m¡t th¤y, tai nghe, mûi ngØi,
và thân xúc chÕm mà tâm vçn không dính v¾i cänh. Chï
vì b¢ng cách này quán tính nói th¥m không th¬ khªi, theo
ðó, sóng v÷ng tßªng tÕm th¶i không th¬ xu¤t hi®n; gi¯ng
nhß nó ðã b¸ ki¬m soát mà th§t sñ chÆng có ai ki¬m soát.
Nhß v§y, b¢ng cách thñc hành chiêu thÑc, ta s¨ kinh
nghi®m: (1) Tâm yên l£ng (Chï), (2) Biªt không l¶i (Ð¸nh),
(3) Biªt rõ ràng và ð¥y ðü môi trß¶ng chung quanh (Tu®
trí). Ðây là cách thñc hành ð½n giän nh¤t.

H°i ðáp sinh h÷c
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Khi ni®m biªt không l¶i có m£t, khu Dß¾i Ð°i li«n b¸ tác
ðµng. ChÑc nång cüa Dß¾i Ð°i là tác ðµng vào h® th¥n
kinh Tñ quän. Nªu tâm yên l£ng, nó s¨ tác ðµng thÆng
vào Ð¯i giao cäm. Qua ðó acetylcholine s¨ ðßþc tiªt ra.
Tác døng cüa ch¤t sinh hóa h÷c này là ði«u chïnh b®nh
u¤t cäm (Stress) hay nhæng b®nh cao máu, m¤t ký Ñc, và
nhæng b®nh khác trong b®nh tâm th¬.
Ðây là quá trình h°i ðáp sinh h÷c.

D− nhßng không lâu dài
Nói chung, cách t§p chiêu thÑc không khó nhß cách áp
døng các kÛ thu§t. Nhßng, tuy có kªt quä li«n ngay sau
khi t§p trong vòng 10 phút, trái lÕi không lâu b«n. Mu¯n
có kªt quä lâu b«n, ta c¥n liên tøc t§p thêm nhi«u l¥n 10
phút næa. Trong 1 ngày, vào nhæng gi¶ thu§n ti®n, ta có
th¬ t§p 4-5 l¥n. M²i l¥n t× 10 phút ðªn 20 phút. Và liên
tøc t§p trong nhi«u tu¥n "m¾i ðü li«u lßþng ch¤t nß¾c
hóa h÷c" tiªt ra ð¬ chæa dÑt ði¬m b®nh tâm th¬.
Cách này, chúng tôi thß¶ng g÷i là "chæa lØa." Thi«n sinh
g÷i là "Mì ån li«n." Trong g¥n 10 nåm, qua nhæng chiêu
thÑc do chúng tôi hß¾ng dçn ª các L¾p Thi«n Cån Bän,
ðã có trên 200 thi«n sinh tÕi các Ti¬u bang ª MÛ, Pháp,
ÐÑc, và Úc chæa ðßþc b®nh huyªt áp cao, b®nh th¥n
kinh cång thÆng, b®nh m¤t ngü kinh niên, b®nh nhÑc
mµt bên ð¥u, và b®nh tim mÕch. Ngoài ra, có vài thi«n
sinh ði«u chïnh ðßþc b®nh ti¬u ðß¶ng, b®nh tâm th¥n
phân li®t, b®nh li®t rung.

Tác døng
Tr÷ng tâm cách t§p các chiêu thÑc là tác ðµng thÆng vào
Ð¯i giao cäm th¥n kinh, thông qua nhæng sñ thß giãn
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cüa lßÞi, m£t, mûi, tai, và m¡t. Nó giúp kÛ thu§t thñc
hành ðßþc hi®u quä h½n. Tác døng cüa nó là giúp ngß¶i
thñc hành ðÕt ðßþc 3 møc tiêu cån bän: (1) Làm d¸u b¾t
sñ cång thÆng th¥n kinh do nhæng tÕp ni®m khªi lên vô
tr§t tñ trong ð¥u. (2) Giúp thân tñ ngån ng×a b®nh t§t,
ði«u chïnh b®nh t§t, và phøc h°i sÑc khöe. Nh¤t là ði«u
chïnh b®nh tâm th¬, b®nh u¤t cäm kinh niên, phøc h°i ký
Ñc, và bäo v® h® th¯ng min nhim. (3) Kích thích tánh
xúc chÕm, tánh th¤y, và tánh nghe trong c½ chª tánh giác
b¢ng nhæng nguyên t¡c phän xÕ có ði«u ki®n.
Trên m£t phän xÕ sinh lý, m²i chiêu thÑc khi ðßþc áp
døng ð«u có nhæng tác døng: ki¬m soát tâm ngôn, kích
thích ÐGCTK, kích thích Tuyªn nµi tiªt, và tÕo ra h°i ðáp
sinh h÷c ð¬ quân bình lÕi c½ th¬ nói chung; nµi tÕng,
huyªt áp, tim mÕch, và tâm tánh nói riêng.

Xác ð¸nh v¤n ð«
V¾i Thi«n, thß giãn ðóng vai trò quan tr÷ng trong vi®c
làm d¸u sñ cång thÆng th¥n kinh qua nhæng trÕng thái
xung ðµt và áp lñc cüa ni®m trong tâm. Nó ðßþc nâng lên
hàng ð¥u cüa ngh® thu§t h°i phøc lÕi nhæng chÑc nång
không cân b¢ng cüa 2 h® th¥n kinh Giao cäm và Ð¯i giao
cäm. Trong ðó, m¤u ch¯t tÕo ra sñ không cân b¢ng cüa 2
h® th¥n kinh này là tâm hay ni®m. Ðó là tâm hay ni®m
ðang xung ðµt v¾i nó v« nhi«u v¤n ð« trong cuµc s¯ng
h¢ng ngày mà chính ta ðang ð¯i ð¥u, ðang b¸ nhi«u áp
lñc d°n ðªn, hay ðang tìm nhæng cách giäi quyªt ho£c
ð¯i phó. Trong tiªn trình này, th¥n kinh ta b¸ cång thÆng
vì nhæng mÑc ðµ áp lñc hoÕt ðµng cüa tâm hay cüa ni®m
qua các trÕng thái: ham mu¯n, lo âu, tính toán, suy nghî,
sþ hãi, phòng v®, t¤n công, chiªm ðoÕt hay gìn giæ. "Cái
Ta" và "cái cüa Ta," hay "ngã-ý thÑc," "ngã-tß duy" có
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m£t thß¶ng trñc trong sinh hoÕt h¢ng ngày cüa ta. MÑc
cång thÆng càng cao, u¤t cäm càng tång. Khi u¤t cäm lên
cao ðßa ðªn kinh niên, ta khó tránh nhæng b®nh nµi
tÕng: nhß b®nh bao tØ, ðß¶ng ruµt, táo bón và tiêu chäy
trong nhi«u nåm nhß ðÕi tràng co th¡t (spastic colon), b®nh
loét bao tØ, b®nh nhÑc ð¥u, nhÑc c±, r¯i loÕn nh¸p tim,
cao máu, viêm kh¾p (arthritis), b®nh m° hôi tay, hen
suyn... Trong ðó, nªu lo âu, sþ hãi thß¶ng trñc, trung
tâm h® th¯ng min nhim là tuyªn ºc s¨ b¸ teo lÕi, ðßa
ðªn sÑc ð« kháng tñ ðµng trong c½ th¬ không còn hi®u
lñc. Ta s¨ d b¸ nhim trùng và trong tß½ng lai xa, ta có
khä nång khó tránh b¸ ung thß. Chính vì thª, các nhà tâm
lý h÷c Tây phß½ng cho r¢ng Stress có liên quan ðªn ung
thß và b¢ng nhæng phß½ng thÑc cüa Thi«n, ta chæa ðßþc
Stress và ng×a ðßþc ung thß.
Ð¬ giäi quyªt v¤n ð« xung ðµt cüa ni®m hay cüa tâm,
trong 22 Khóa Thi«n Cån Bän t× ð¥u nåm 1995 ðªn nay
(2004), chúng tôi thß¶ng hß¾ng dçn thi«n sinh kÛ thu§t
thß giãn Tâm hay thß giãn Ni®m. Bªi vì chính áp lñc cüa
tâm hay cüa ni®m tÕo ra nhæng r¯i loÕn chÑc nång cüa
h® th¯ng Vi«n não, trong ðó quan tr÷ng nh¤t là khu Dß¾i
Ð°i (Hypothalamus). Chính c½ chª này tác ðµng vào h®
GCTK và tuyªn Nµi tiªt. Làm cho nhæng n½i liên h® tiªt
ra nhi«u ch¤t nß¾c hóa h÷c gây b®nh cho c½ th¬ và b®nh
th¥n kinh. Chính vì sñ tß½ng tác qua lÕi này cüa trøc
Tâm-Pháp-Vö não-Vi«n não-Dß¾i Ð°I-Tuyªn nµi tiªt, khi
hß¾ng dçn các khóa Tu h÷c, chúng tôi thß¶ng giäng
thêm H°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n và nhæng h® th¯ng
khác trong c½ th¬ con ngß¶i. Còn trong t§p sách này,
chúng tôi trình bày dß¾i hình thÑc Bài Ð÷c Thêm.

Tâm ngôn là nhiên li®u lØa ð¸a ngøc tr¥n gian
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Ð¬ ði«u chïnh chÑc nång r¯i loÕn cüa tâm, trß¾c hªt,
chúng tôi thiªt l§p các phß½ng thÑc thß giãn th¥n kinh.
Tr÷ng tâm cüa phß½ng thÑc thß giãn th¥n kinh này là
ki¬m soát tâm ngôn b¢ng ni®m chï biªt. Ni®m chï biªt
này là cái biªt không l¶i cüa Tánh giác. Nó chính là ð½n

ni®m biªt.
Trong cuµc s¯ng h¢ng ngày, chính tâm ngôn v×a là công
cø cüa tâm hay cüa ni®m, v×a là tác nhân tÕo ra nhæng
áp lñc cüa tâm, cüa ni®m. Nó ð¯i l§p v¾i ð½n ni®m biªt.
Nó ðßa ðªn nhæng xúc cäm náo ðµng và dây dßa nhß lo,
sþ, bu°n, phi«n, gi§n, tÑc, oán, h§n, s¥u, kh±, nghi, tham,
ð¤u tranh, giành giñt, chia lìa, tàn sát cho cá nhân, cho
gia ðình, cho xã hµi, cho cµng ð°ng, và cho toàn th¬ nhân
loÕi. B¢ng ð½n ni®m biªt, ta hÕn chª quán tính hoÕt ðµng
cüa tâm ngôn ð¬ tâm trª v« bän tính yên l£ng c¯ hæu cüa
nó là biªt không l¶i và nh§n thÑc không l¶i.
Ð¯i v¾i ngß¶i tïnh ngµ, h÷ nh§n ra tâm ngôn là lò lØa ð¸a
ngøc tr¥n gian. Nhæng v¸ này nh§n ra t¤t cä lØa tham, lØa
sân, lØa si, lØa phi«n não, lØa thù h§n, lØa ðiên ðäo ð«u
b¡t ngu°n t× tâm ngôn ðiên ðäo cüa 1 trong 3 c½ chª trí
nång bi®n lu§n, suy nghî tính toán, và ý thÑc phân bi®t,
so sánh phát ra.
Ð¯i v¾i ngß¶i chßa tïnh ngµ, trái lÕi, h÷ thích thú v¾i tâm
ngôn. H÷ khai tri¬n tâm ngôn qua nhi«u hình thÑc phát
bi¬u. Tâm cüa h÷ không bao gi¶ yên l£ng trong vòng 1 vài
giây ð°ng h°. Nhæng v¸ này không biªt r¢ng mình ðang
s¯ng trong lò lØa ð¸a ngøc. Ti«m ngôn nói th¥m cüa h÷
không bao gi¶ b¸ ki¬m soát: vui, bu°n, thß½ng, ghét, h§n,
thù, ð¯ kÜ, gièm pha... cÑ thay phiên phát ra liên tøc.
Trong phÕm vi Thi«n, chúng tôi mßþn cách thß giãn th¥n
kinh ð¬ ngån ch§n quán tính nói th¥m trong não và
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nhæng trÕng thái bi¬u lµ v÷ng tâm b¢ng l¶i, b¢ng nét m£t,
ánh m¡t, nø cß¶i. R°i qua ðó, h°i ðáp sinh h÷c s¨ ðßþc
tÕo ra ð¬ quân bình lÕi c½ th¬ qua nhæng ch¤t nß¾c hóa
h÷c ðßþc tiªt ra t× các tuyªn nµi tiªt — liên h® ðªn
nhæng cách thß giãn th¥n kinh. Chúng tôi g÷i cách này là
H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n. Vì v§y, b¢ng cách thñc
hành ðúng pháp, ðúng chiêu thÑc, ðúng kÛ thu§t, chúng
ta chÆng nhæng ði«u chïnh hay chæa dÑt b®nh tâm th¬
mà còn phát huy trí tu® tâm linh.

Thu¯c giäi ðµc
Trong c½ th¬ có nhi«u ch¤t sinh hóa h÷c có lþi ích cho c½
th¬ nhß acetylcholine, serotonin, dopamine. Chúng ta
c¥n áp døng Thi«n ð¬ khai thác các ch¤t hóa h÷c ðó.
Qua kÛ thu§t thñc t§p thß giãn, nhæng ch¤t nß¾c hóa h÷c
này s¨ ðßþc tiªt ra ð¬ quân bình lÕi nhæng r¯i loÕn chÑc
nång trong c½ th¬ do nhæng trÕng thái náo ðµng cüa tâm
xúc cäm hay do thÑc ån u¯ng, và môi trß¶ng chung
quanh tÕo ra; giúp cho c½ th¬ ðßþc khöe mÕnh, th¥n s¡c
trong sáng, nß¾c da không còn xám x¸t. Vì v§y, thñc t§p
thß giãn ðßþc xem nhß là cách tÕo ra thu¯c giäi ðµc
(antidote) cho b®nh u¤t cäm và nhæng thÑ b®nh tâm th¬
khác nhß áp su¤t máu cao, tim r¯i loÕn, b®nh ðß¶ng
ruµt, nhÑc nØa ð¥u (thiên ð¥u th¯ng), m¤t ngü kinh niên...
Ð°ng th¶i nó cûng ng×a ðßþc ung thß.

Saì mà không biªt
Nhi«u ngß¶i thñc hành thi«n, tuy có lâu nåm, mà không
tránh ðßþc b®nh tâm th¬ nhß ti¬u ðß¶ng, máu cao, tim
mÕch r¯i loÕn là do nhæng v¸ ðó không n¡m ðßþc nguyên
t¡c thß giãn và cång thÆng th¥n kinh ðßa ðªn lþi hay hÕi
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cho c½ th¬ nhß thª nào. Nhæng v¸ ðó d°n n² lñc tu t§p
t¯i ða. Quyªt tâm tu t§p. Có chªt cûng không sao ! Nhßng
không ng¶, trß¾c khi chªt ta phäi träi qua nhæng b®nh
tâm th¬ mà tâm cûng chßa chuy¬n hóa, trí tu® tâm linh
cûng chßa phát huy, ðÕo giäi thoát cûng chßa nh§n ra
b¡t ð¥u t× ð¥u m¯i nào. Chï vì ta ðã vô tình thß¶ng
xuyên chuyên chú vào vi®c kích thích GCTK qua nhæng
nguyên t¡c ðì thân và ðì tâm cüa ta v¾i hy v÷ng ðÕt ðßþc
thành quä cüa Thi«n mà ta ðã ð« ra. Ta ðã sai l¥m t× cån
bän thñc hành mà ta không biªt.

Thi«n chæa b®nh
Ð¯i v¾i y h÷c hi®n ðÕi, ngß¶i ta chßa tìm ra thu¯c chæa
dÑt ði¬m b®nh u¤t cäm và b®nh tâm th¬. Chï vì nhæng
thÑ b®nh này do tâm r¯i loÕn tÕo ra. Mu¯n chæa các thÑ
b®nh ðó, ta c¥n mßþn cách thñc t§p cüa Thi«n ð¬ ði«u
chïnh nhæng r¯i loÕn cüa tâm. Khi tâm l¡ng d¸u, th¥n
kinh s¨ cân b¢ng. Ðây là phß½ng thÑc chæa b®nh b¢ng
cách khai thác kho tàng thu¯c trong c½ th¬. Qua cách
này, xem nhß tuy có dùng thu¯c mà ta không sþ b¸ "phän
Ñng phø" nhß thu¯c do con ngß¶i bào chª. Chúng tôi g÷i
cách này là "kÛ thu§t tñ chæa b®nh b¢ng Thi«n." Trong
ðó tr÷ng tâm là kích thích ÐGCTK, qua các tiªn trình tác
ðµng vào 1 trong 4 tánh cüa c½ chª tánh giác b¢ng nhæng
tiªn trình biªt không l¶i.

Yªu t¯ quyªt ð¸nh
Thông qua nhæng chiêu thÑc hay kÛ thu§t thñc hành
Pháp cüa Ph§t, ho£c cüa T±, ta biªt cách tác ðµng vào 1
trong 4 c½ chª cüa tánh giác ð¬ nhæng c½ chª này tÕo ra
phän xÕ sinh lý và phän xÕ v§t lý.
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- V¾i phän xÕ sinh lý, c½ chª các tánh trong tánh giác s¨
kích thích vào h® th¯ng Vi«n não, làm cho h® th¯ng này
b¸ hoÕt hóa. Khi b¸ hoÕt hóa, nhæng ch¤t sinh hóa h÷c
trong các c½ chª cüa h® th¯ng Vi«n não s¨ tiªt ra. C½ th¬
ðßþc quân bình dña trên nguyên lý này.
- V¾i phän xÕ v§t lý, nång lñc kiªn giäi t±ng quát t× bên
trong c½ chª các tánh s¨ b¸ kích thích ð¬ hoÕt hóa. Sñ
hoÕt hóa này s¨ giúp cho nång lñc trí siêu thª ðßþc khai
tri¬n, ðßþc nâng cao, hay ðßþc phát huy. Nguyên t¡c trí
tu® tâm linh ðßþc b×ng sáng dña trên ði«u ki®n phän xÕ
này.
Vì thª, thñc t§p ðúng pháp, ðúng kÛ thu§t là yªu t¯ quyªt
ð¸nh thành công trong Thi«n. Thñc t§p sai pháp, sai kÛ
thu§t chÆng nhæng không phát huy ðßþc trí tu® tâm linh
mà còn ðßa ðªn b®nh t§t cho c½ th¬ và thân-tâm không
hài hòa.

Tr÷ng tâm
Trong ph¥n thñc t§p thß giãn, chúng tôi nh¡m hß¾ng
dçn 2 chiêu thÑc: thß giãn lßÞi và thß giãn m£t. Chúng
tôi cûng hß¾ng dçn cách dùng tai ð¬ Nghe Âm Thanh.
Tác døng cüa cách này là kích thích tánh nghe ð¬ ði«u
chïnh huyªt áp...
Nói chung, tr÷ng tâm 3 cách này là nh¡m khai tri¬n nång
lñc ni®m chï biªt ð¬ chính ni®m chï biªt này tác ðµng vào
c½ chª tánh giác và vào khu Dß¾i Ð°i. Trong trß¶ng hþp
này, vai trò cüa Dß¾i Ð°i là làm giäm hoÕt ðµng cüa
GCTK, tång cß¶ng hoÕt ðµng cüa ÐGCTK, và tác ðµng
vào h® tuyªn nµi tiªt ð¬ chæa hay ði«u chïnh b®nh tâm
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th¬, và hài hòa thân-tâm. Còn v¾i c½ chª tánh giác thì
phát huy trí tu® tâm linh.
Trong nhi«u nåm hß¾ng dçn các khóa Cån Bän, chúng tôi
ð«u nh¡m xoáy tr÷ng tâm vào vi®c hß¾ng dçn thi«n sinh
thñc t§p ni®m chï biªt trong 4 oai nghi. Sau ðó, chúng tôi
khai tri¬n thêm các ni®m th¥m nh§n biªt, tïnh thÑc biªt,
và nh§n thÑc không l¶i ð¬ thi«n sinh áp døng nhæng chü
ð« l¾n trong ÐÕo Ph§t nhß 12 Nhân Duyên, Không, Chân
Nhß, Huyn, và TÑ Ni®m XÑ.
Ngoài ra, ð¬ chæa m¤t ngü kinh niên, chúng tôi hß¾ng
dçn Quán Ánh Sáng b¢ng cách dùng m¡t Nhìn Ánh Sáng
N¡ng hay ánh sáng ðèn, ho£c nhìn bóng t¯i. V¾i chiêu
thÑc này, tuyªn Tùng s¨ tiªt ra serotonin, melatonin và
hÕt nhân trên giao thoa th¸ giác (suprachiasmatic nuclei) trong
khu Du¾i Ð°i s¨ tiªt ra melatonin. Công nång chính cüa 2
ch¤t này là ði«u chïnh chu kÏ ngü-thÑc cüa ngß¶i b¸ m¤t
ngü kinh niên s¨ ngü trª lÕi bình thß¶ng.
Tóm lÕi, tr÷ng tâm thñc hành các chiêu thÑc trong Thi«n
Cån Bän, ðÕi cß½ng mang lÕi nhæng kªt quä nhß sau:
1) Trên m£t Thi«n, b¢ng chiêu thÑc thß giãn v¾i ni®m chï
biªt s¨ ðßa ðªn th¥n kinh không cång thÆng, tâm không
dao ðµng. Nó yên l£ng. Nó ch§n ðÑng li«n tâm xúc cäm,
ðßa ðªn phi«n não không xu¤t hi®n. T§p khí/l§u ho£c b¸
cô l§p. V¾i Thi«n, ðây là trÕng thái Chï.
2) Trên m£t tâm liên h® v¾i thân, ð¬ ki¬m soát sñ loÕn
ðµng cüa tâm, giúp cho c½ th¬ khöe mÕnh, chï biªt ðóng
vai trò quan tr÷ng nh¤t. Nó làm n«n täng cho Ð¸nh. V¾i
trÕng thái yên l£ng này, hoÕt ðµng cüa gan s¨ t¯t h½n,
ho£c gan ðang không hài hòa, nó s¨ hài hòa trª lÕi. Khi
gan hài hòa, cång thÆng không bao gi¶ có. Kªt quä ðßa
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ðªn là ta ði«u chïnh ðßþc b®nh nµi tÕng: tim, th§n, bao
tØ, m§t, và tiêu hoá... Nång su¤t làm vi®c ðßþc nâng cao.
Có tính cß½ng quyªt. Giàu ngh¸ lñc. Phán ðoán suy xét
không sai l¥m. Tâm dao ðµng ðßa ðªn cång thÆng th¥n
kinh, h§u quä s¨ gây ra b®nh cho thân, ð£c bi®t là gan.
Nång su¤t làm vi®c th¤p. Thiªu ngh¸ lñc. Thiªu tính
cß½ng quyªt. Phán ðoán, suy xét thß¶ng sai l¥m.
3) Trên m£t sinh lý h÷c, khi th¥n kinh không cång thÆng,
ÐGCTK li«n b¸ tác ðµng, acetylcholine s¨ tiªt ra. Qua ðó,
hoÕt ðµng cüa gan trª nên t¯t h½n; b®nh u¤t cäm và b®nh
tâm th¬ s¨ t× l¥n giäm b¾t ho£c chæa khöi trong th¶i gian
ng¡n. Ðó là tùy theo b®nh có lâu nåm hay m¾i xäy ra.
Nªu kinh niên, ta có th¬ m¤t trong vòng 2 nåm. Nªu m¾i
xäy ra, ta có th¬ m¤t trong vòng 2 tu¥n, ho£c 2 tháng.
4) Trên m£t tâm linh, khi ð½n ni®m biªt b¡t ð¥u ðßþc
khai tri¬n, ta có cái nhìn m¾i vào thª gi¾i hi®n tßþng. Ðó
là nhæng xúc cäm dính m¡c t× l¥n b¸ ðào thäi. Nhæng
tham ð¡m quá mÑc vào ngû døc: tài, s¡c, danh, thñc,
thùy b¡t ð¥u b¸ chuy¬n hóa. Tâm linh ðßþc nâng lên cao,
qua ðó ta s¨ kinh nghi®m nhân chÑng.
1) Thß giãn lßÞi

Møc ðích: - C½ chª phát ngôn g°m: môi, rång, lßÞi, h÷ng,
và dây thanh âm (vocal cords), trong ðó, LßÞi ðóng vai trò
chính. Ð¬ ki¬m soát quán tính suy nghî hay quán tính nói
th¥m trong não có hi®u quä, chúng tôi hß¾ng dçn cách
thñc t§p thß giãn lßÞi. Ðây là cách trñc tiªp cô l§p hóa
quán tính dao ðµng cüa tâm. Tâm s¨ không ðµng khi lßÞi
ðang ª trong tình trÕng thß giãn; làm cho ni®m nói th¥m
không th¬ khªi lên. Bªi vì chính ni®m nói th¥m là phß½ng
ti®n ð¬ tâm cø th¬ hóa sñ dao ðµng cüa nó. Ði«u này có

276

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

nghîa: tâm không th¬ dao ðµng khi không có l¶i kèm theo
v¾i ni®m, dù l¶i ðó là l¶i nói th¥m trong não, chßa bµc lµ
ra ngoài mi®ng. Trên m£t tu Chï, Ð¸nh và Hu®, thß giãn
lßÞi r¤t thích hþp.
Khi tâm không ðµng, li«n ngay lúc ðó, ÐGCTK b¸ tác
ðµng. Acetylcholine li«n ðßþc tiªt ra ð¬ ðáp Ñng v¾i trÕng
thái thß giãn th¥n kinh lßÞi và h÷ng. Khi acetylcholine
tiªt ra, nó s¨ giúp quân bình huyªt áp hay quân bình
ðß¶ng trong máu. Ngoài ra, nó còn ði«u chïnh nhæng thÑ
b®nh khác nhß b®nh m¤t ký Ñc, b®nh tr¥m cäm...Vì khi
thß giãn lßÞi, ta tác ðµng thÆng vào ÐGCTK, nh¶ v§y mà
ta ði«u chïnh ngay b®nh u¤t cäm và b®nh tâm th¬ qua
ch¤t acetylcholine t× ð¥u dây ÐGCTK tiªt ra.

V¸ trí: - LßÞi liên h® ðªn 4 dây th¥n kinh: IX, VII, X, và XII.
1) Dây thÑ IX, tên khoa h÷c là dây th¥n kinh thi®t h¥u
(Glossopharyngeal nerve), g°m lßÞi và h÷ng. Dây này liên h®
ðªn vòm mi®ng, sñ phát âm, sþi cäm giác cüa phía sau
thân lßÞi, sþi v§n ðµng cüa c± h÷ng, và tuyªn nß¾c b÷t.
Khi thß giãn lßÞi, ta tác ðµng vào dây th¥n kinh thi®t h¥u.
Do ðó, sþi v§n ðµng ª c± h÷ng cûng thß giãn luôn.
2) Dây thÑ VII, tên khoa h÷c là dây th¥n kinh m£t (Facial
nerve). Dây này có sþi liên h® t× ð¥u lßÞi ðªn giæa lßÞi.
Do ðó, khi thß giãn lßÞi, th¥n kinh m£t cûng b¸ änh
hßªng 1 ph¥n nhö, ðó là xø xu¯ng.
3) Dây thÑ X, tên khoa h÷c là dây th¥n kinh phª v¸ (Vagus
nerve). Ngoài vi®c liên h® ðªn tim, ph±i, lá lách, gan, bao
tØ, th§n, ruµt non, ruµt già. Phª v¸ cûng có dây th¥n kinh
liên h® ðªn ti¬u thi®t (epiglottitis). Ti¬u thi®t n¢m phía sau
cùng cüa lßÞi. Nó che ðß¶ng vào thanh quän trong khi
nhai nu¯t. Khi thß giãn lßÞi, bµ ph§n này cüa dây th¥n
kinh thÑ X (10) cûng b¸ änh hßªng.
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4) Dây th¥n kinh XII, tên khoa h÷c là dây th¥n kinh hÕ
thi®t (Hypoglossal nerve). Dây này cûng liên h® ðªn thß giãn
lßÞi vì chÑc nång cüa dây th¥n kinh này là ki¬m soát c½
cüa lßÞi. Ph¥n l¾n sñ nói và ån (nhai, nu¯t) ð«u tác ðµng
ðªn th¥n kinh hÕ thi®t. Khi thß giãn lßÞi, ðó là cách ta
n¾i löng sñ ði«u khi¬n c½ cüa lßÞi.

N½i thñc t§p: - Ch÷n n½i thích hþp ð¬ thñc hành: - Quí v¸
có th¬ thñc t§p trong nhæng gi¶ nghï giäi lao, ho£c ån
trßa tÕi sª làm, ngoài công viên, hay tÕi nhà, ho£c tÕi ÐÕo
tràng, hay tÕi Thi«n vi®n.

Cách t§p: - 1) Ð¬ tránh tình trÕng tiêu hóa làm cän trª
bu±i t§p, quí v¸ nên t§p trß¾c khi dùng bæa ån chính,
ho£c sau bæa ån chính 2 tiªng ð°ng h°.
2) Ng°i trên ghª, trên bång, tÕi công viên, trên xe... hay
ng°i trong tß thª thi«n: lßng thÆng ðÑng. Hai trái tai
ngang 2 vai. 2 m¡t mª hé; nhìn ð¥u mûi. Ð¥u mûi ngay
hß¾ng r¯n. T× r¯n, cách ra 3 gang tay; t¥m nhìn ngay tÕi
ðó. L§t ngØa 2 bàn tay. Bàn tay phäi ð¬ dß¾i, lòng bàn tay
trái ch°ng lên. 2 ð¥u ngón cái giao nhau.
(xem lÕi ph¥n tß thª ng°i trong Chß½ng 2, t× tr. 142)
3) 2 môi không hª. 2 hàm rång hª. Mi®ng co lÕi có dÕng
tròn. Khu vñc mi®ng thß giãn. C¥m søp xu¯ng, hai hàm
n¾i löng.
4) Ð¥u lßÞi co lÕi hay thøt vào. Thân lßÞi l½ lØng giæa
khoang mi®ng: không ðøng vào rång. Hình dung lßÞi b§p
b«nh trong khoang mi®ng.
5) Khªi lên ý nghî: "thß giãn toàn bµ lßÞi." R°i t§p chú
vào vi®c lßÞi thß giãn. 2 m¡t khép lÕi. Chï biªt lßÞi ðang
thß giãn. Không nghî gì khác. Thª thôi. Ðây là trÕng thái
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biªt mà không có nói th¥m trong não v« tiªn trình thß
giãn cüa lßÞi. Trong tiªn trình này, c½ c± h÷ng b¸ hoÕt
hóa, giúp cho c± thông.
Sau ðó, ta cÑ duy trì ni®m chï biªt v« sñ thß giän cüa
lßÞi, không thêm gì khác. Kéo dài ni®m chï biªt này su¯t
th¶i thi«n trong 10 phút hay 20 phút.
6) Trong tiªn trình này xem nhß ta trø ý trong trÕng thái
thß giãn lßÞi b¢ng ni®m chï biªt. Ni®m này chính là ð½n
ni®m biªt không l¶i cüa c½ chª tánh giác. Trong ðó chï có
ni®m Biªt mà không có cái b¸ biªt. Ni®m Biªt này không
có nµi dung, không có chü th¬ Ta. Nó tß½ng xÑng "ni®m
vô ni®m" cüa Løc T± Hu® Nång (638-713).
Trong khi t§p, nªu cäm nh§n:
- Ra nß¾c b÷t nhi«u, cÑ nu¯t. Sau khi t§p, trong vòng 10
hay 20 phút, nªu th¤y khöe thì trúng. V¾i ngß¶i có huyªt
áp cao hay ðß¶ng trong máu cao, khi ðo lÕi huyªt áp hay
ðß¶ng trong máu, nªu th¤y hÕ hay bình thß¶ng thì trúng.
- Sþi v§n ðµng giæa c± hoÕt hóa, và c± thông, mûi thông
thì trúng.
- Ðây là vùng Dß¾i Ð°i ðã tác ðµng vào Ð¯i giao cäm
th¥n kinh. Kªt quä ðßa ðªn acetylcholine tiªt ra.

Th¶i gian: - T§p t× 10 ðªn 20 phút. Có th¬ dùng døng cø
nh¡c gi¶ ð¬ qui ð¸nh th¶i gian t§p. T§p xong, không ðÑng
d§y li«n. Áp døng cách xä. Nªu th¤y ð¥u óc còn cång,
ni®m tÕp nhÕp còn qu¤y ðµng, thß giãn lßÞi chßa có hi®u
quä, quí v¸ t§p thêm 10 phút næa.
M²i ngày t§p 2 l¥n. Nªu b¸ u¤t cäm kinh niên hay b¸ cao
máu, ho£c ðß¶ng trong máu cao, m¤t ký Ñc, thiên ð¥u
th¯ng, hay b®nh tâm th¥n phân li®t, nên t§p m²i ngày 4
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th¶i. M²i th¶i trong vòng 20 phút và t¯i thi¬u t§p trong
vòng 4 ngày liên tøc.

Tác døng: - V« m£t Thi«n: - Ðây là cách thñc t§p làm cho
ð½n ni®m biªt có m£t væng ch¡c, tâm s¨ trª nên yên l£ng.
Nªu ðo ði®n não ð°, v¾i ni®m chï biªt, sóng não ª dÕng
Beta s¨ không còn xu¤t hi®n mà thª vào ðó là dÕng sóng
Alpha. Ðây là dÕng cüa tâm yên l£ng. tÑc trÕng thái Chï
(Samatha). Nó liên h® ðªn kÛ thu§t thñc t§p cách thu thúc
thi®t cån (gìn giæ lßÞi). Ði«u này có nghîa: kªt quä cüa
thß giãn lßÞi ðßa ðªn khi ta có d¸p ån u¯ng bình thß¶ng,
v¸ giác cüa lßÞi s¨ biªt rõ ràng và ð¥y ðü v« các v¸ cüa
thÑc ån-u¯ng mà tâm không dính vào các v¸ ån hay u¯ng
ðó. Ðó là ta tuy biªt ngon, dª, chua, cay, m£n, n°ng,
ð¡ng, chát rõ ràng mà không khen, không chê, cûng
không ðam mê các v¸ ðó. Cái biªt này chính là nh§n thÑc
cô ð÷ng cüa tánh giác. Trong ðó, sñ nh§n thÑc biªt này
bao trùm t¤t cä sñ ki®n do các tª bào cüa lßÞi truy«n lên
vö não ngay lúc ðó mà không có ý cån, ý thÑc xen vào.
Ðây là do tánh xúc chÕm t× c½ chª tánh giác kiªn giäi.
Xem nhß trong tiªn trình này có "trí" (jJAna) mà không có
"thÑc" (vijJAna). Trí này là "trí siêu thª," còn thÑc kia
là "trí thª tøc." Trí thª tøc là trí cüa ngß¶i tuy cûng có
khôn ngoan, lanh lþi, nhßng tâm chßa thu¥n, tâm còn
dính m¡c quá nhi«u vào ð¯i tßþng. Sª dî nhß thª vì c¯t
lõi ðµng c½ cüa thÑc là "có l¶i." Còn v¾i trí kia, ta vßþt
qua mÕng lß¾i nh¸ nguyên. Trong cuµc s¯ng h¢ng ngày,
ta b¾t dính m¡c, b¾t phi«n não, b¾t tùy miên. Nó là n«n
täng cüa hu® (prajJA). Vì c¯t lõi cüa trí là "không l¶i."
V« m£t h°i ðáp sinh h÷c: - Qua thß giãn lßÞi, ngß¶i thñc
hành kích thích ðßþc tuyªn nß¾c b÷t ª mang tai và tác

280

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

ðµng vào ÐGCTK, qua ðó acetylcholine s¨ ðßþc tiªt ra ð¬
quân bình huyªt áp, hÕ máu mÞ, hÕ ðß¶ng trong máu.
V« m£t tâm: - Nhæng b®nh d gi§n, d cáu, d chán
(thiªu kiên nhçn), d gây sñ, d càm ràm v¾i ngß¶i
khác... t× l¥n ðßþc ði«u chïnh. Ngay lúc ðó, quán tính suy
nghî b¸ c¡t, ð½n ni®m biªt có m£t, ðßa ðªn t× l¥n ta s¨
kinh nghi®m nhæng trÕng thái:
1) HÕn chª quán tính suy nghî, suy lu§n, quán tính nói
th¥m trong não;
2) HÕn chª nhæng phän Ñng tâm lý xúc cäm không bình
thß¶ng, nhß d bu°n, d gi§n, d chï trích, phê bình
ngß¶i khác theo quan ði¬m chü quan cüa mình;
3) Kinh nghi®m d×ng ðßþc v÷ng tßªng d dàng;
4) Ki¬m soát ðßþc tâm xúc cäm và trª nên vui vë v¾i m÷i
ngß¶i chung quanh; tÕo ra sñ hài hòa v¾i m÷i ngß¶i.
V« m£t thân: - Cô l§p hóa hoÕt ðµng cüa GCTK, ki¬m soát
ðáp Ñng sinh lý và tÕo ra phän xÕ sinh lý, tÕo ra h°i ðáp
sinh h÷c, làm tiªt ra nhi«u nß¾c b÷t và tiªt ra nhi«u
acetylcholine. Bäo v® sÑc khöe. Giúp chæa b®nh u¤t cäm,
ðßa ðªn gan hài hòa, m¡t sáng, tiêu hóa t¯t, c½ th¬ linh
hoÕt; ði«u chïnh huyªt áp. Ði«u chïnh ðßþc b®nh tr¥m
cäm, b®nh nhÑc ð¥u kinh niên, tÑc thiên ð¥u th¯ng, và
b®nh m¤t ký Ñc, b®nh tâm th¥n phân li®t.
V« m£t trí tu® tâm linh: - Phøc h°i ký Ñc, tu® trí phát
sinh, ðáp Ñng nhanh chóng; sáng su¯t trong nhi«u v¤n
ð«; xét ðoán không sai l¥m nh¶ acetylcholine tiªt ra nhi«u
và nh¶ hoÕt ðµng cüa gan bình thß¶ng. Có chánh ni®m
tïnh giác. Khai tri¬n ðßþc nång lñc trí siêu thª và cô l§p
trí phàm phu là cái biªt cüa ý thÑc. Ði«u chïnh r¯i loÕn
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nh§n thÑc, nh¤t là nhæng b®nh äo giác v« th¤y, nghe cüa
b®nh tâm th¥n phân li®t.
Tóm t¡t
1. Ð¬ ki¬m soát quán tính nói th¥m trong não, ði«u chïnh
nhæng thÑ b®nh tim mÕch, nµi tÕng, ð£c bi®t là gan, và
phøc h°i ký Ñc, thß giãn lßÞi là mµt trong nhi«u phß½ng
ti®n hæu hi®u ðßþc chúng tôi dùng làm chiêu thÑc thñc
hành Thi«n Chï.
2. V¾i chiêu thÑc ð½n giän này, nó s¨ giúp cho tâm xúc
cäm, tâm lång xång dao ðµng, và tâm dính m¡c ðßþc hÕn
chª hay l¡ng d¸u và làm hi®n hæu nång lñc ð½n ni®m biªt
cüa tánh giác. Ngay ðó xem nhß tâm ta ðßþc chuy¬n hóa,
phi«n não b¸ ngån ch§n.
3. Sóng não Beta giäm xu¯ng và b¡t ð¥u làm cho tâm yên
l£ng ngay tÑc kh¡c qua sñ có m£t cüa sóng não Alpha.
(Ph¥n này ðßþc trình bày trong Cu¯n 3)
4. Khi suy nghî, ðó là ta tñ nói chuy®n v¾i ta. "Cái Ta" có
m£t trong trß¶ng hþp này. Ti«m ngôn này n¢m trong
phÕm vi biªt có l¶i cüa ý cån và cüa ý thÑc. Ngay khi suy
nghî, bÕn s¨ cäm th¤y lßÞi cång. Nó sÇn sàng hoÕt ðµng
ð¬ cø th¬ hóa ý nghi®p trên các m£t: ti«n bÕc, s¡c døc,
danh lþi, quy«n lñc, ån u¯ng, và ngü nghï b¢ng l¶i nói.
Còn khi thß giãn lßÞi hoàn toàn, ta không th¬ tñ nói
th¥m ðßþc. Xem nhß ta cø th¬ hóa ðßþc cách thu thúc
thi®t cån. Ð°ng th¶i, ngay lúc ðó, ta kinh nghi®m li«n ð½n
ni®m biªt. Ðây là cái biªt không l¶i cüa tánh giác b¡t ð¥u
có m£t. V÷ng tâm xem nhß b¸ hàng phøc. Thi«n Tông giä
l§p là "Ông Chü" có m£t. Các nhà Ph§t giáo Phát Tri¬n
giä l§p là "chân tâm" hay "BÕch t¸nh thÑc" có m£t.
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5. Trên m£t tâm linh, khi tâm ngôn b¸ ki¬m soát, thÑc
(vijJAna) không ðµng, ðßa ðªn trí (jJAna) có m£t. Ðây là
"trí siêu thª." Ba nhóm trí nång bi®n lu§n, ý thÑc phân
bi®t, và ý cån suy nghî không có trong nó. V¾i trí này, nªu
ðßþc phát huy hay nâng cao, ta s¨ vßþt qua "ðêm dài cüa
bóng t¯i vô minh" và phi«n não tñ ch¤m dÑt.
V¤n ðáp giäi thích
Höi: - Ti«m ngôn là gì ?
Ðáp: - Là l¶i nói ti«m tàng trong não. Nó là phß½ng ti®n
cüa ý cån và ý thÑc.
Höi: - Thª nào là "biªt không l¶i ?"
Ðáp: - Ðó là sñ nh§n biªt mà không có l¶i nói th¥m
trong não v« ði«u mình ðang biªt. Nó là cái biªt t±ng
quát, bao trùm, không có nµi dung c¯ ð¸nh, không có
v÷ng tßªng, không có ni®m 2 bên, và thß¶ng h¢ng cüa
các c½ chª trong tánh giác. Trong nó không có chü th¬
"Ta/Tôi." Ph§t Giáo Phát Tri¬n và Thi«n tông giä l§p chü
th¬ biªt không l¶i này là "Chân Ngã" hay"Ông Chü." Nó là
ð£c tính trong sÕch c½ bän cüa chân tâm.
Thí dø 1:
Khi ån c½m, nhìn trên bàn ån, quí v¸ nh§n ra rõ ràng các
loÕi thÑc ån và nhæng gì ðang có trên bàn ån và chung
quanh bàn ån, mà trong não không có l¶i nói th¥m v« tên
các thÑ ðó. Tuy không nói th¥m, mà quí v¸ vçn biªt rõ
t×ng thÑ li«n tÑc kh¡c hay ð°ng bµ. Ðó là biªt không l¶i,
ð£c tính cüa tánh giác hay chân tâm. Nhßng khi có ai höi
ta thÑ nào trên bàn ån, hay chung quanh bàn ån v« v¸ trí
hay tên g÷i các thÑ ðó, ta li«n trä l¶i tÑc kh¡c v« các thÑ
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ðó, nªu ta biªt tên các thÑ ðó. Vì lý do này, biªt không l¶i
ðßþc xem nhß không có nµi dung c¯ ð¸nh.
Thí dø 2:
Khi ðÑng trß¾c cänh, quí v¸ thØ nh¡m m¡t lÕi, r°i mª m¡t
ra; nhìn cänh trß¾c m£t, quí v¸ li«n th¤y biªt ð°ng bµ
toàn cänh mà trong não không có l¶i nói th¥m t×ng thÑ
v« ði«u quí v¸ v×a m¾i trông th¤y. Ðó là ý nghîa cüa biªt
không l¶i. Nhßng tiªp theo vài giây sau ðó, trong não quí
v¸ li«n khªi lên ni®m nói th¥m v« ði«u mà quí v¸ ðang
nhìn th¤y. Chï vì nói th¥m là mµt quán tính trong não.
Nó là công cø cüa ý cån, ý thÑc, và cüa trí nång bi®n
lu§n, suy lu§n, hay công cø cüa trí thª gian. Ta khó có th¬
ki¬m soát hay làm chü nó trong th¶i gian ng¡n. Mu¯n
làm chü nó, ta phäi thñc t§p chiêu thÑc hay kÛ thu§t
trong th¶i gian nhi«u tháng hay nhi«u nåm. Ðây là cách
ta thñc t§p mµt quán tính m¾i: quán tính không nói th¥m
trong não. Khi quán tính không nói th¥m væng ch¡c, ta s¨
kinh nghi®m cái biªt không l¶i væng ch¡c. Mu¯n có kinh
nghi®m ðó, trß¾c hªt ta c¥n t§p chiêu thÑc thß giãn lßÞi.
Khi träi qua chiêu thÑc này, quí v¸ s¨ kinh nghi®m v« cái
biªt không l¶i trong vài giây hay vài phút.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Vì lßÞi là bµ ph§n chính trong c½ chª phát ngôn,
khi nó b¸ thß giãn, nó không th¬ ðóng vai trò phát ngôn.
Nh¶ v§y, khi thß giãn lßÞi, ta li«n kinh nghi®m biªt không
l¶i và kinh nghi®m nµi tâm an t¸nh. TÑc là ngay lúc ðó
tâm xúc cäm không th¬ khªi lên. Xem nhß tâm xúc cäm
b¸ ngån ch§n mà thñc sñ không có ai ngån ch§n trong ðó.
Höi: - Vì sao kªt quä cüa chiêu thÑc không ðßþc lâu b«n ?
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Ðáp: - Có 2 lý do: mµt là ngay khi t§p, tâm ngôn b¸ ki¬m
soát, nhßng khi hªt t§p, tâm ngôn lÕi khªi lên liên tøc. Lý
do tâm ngôn là mµt ti«m nång v¯n có sÇn trong c½ chª
não bµ. Nó là mµt quán tính nói th¥m thâm cån c¯ ðª,
ta khó chª ngñ nó mµt cách væng ch¡c. Vì không ki¬m
soát nó ðßþc, nên tâm ta d dao ðµng, d r¯i loÕn, d
dính m¡c. Càng r¯i loÕn, càng dính m¡c, th¥n kinh càng
cång thÆng, b®nh tâm th¬ càng d phát sinh.
Hai là, trong khi thñc t§p, ta có th¬ ki¬m soát tâm ngôn
trong vòng 10 phút hay 20 phút, nhßng sau ðó, nó lÕi
khªi lên. Vì v§y ta phäi thñc t§p lâu dài m¾i hy v÷ng làm
chü hay chª ngñ ti«m ngôn này væng ch¡c ðßþc.
Höi: - "Ð½n ni®m biªt " là gì ?
Ðáp: - Là sñ biªt ð°ng bµ, toàn th¬, cô ð÷ng, và rõ ràng
v« 1 ð¯i tßþng hay nhi«u ð¯i tßþng cùng 1 lúc mà không
có m£t tâm ngôn hay không có chia chë t×ng sñ ki®n ra
nhi«u ph¥n manh mún. Chï có mµt ni®m biªt không l¶i
v« ð¯i tßþng thôi. Nên chúng tôi g÷i là "ð½n ni®m biªt."
Thí dø 1:
Khi ðÑng trß¾c cänh, nhìn th¤y biªt toàn di®n; ngay lúc
nhìn th¤y biªt ðó, ta không suy lu§n, không suy ðoán,
không bình lu§n, không mô tä, không vi®n dçn, không
th¡c m¡c, không phân tích v« nhæng ði«u ta ðang trông
th¤y và biªt. Ta không g¡n thêm 1 t× gì v« nhæng ði«u ta
ðang th¤y trên cänh hay trên ð¯i tßþng ðó. Nªu g¡n thêm
1 t× nào vào trong ðó, ð½n ni®m kia trª thành ða ni®m vì
có l¶i. – ðây, chï có 1 ni®m biªt v« ði«u ta ðang th¤y rõ
ràng và ð°ng bµ. Gi¯ng nhß trß¾c khi chøp hình, ta nhìn
th¤y biªt toàn bµ cänh; sau khi chøp, ta rØa cänh ðó ra
thành hình, ta th¤y biªt toàn bµ... Ðó là ð½n ni®m biªt.
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Thí dø 2:
Cûng nhß khi thß giãn lßÞi, ta chï biªt thß giãn lßÞi.
Không thêm 1 ni®m nào khác trong ðó. Nªu thêm thì có
ni®m khác xen vào. Nó không còn ðúng là ð½n ni®m biªt.
Thí dø 3:
Khi thß giãn lßÞi, ta thêm ni®m "thª hai thì." Ðây là ða
ni®m. Không còn là ð½n ni®m. Ni®m này trª thành ni®m
cüa v÷ng tâm. Trong ðó có sñ chú ý ðªn ni®m khác là
ni®m "thª hai thì."
Höi: - Chü th¬ ð½n ni®m biªt là ai ?
Ðáp: - Nó không có chü th¬. Chï có cái biªt nó tñ biªt.
Ðây là cái biªt cüa tánh giác. Ph§t Giáo Phát Tri¬n và
Thi«n tông giä l§p chü th¬ nó là "Chân Ngã" hay "Ông
Chü."
Höi: - Vì sao v¾i ð½n ni®m biªt này lÕi có th¬ làm d¸u b¾t
tâm xúc cäm, ðßa ðªn chæa b®nh cång thÆng th¥n kinh,
nhß stress ?
Ðáp: - Lý do là trong ð½n ni®m biªt này không có thêm
nµi dung nào khác. Chï có duy nh¤t nµi dung biªt v« ð¯i
tßþng mà thôi. Thí dø, khi thß giãn, ta chï biªt lßÞi thß
giãn. Không thêm ni®m gì khác vào nµi dung thß giãn.
B¢ng cách này, ð¯i giao cäm th¥n kinh s¨ b¸ tác ðµng;
acetylcholine s¨ ðßþc tiªt ra ð¬ d©p 2 ch¤t nß¾c hóa h÷c
là norepinephrine và epinephrine. Hai ch¤t này do tâm
cång thÆng tÕo ra. Cä 2 ch¤t ðó gây hÕi cho c½ th¬, nhß
máu cao, cao máu mÞ, béo phì. Khi acetylcholine ðßþc
tiªt ra, nó s¨ giúp c½ th¬ ðßþc khöe mÕnh, hay quân
bình.
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Höi: - Vì sao b¢ng thß giãn lßÞi ta kinh nghi®m d×ng
v÷ng tßªng d dàng ?
Ðáp: - Trên thñc tª, v÷ng tßªng v¯n là l¶i nói th¥m trong
não. Nªu ta không nói th¥m trong não trong 1 giây, v÷ng
tßªng s¨ không có m£t trong 1 giây. Cûng v§y, khi ta thß
giãn lßÞi, ni®m nói th¥m làm sao phát ra ðßþc ? Do ðó,
chï b¢ng thß giãn lßÞi, ta s¨ kinh nghi®m d×ng v÷ng
tßªng ðßþc d dàng. Tuy nhiên, sñ d×ng này chßa ðßþc
kéo dài. Mu¯n kéo dài, ta phäi thñc t§p thêm nhi«u ngày
næa; có khi phäi nhi«u tháng liên tøc.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Vì nói th¥m là 1 quán tính kiên c¯ trong ð¥u
chúng ta. Ta ðã có thói quen nói h¢ng bao nhiêu kiªp r°i.
Ta không d gì làm chü quán tính này trong th¶i gian
ng¡n ðßþc. Ta chï có th¬ không nói th¥m trong lúc thñc
t§p. Sau khi hªt thñc t§p, quán tính nói th¥m lÕi trª lÕi
nhß cû. Mu¯n ki¬m soát quán tính ðó, ta phäi t§p 1 quán
tính khác. Thß giãn lßÞi ðßþc xem nhß là cách thñc t§p
ð¬ có quán tính không nói th¥m.
Höi: - Vì sao thß giãn lßÞi lÕi ki¬m soát ðßþc tâm xúc
cäm ?
Ðáp: - Khi thß giãn lßÞi, ngay ðó là ta không có nói th¥m
ðßþc. Do ðó, tâm xúc cäm xem nhß b¸ ki¬m soát. Vì tâm
xúc cäm cûng cùng mµt loÕi v¾i v÷ng tßªng; phäi có nói
th¥m trong não nó m¾i khªi lên ðßþc. Bây gi¶ ta thß giãn
lßÞi, t¤t nhiên tâm xúc cäm không th¬ khªi lên. Ði«u này
xem nhß ta ðã ki¬m soát ðßþc tâm xúc cäm hay ki¬m
soát ðßþc v÷ng tßªng mà th§t sñ không có ki¬m soát thÑ
nào hªt.
Höi: - Vì sao ?
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Ðáp: - Vì khi không nói th¥m, xúc cäm hay v÷ng tßªng
làm sao khªi lên ? Thí dø, khi bñc tÑc ai, nªu ta không
nói th¥m, sñ bñc tÑc s¨ không th¬ khªi lên.
Höi: - Vì sao t§p khí hay l§u ho£c b¸ vô hi®u hóa ?
Ðáp: - Khi tâm yên l£ng, ngoÕi tr¥n không tác ðµng ðßþc
nó. Do ðó, t§p khí hay l§u ho£c không th¬ tác ðµng ðßþc
tâm. Bªi vì t§p khí hay l§u ho£c chï có ði«u ki®n tác ðµng
tâm là khi ngoÕi tr¥n gây änh hßªng ðªn tâm. Ngay ðó
t§p khí li«n có ði«u ki®n xu¤t hi®n ð¬ thúc ð¦y tâm hành
ðµng theo khuynh hß¾ng cüa chúng. Còn bây gi¶ ðÑng
trß¾c các ð¯i tßþng, tâm yên l£ng b¢ng cách không bi¬u
lµ mµt l¶i trong não, t§p khí hay l§u ho£c li«n b¸ vô hi®u
hóa. Vì có nói th¥m, tâm m¾i khªi sóng, ch¤t li®u cüa ý
thÑc phân bi®t hay cüa trí nång méo mó m¾i hi®n hæu.
Nªu không nói th¥m, toàn bµ ch¤t li®u cüa ý thÑc hay
cüa trí nång ð«u không có ði«u ki®n phát huy. Ðây là
trÕng thái tâm chï hay tâm ð¸nh.
Höi: - H°i ðáp sinh h÷c là gì ?
Ðáp: - "H°i ðáp" có nghîa sñ ðáp Ñng trª lÕi ho£c t¯t hay
x¤u v« ði«u gì do ta ðã träi qua th¶i gian áp døng phß½ng
pháp hay cách thÑc nào ðó. Thí dø, trong các khóa Tu
H÷c, khi hß¾ng dçn thi«n sinh trên 2 m£t lý thuyªt và
thñc hành thi«n, mu¯n biªt thi«n sinh thu th§p ðßþc bao
nhiêu, chúng tôi ðßa ra nhi«u câu höi tr¡c nghi®m ð¬
lßþng giá trình ðµ tiªp thu v« lý thuyªt Thi«n cüa h÷ t¾i
ðâu; sai, ðúng, d, khó nhß thª nào. Còn ð¬ ki¬m tra cách
thñc hành cüa h÷, sau 10 phút thñc t§p 1 phß½ng pháp
nào ðó, chúng tôi cho ðo huyªt áp. Møc ðích ðo này là ð¬
xem mÑc huyªt áp hÕ ðßþc bao nhiêu qua các cách Ñng
døng phß½ng pháp nào ðó. Có áp døng phß½ng pháp
này, chúng tôi m¾i ðánh giá ðßþc giá tr¸ cách hß¾ng dçn
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cüa chúng tôi: kªt quä t¯t hay x¤u ðßþc bao nhiêu ph¥n
tråm. Có qua thì có lÕi. Có giäng dÕy thì phäi có tr¡c
nghi®m. Có tr¡c nghi®m m¾i lßþng giá ðßþc phß½ng
pháp và kÛ thu§t do mình thiªt l§p ðÕt ðßþc hi®u quä bao
nhiêu ph¥n tråm. Ðó là ý nghîa cüa "h°i ðáp."
Còn "sinh h÷c" là ph¥n tác døng bên trong c½ th¬ do các
ch¤t hóa h÷c trong h® th¥n kinh, trong tª bào não, và
trong các tuyªn nµi tiªt tiªt ra khi ta thñc t§p chü ð« nào
ðó trong th¶i gian ng¡n là 10 phút. Thí dø, thß giãn lßÞi,
thß giãn th¥n kinh m£t, nghe âm thanh v.v... Nhæng ch¤t
hóa h÷c này thuµc sinh h÷c vì nhæng ch¤t ðó v¯n ª bên
trong c½ th¬ còn s¯ng cüa ngß¶i hành thi«n. Nó ðßþc tiªt
ra qua sñ døng công cüa ngß¶i ðó. Nó cûng ðßþc g÷i t¡t
là "sinh hóa h÷c." Nhæng ch¤t ðó có khä nång gây hÕi hay
làm lþi cho c½ th¬. Gây hÕi là cûng cùng mµt pháp ðó mà
khi Ñng døng, vô tình ta tác ðµng vào GCTK thß¶ng trñc,
ðßa ðªn b®nh t§t mà thß¶ng là cao máu, tim mÕch, và
ti¬u ðß¶ng. Làm lþi cho c½ th¬ là tác ðµng ÐGCTK
thß¶ng trñc, ðßa ðªn chÆng nhæng c½ th¬ khöe mÕnh mà
còn chæa ðßþc các b®nh cao máu, tim mÕch, và ti¬u
ðß¶ng.
Tác døng nhæng ch¤t hóa h÷c ðßþc tiªt ra trong quá
trình này, g÷i là "h°i ðáp sinh h÷c." (Xem Bài Ð÷c Thêm
s¯ 4: H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n, trang 321)
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2) TH¿ GIÃN MƒT

Møc ðích: - Khi áp døng cách thß giãn m£t, ta trñc tiªp
tác ðµng vào 2 h® th¯ng: (1) h® th¯ng ð¯i giao cäm th¥n
kinh thuµc h® th¥n kinh s÷ não, (2) c½ chª xúc chÕm
vùng tánh giác thuµc thùy ðïnh trong não bµ.
Nói theo khoa h÷c, nguyên t¡c thß giãn m£t ðßþc xªp
vào: phän xÕ có ði«u ki®n. Ðó là ta dùng chiêu thÑc thß
giãn ð¬ tác ðµng vào c½ chª tánh giác và ð¯i giao cäm
th¥n kinh.
V¾i ð¯i giao cäm thì ðßa ðªn ði«u chïnh b®nh trong c½
th¬, ho£c chæa hªt b®nh.
V¾i c½ chª tánh giác thì ðßa ðªn: phát huy tu® trí, cô l§p
hoÕt ðµng cüa 3 nhóm trí nång, ý cån, và ý thÑc (tÑc
thÑc). Khi cä 3 nhóm này b¸ cô l§p, 4 nhóm khác v¯n
ti«m tàng trong 3 nhóm ðó cûng b¸ cô l§p luôn. 4 nhóm
này g°m: (1) t§p khí/l§u ho£c, (2) kiªt sØ, (3) tùy miên, (4)
nghi®p chß¾ng.
Ðây là ði¬m c¥n thiªt trong Thi«n Cån Bän.
V« h® th¯ng ð¯i giao cäm th¥n kinh g°m 5 loÕi dây th¥n
kinh liên h® ðªn sñ døng công thß giãn m£t:
ThÑ nh¤t là dây th¥n kinh m£t, thÑ hai là dây th¥n kinh
v§n nhãn, thÑ ba là dây th¥n kinh tam thoa, thÑ tß là dây
th¥n kinh thi®t h¥u, thÑ nåm là dây th¥n kinh phª v¸. T¤t
cä 5 dây th¥n kinh này ð«u phø thuµc vào ÐGCTK và liên
h® ðªn hoÕt ðµng cüa tâm yên l£ng và thanh thän.
Do ðó, Thß Giãn M£t liên h® ðªn phß½ng pháp tu Chï.
B¢ng cách thß giãn m£t, ta s¨ tác ðµng thÆng vào h® ð¯i
giao cäm th¥n kinh, làm cho h® giao cäm không hoÕt
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ðµng. Qua ðó, ý cån không th¬ lång xång dao ðµng. Nó
yên l£ng. Nó không vß¾ng m¡c vào hi®n tßþng thª gian.
V¾i ði«u ki®n này có vë nhß ta gìn giæ ý cån ð¬ nó không
b¸ ngoÕi tr¥n chi ph¯i, thúc ð¦y, hay làm áp lñc. Tâm
thanh thän dña trên c½ sª này.
Mu¯n ði«u chïnh b®nh tâm th¬, b®nh tâm lý hay phát
huy tu® trí, cô l§p hóa t§p khí, l§u ho£c, kiªt sØ, và tùy
miên, thß giãn m£t là mµt trong nhæng phß½ng ti®n có
th¬ giúp ta ðÕt ðßþc møc tiêu ðó.

V¸ trí: - Th¥n kinh m£t (Facial nerve) là dây s¯ 7 (VII). Nó
thuµc h® th¯ng dây th¥n kinh s÷ não. Dây th¥n kinh này
liên h® ðªn 4 nhóm dây: (1) Dây s¯ 3 (III) là dây th¥n
kinh v§n nhãn (Oculomotor nerve). Dây này liên h® ðªn c½
cüa m¡t. (2) Dây s¯ 5 (V) là dây th¥n kinh tam thoa
(Trigeminal nerve). Dây này liên h® ðªn nhæng cäm giác cüa
m£t và ð¥u, g°m 3 dây: dây th¸ giác (Ophthalmic nerve), dây
hàm trên (Maxillary nerve), và dây hàm dß¾i (Mandibular
nerve). (3) Dây s¯ 9 (IX) là dây th¥n kinh thi®t h¥u, g°m
lßÞi và h÷ng. (4) Dây s¯ 10 (X) là dây th¥n kinh phª v¸
(Vagus nerve). Dây này liên h® ðªn hoÕt ðµng cüa tim,
ph±i, lßÞi, gan, th§n, bao tØ, và ruµt.
ChÑc nång cüa dây th¥n kinh m£t là bi¬u lµ nhæng trÕng
thái tâm yên l£ng, thanh thän, an vui, ði«m ðÕm trên nét
m£t qua sñ thß giãn c½ m£t hay qua nhæng cäm th÷ cüa
c½ chª tánh giác... Nó cûng liên h® ðªn 3 vùng khác: (1)
các tuyªn nß¾c b÷t dß¾i lßÞi, (2) v¸ giác ª ph¥n ð¥u lßÞi,
(3) tuyªn nß¾c m¡t.
Trong lúc ðó, ðáp Ñng nhæng s¡c thái tâm lý xúc cäm,
giao cäm th¥n kinh — thuµc h® th¥n kinh cµt s¯ng — li«n
b¸ tác ðµng. Sñ tác ðµng này ðßa ðªn các mô c½ trên
gß½ng m£t lµ ra nhæng nét xúc cäm khác nhau; phù hþp
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v¾i nµi dung xúc cäm. Thí dø, kinh ngÕc thì trþn m¡t,
nhíu mày; vui thích, hân hoan, h¾n hª thì mi®ng cß¶i toe
toét, ðôi m¡t tß½i t¡n; ðau thì c¡n rång hay b£m môi ch¸u
ðñng, nhån m£t, ðôi m¡t méo; tÑc gi§n thì ðö m£t, tr×ng
m¡t; oán h§n thì m£t l¥m lì; lo sþ thì m£t xanh, tim ð§p
mÕnh, thª nhanh, ån u¯ng khó tiêu, vân vân.
Nói chung, t¤t cä s¡c thái tâm lý xúc cäm ð«u bi¬u lµ trên
gß½ng m£t và tác ðµng vào giao cäm th¥n kinh thuµc h®
th¥n kinh tñ quän. R°i qua ðó, hoÕt ðµng cüa h® th¥n
kinh này gây änh hßªng x¤u ðªn gan, tim, ph±i, máu,
th§n, ruµt, và bao tØ...Ph¥n l¾n các thÑ b®nh tâm th¬ và
u¤t cäm (Stress) ð«u do sñ tác ðµng cüa giao cäm th¥n
kinh vào nµi tÕng.
Khi thß giãn m£t, t¤t cä 4 nhóm dây th¥n kinh trñc thuµc
ÐGC ð«u b¸ tác ðµng ð°ng bµ. Qua ðó, ta s¨ cân b¢ng
thân-tâm, tÕo ra sñ hài hòa nhæng c½ quan nµi tÕng;
trong ðó quan tr÷ng nh¤t là gan.
Khi gan Ñ ð÷ng, nhæng bµ ph§n khác ð«u b¸ änh hßªng:
nång su¤t làm vi®c th¤p, xúc cäm b¤t bình thß¶ng. Khi
gan cân b¢ng, thân-tâm hài hòa. Ta cäm th¤y c½ th¬ nh©
nhàng, linh hoÕt, không khó tánh, khó ch¸u; trái lÕi hång
say trong công vi®c. HoÕt ðµng có nhi«u nång su¤t cao.
V¾i phª v¸ thì ðßa ðªn nh¸p tim ð§p ch§m, thay vì 80
nh¸p trong 1 phút, có th¬ xu¯ng 75, 70 nh¸p trong 1 phút.
Ph±i r½i vào trÕng thái t¸nh tÑc: thª kh¨, ðôi lúc d×ng lÕi
tñ ðµng.

N½i thñc t§p: - Ch÷n n½i thích hþp ð¬ thñc hành. Ta có
th¬ thñc t§p trong nhæng gi¶ nghï giäi lao, ho£c ån trßa
tÕi sª làm, ngoài công viên, hay tÕi nhà, ho£c tÕi ðÕo
tràng, hay tÕi Thi«n vi®n.
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Cách t§p: - Trß¾c hªt, c¥n n¡m rõ nhæng ði¬m cån bän:
(1) nµi dung thß giãn m£t g°m nhæng gì, (2) b¡t ð¥u thß
giãn t× ðâu, (3) trÕng thái thß giãn ra sao, (4) kªt quä thß
giãn ðßa ðªn gì, và (5) th¶i gian thñc t§p thß giãn bao
lâu. Sau ðó, ta b¡t ð¥u t×ng bß¾c thñc t§p.
Bß¾c 1.
1) Ng°i trên ghª, trên bång, công viên, trên xe... hay ng°i
trong tß thª thi«n. Lßng thÆng ðÑng. M¡t khép lÕi. (Nhß
tß thª thß giãn lßÞi). Khªi ni®m thß giãn m£t. Ðây là quí
v¸ khªi ý "thß giãn m£t" mà không nói th¥m nµi dung thß
giãn m£t. Quí v¸ chï khªi ý thß giãn. Trong lúc khªi ý, quí
v¸ th¥m nh§n biªt là s¨ thñc hi®n cách thß giãn m£t.
2) Tiªp theo, tu¥n tñ quí v¸ khªi ý và hình dung sñ thß
giãn t×ng vùng trên m£t b¢ng ni®m th¥m nh§n biªt: trß¾c
hªt là vùng trán thß giãn, r°i 2 m¡t thß giãn, 2 má thß
giãn, mûi thß giãn, hàm trên thß giãn, hàm dß¾i thß
giãn, lßÞi thß giãn, h÷ng thß giãn. Toàn bµ c½ m£t ð«u
thß giãn. Trong bß¾c này:
có ngß¶i kh i ni®m thß giãn và có ð¯i tßþng b¸ thß giãn.
Th¶i gian kéo dài cüa bß¾c này có th¬ t× 5 phút ðªn 10
phút.
Bß¾c 2.
Sau ðó, quí v¸ th¥m nh§n biªt toàn bµ dây th¥n kinh trên
trán, m¡t, má, m£t, môi, c¢m ð«u rû xu¯ng hay xø xu¯ng.
Ðªn ðây, ý ni®m Ta thß giãn không còn giæ næa. Chï còn
lÕi ni®m th¥m nh§n biªt v« tiªn trình ðang thß giãn cüa
các bµ ph§n trên gß½ng m£t. Ð¯i tßþng b¸ thß giãn không
có m£t. Ngß¶i thß giãn cûng không có, chï còn lÕi ni®m
th¥m nh§n biªt toàn bµ gß½ng m£t ð«u rû xu¯ng. Trong
bß¾c này: M¤t ngß¶i thß giãn, m¤t ð¯i tßþng b¸ thß giãn,
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chï còn lÕi tánh xúc chÕm biªt ðang thß giãn.
Th¶i gian kéo dài cüa bß¾c này có th¬ t× 5 phút ðªn 10
phút. Quí v¸ tiªp tøc duy trì ni®m th¥m nh§n biªt toàn bµ
dây th¥n kinh trên m£t ð«u rû xu¯ng. Nªu duy trì trÕng
thái th¥m nh§n biªt sñ thß giãn cüa toàn bµ c½ m£t t× 5
phút trª lên, ð¯i giao cäm s¨ b¸ kích thích liên tøc ð¬ tiªt
ra acetylcholine.
Nói theo khoa h÷c, ðây là trÕng thái phän xÕ có ði«u ki®n.
Ðó là b¢ng nguyên t¡c dùng thß giãn làm tác nhân ð¬
kích thích vào c½ chª tánh xúc chÕm và vào h® ÐGCTK.

Chú ý: - 2 môi không hª. 2 hàm rång hª. Thª bình
thß¶ng. Nªu thñc hành liên tøc trong 30 phút, thïnh
thoäng quí v¸ nh¾ khªi ý ki¬m tra v« tß thª ng°i. Ðây là
ð¬ tránh tình trÕng ð¥u khom, hay lßng khom xu¯ng mà
quí v¸ không ð¬ ý t¾i. Tình trÕng khom xu¯ng này nªu
kéo dài liên tøc trong 10 phút, có th¬ ðßa ðªn ngü g§t.

Kªt quä: - Khi thß giãn m£t, kªt quä ðßa ðªn toàn bµ c½
m£t (t× mí tóc thuµc c½ trán ðªn c¥m) ð«u xø xu¯ng. C½
trên trán và giæa 2 m¡t không cång. Gß½ng m£t thß giãn
nhß có vë kh¶. M÷i bi¬u lµ tâm tß tình cäm ng¤m ng¥m
nhß tham lam, sân h§n, gi§n tÑc, kiêu cång, lo âu, sþ hãi,
bu°n r¥u, nghi ng¶ ð«u tñ ðµng d×ng lÕi.
- Cân b¢ng ðßþc hoÕt ðµng cüa 2 h® GC và ÐGC mà
trong ðó quan tr÷ng là ta chæa ðßþc b®nh u¤t cäm kinh
niên, quân bình ðßþc huyªt áp, và ðµ ðß¶ng trong máu.
Vì khi acetylcholine t× ÐGC tiªt ra thì norepinephrine t×
GC không tiªt ra, và epinephrine t× ruµt tuyªn thßþng
th§n không tiªt ra.
Trong khi t§p, nªu cäm nh§n:
- Ra nß¾c b÷t nhi«u, cÑ nu¯t.
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- Dây th¥n kinh hoÕt hóa, ðßa ðªn thông c±, hÕ ðàm
trong c± thì trúng, ho£c có vë nhß ngµp thª thì trúng.
- Sau khi t§p, trong vòng 10 hay 20 phút, nªu th¤y khöe
thì trúng. V¾i ngß¶i có huyªt áp cao hay ðß¶ng trong
máu cao, khi ðo lÕi huyªt áp hay ðß¶ng trong máu, nªu
th¤y hÕ thì trúng.
- Gi÷ng nói trong, thanh thì trúng.

Th¶i gian: - Nªu mu¯n ði«u chïnh nhæng b®nh kinh niên
v« cao máu, m¤t ký Ñc, tr¥m cäm, li®t rung, tâm th¥n
phân li®t, quí v¸ có th¬ t§p m²i ngày 4 th¶i, m²i th¶i t× 10
ðªn 20 phút, và t§p trong vòng t× 3 ðªn 6 tháng. Có th¬
dùng døng cø nh¡c gi¶ ð¬ qui ð¸nh th¶i gian t§p. T§p
xong, không ðÑng d§y li«n. Áp døng cách xä (nhß thß
giãn lßÞi).

Tác døng: - V« m£t Thi«n: - Ðây là cách thñc t§p liên h®
ðªn thu thúc ý cån (gìn giæ ý), giúp cho tâm, ý, và thÑc
không dính m¡c ð¯i tßþng. Tâm, ý, và thÑc s¨ trª nên yên
l£ng, tÑc trÕng thái Chï. Nªu ðo ði®n não ð°, sóng não s¨
ª dÕng Alpha. Ngoài ra, qua thß giãn m£t, ta s¨ kinh
nghi®m ðßþc ni®m th¥m nh§n biªt v« ð¯i tßþng. Tác
døng cüa ni®m này giúp ta cô l§p hóa ðßþc hoÕt ðµng
cüa trí nång và cô l§p hóa 4 nhóm t§p khí/l§u ho£c, kiªt
sØ, tùy miên, và nghi®p chß¾ng.
V« m£t h°i ðáp sinh h÷c: - Qua thß giãn m£t, th¥n kinh
Tñ quän s¨ cân b¢ng. Giao cäm không cång thÆng, Ð¯i
giao cäm thß¶ng xuyên b¸ hoÕt hóa, ðßa ðªn tiªt ra nhi«u
acetylcholine, giúp ði«u chïnh hay chæa ðßþc b®nh tâm
th¬ và b®nh U¤t cäm (stress). Ruµt tuyªn thßþng th§n
không tiªt ra epinephrine, ðßa ðªn ðß¶ng trong máu
giäm xu¯ng, làm cho nh¸p tim giäm t¯c ðµ ð§p nhanh,
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huyªt áp hÕ, tiêu hóa ði«u hòa, ði ti¬u bình thß¶ng, chæa
nhÑc mµt bên ð¥u.
V« m£t tâm: - Tâm hài hòa, thanh thän, không dính m¡c
ð¯i tßþng, không ßa thích, không ghét bö, biªt rõ ràng và
ð¥y ðü v« môi trß¶ng chung quanh.
V« m£t thân: - Thß giãn m£t là chiêu thÑc tÕo ra phän xÕ
sinh lý. Sñ phän xÕ này có khä nång giúp ta ði«u chïnh
hay chæa nhæng thÑ b®nh: gan không hài hòa, cao máu,
cao máu mÞ, hÕ ðß¶ng trong máu, r¯i loÕn tim mÕch, r¯i
loÕn th¥n kinh, th§n suy. Ði«u chïnh nh¸p tim trª lÕi bình
thß¶ng. H® th¯ng min nhim h°i phøc. Ít b¸ hay không
b¸ cäm, cúm nhß ngß¶i có tâm xúc cäm quá mÑc, nhß sþ
hãi và lo âu. Ng°i lâu không b¸ hôn tr¥m (u¬ oäi, m®t
nh÷c) và thøy miên (ngü g§t).
V« m£t trí tu® tâm linh: - Cûng nhß cách thß giãn lßÞi,
thß giãn m£t là chiêu thÑc tÕo ra phän xÕ v§t lý, ngß¶i
thñc hành s¨ kinh nghi®m ðßþc phøc h°i ký Ñc, tu® trí
phát sinh, ðáp Ñng nhanh chóng; sáng su¯t trong nhi«u
v¤n ð«; xét ðoán không sai l¥m; có chánh ni®m tïnh giác
trong 4 oai nghi; ði«u chïnh r¯i loÕn nh§n thÑc, nh¤t là
nhæng b®nh äo giác v« th¤y, nghe cüa b®nh tâm th¥n
phân li®t.
V¤n ðáp giäi thích:
Höi: - Xin giäi thích ý nghîa thu§t ngæ Chï là gì ?
Ðáp: - T× này xu¤t nguyên trong kinh tÕng NikAya, thuµc
PAli tÕng là Samatha. Ngß¶i Trung Hoa d¸ch là Chï. Nó
có nghîa sñ tr¥m l£ng, sñ yên l£ng hay sñ thanh thän.
Trong Thi«n, nó ðßþc dùng ð¬ chï cho cách døng công
làm cho tâm yên l£ng. Chï (Samatha) tß½ng ðß½ng tiªng
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Anh là "tranquility, calmness, serenity; the state of mental
quiescience."
Höi: - Døng công nhß thª nào ð¬ ðÕt ðßþc trÕng thái tâm
yên l£ng hay Chï ?
Ðáp: - Có nhi«u cách. Cách ð½n giän nh¤t là thß giãn
lßÞi, ho£c thß giãn m£t.
Höi: - Xin giäi thích tÕi sao ?
Ðáp: - Có 2 lý do. Lý do thÑ nh¤t là khi thß giãn, ta chï
biªt duy nh¤t mµt ni®m thß giãn. Không thêm ni®m gì
khác trong lúc thß giãn. Thí dø, nªu thß giãn lßÞi, ta chï
biªt mình ðang thß giãn lßÞi. LßÞi thß giãn nhß thª nào,
ta chï biªt thß giãn y nhß thª ðó. Ta không thêm ni®m gì
khác ngoài ni®m thß giãn. V¾i ni®m chï biªt này, tâm ta
hoàn toàn yên l£ng, hay thanh thän.
Còn lý do thÑ hai là c½ chª phát ngôn là lßÞi hay c½ chª
bi¬u lµ tình cäm là m£t, khi ðã b¸ cô l§p hóa qua thß giãn
v¾i ni®m chï biªt, tÕp ni®m không th¬ khªi lên ðßþc. Qua
tiªn trình này, kªt quä ðßa ðªn là nµi tâm ta trª nên yên
l£ng, thanh t¸nh, hay thanh thän. Ta biªt rõ ràng m÷i v§t
chung quanh mà tâm không dính m¡c m÷i v§t. Gi¯ng
nhß ta ðß½ng thñc hành cách gìn giæ 6 cån không cho
dính m¡c 6 tr¥n v§y.
Höi: - Khi tâm hoàn toàn yên l£ng, ðàng sau ðó là trÕng
thái gì ?
Ðáp: - Ðàng sau ðó là trÕng thái th¥m nh§n biªt v« ði«u
mình ðß½ng biªt hay ðß½ng làm. Thí dø, nªu ðß½ng thñc
hành chü ð« thß giãn m£t, tâm ta s¨ trª nên yên l£ng.
Cùng lúc ðó, ta th¥m nh§n biªt nhæng c½ trên m£t ð«u
ðang thß giãn.
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Höi: - Th¥m nh§n biªt là gì ?
Ðáp: - Là trÕng thái biªt rõ ràng, cø th¬ v« 1 ð¯i tßþng
hay 1 sñ ki®n mà không có l¶i nói th¥m trong ðó. TrÕng
thái biªt này là kªt quä do giác quan ta ðã träi qua kinh
nghi®m nhi«u l¥n và trª nên quen thuµc ð¯i tßþng hay sñ
ki®n ðó. Thí dø, khi th¤y 2 + 2, ta th¥m nh§n biªt kªt quä
là 4. Ho£c khi nhìn pho tßþng ngay trong chánh ði®n
Thi«n vi®n, ta th¥m nh§n biªt ðó là tßþng Ph§t Thích Ca.
Ðây là vì ta ðã träi qua kinh nghi®m v« tên g÷i tßþng Ph§t
này. Trong ký Ñc dài hÕn cüa ta ðã c¤t dæ ki®n ðó r°i, nên
khi v×a trông th¤y, ta li«n th¥m nh§n biªt ðó là tßþng
Ph§t Thích Ca. Vì v§y, th¥m nh§n biªt ðßþc xem nhß biªt
có nµi dung c¯ ð¸nh. Còn biªt không l¶i thì không có nµi
dung c¯ ð¸nh.
Cûng v§y, trß¾c khi h÷c cách thß giãn lßÞi, ta phäi dùng
l¶i nói ð¬ h÷c và thñc t§p cách ðó. Sau khi h÷c và thñc
t§p nhi«u l¥n, dæ ki®n ðó ðã ðßþc c¤t vào ký Ñc. Ðªn khi
ta chính thÑc thñc t§p cách thß giãn lßÞi, ta chï th¥m
nh§n biªt v« các tiªn trình thñc t§p ðó mà trong não
không có l¶i nói th¥m. Ðây là ta ðang th¥m nh§n biªt v«
thß giãn lßÞi.
Höi: - Vì sao qua kinh nghi®m Chï, ta lÕi có tu® trí ?
Ðáp: - Khi tâm thñc sñ yên l£ng, ðó là lúc tánh giác ðã có
m£t. V÷ng tâm v¡ng m£t. Cái biªt cüa ThÑc (VijJAna)
không có trong trß¶ng hþp này; trái lÕi, có cái biªt cüa Trí
(JJAna). H½n næa, chÑc nång cüa tánh giác là kiªn giäi t±ng
quát. Khi ta an trø trong trÕng thái thß giãn m£t, tánh xúc
chÕm cüa c½ chª tánh giác b¸ kích thích. Qua ðó, tu® trí
s¨ ðßþc phát huy. Trí này là "trí siêu thª." Trong nó
không có "tâm nói th¥m" (manojalpa = mental murmur). Còn
thÑc là trí "phàm phu." Trong nó luôn luôn có l¶i v¾i
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nhæng nµi dung phân bi®t hai bên. Ngoài ra, trên m£t
phän xÕ sinh lý, hay trên m£t h°i ðáp sinh h÷c, khi ta an
trø trong thß giãn m£t, ngay lúc ÐGCTK b¸ hoÕt hóa, ðßa
ðªn acetylcholine t× ð¥u dây th¥n kinh này tiªt ra. ChÑc
nång cüa acetylcholine là làm cho trí tu® ðßþc s¡c bén và
linh hoÕt h½n. Ði«u này cho biªt, khi ngß¶i tu thi«n có
kinh nghi®m Chï, ngß¶i ðó có trí tu® sáng su¯t h½n ngß¶i
có tâm còn dao ðµng, hay tâm còn loÕn ðµng.
Höi: - C¯t lõi sñ khác nhau giæa trí siêu thª và trí phàm
phu nhß thª nào ?
Ðáp: - Dña trên dính m¡c và không dính m¡c. Trí siêu
thª không dính m¡c. Trí phàm phu dính m¡c. Không
dính m¡c là khách quan. Dính m¡c là chü quan. Khách
quan là không "Ta" mà có Tánh giác. Chü quan là có "Ta,"
có trí nång, có suy nghî, có phân bi®t hai bên.
Höi: - Chï có cao h½n Ð¸nh không ?
Ðáp: - Không cao. Vì Chï là n«n täng cüa Ð¸nh. Khi mµt
ngß¶i có kinh nghi®m Chï, ngß¶i ðó s¨ thành tñu Ð¸nh
d h½n ngß¶i tâm còn lång xång dao ðµng. Lý do là mu¯n
có kinh nghi®m Ð¸nh, ngß¶i ðó phäi có nµi tâm yên l£ng
hay thanh thän.
Höi: - Trong Thi«n, tâm thanh thän là tâm gì ?
Ðáp: - Trong Thi«n, tâm thanh thän là tâm không dính
m¡c v« b¤t cÑ ði«u gì. Ngß¶i có nhi«u dính m¡c, không
bao gi¶ có tâm thanh thän. Tâm cüa h÷ thu¶ng xuyên b¸
ngoÕi cänh hay nhæng nhân duyên bên ngoài tác ðµng.
Höi: - Xin cho thí dø ?
Ðáp: - Thí dø 1:
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- H÷ ßa b¾i lông tìm vªt, vÕch lá tìm sâu v« ngß¶i khác,
vi®c khác. Trong vi®c ð¶i hay vi®c ðÕo, h÷ thích tìm l²i
cüa ngß¶i khác h½n là tìm l²i cüa mình ð¬ sØa chæa.
Thí dø 2:
- H÷ luôn luôn dña theo quan ði¬m riêng tß cüa h÷ ð¬
phê bình v« th¶i sñ, v« thái ðµ cüa các nguyên thü qu¯c
gia trên thª gi¾i, v« chuy®n chiªn tranh, chuy®n chánh tr¸,
xã hµi, vån hóa, và kinh tª trên thª gi¾i hay trong nß¾c
cüa h÷.
Thí dø 3:
- H÷ thß¶ng xuyên vß¾ng m¡c vào quá khÑ. H÷ luyªn
tiªc nhæng gì ðã ði qua trong ð¶i h÷. Ho£c h÷ thß¶ng
xuyên h¯i h§n vi®c làm sai trái cüa h÷ qua l¶i nói và hành
ðµng ð¯i v¾i ngß¶i khác, vi®c khác.
Thí dø 4:
- H÷ d nghi ng¶ ngß¶i khác, vi®c khác m²i khi h÷ có d¸p
tiªp xúc v¾i nhæng nhân duyên bên ngoài.
Thí dø 5:
- H÷ thß¶ng kiêu cång, ngÕo mÕn; xem cái "Ta" cüa mình
là hay h½n hªt. Do ðó, h÷ d n±i gi§n, d bu°n, m²i khi
có ði«u nghe không hþp ý ðªn v¾i h÷, ði«u th¤y không
phù hþp v¾i cái nhìn cüa h÷. T× ðó h÷ d tÕo ra nhæng
hành ðµng ác ð¯i v¾i ngß¶i khác hay ð¯i v¾i h÷, qua
thân, kh¦u, ý.
Thí dø 6:
- Trong cuµc s¯ng bình thß¶ng, h÷ không bao gi¶ biªt ðü.
Lòng tham cüa h÷ thúc ð¦y h÷ phäi bi¬u lµ qua hành
ðµng, cØ chï, l¶i nói ð¬ h÷ thñc hi®n nhæng ý ð° tham
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cüa h÷. Ý ð° là nhæng ý nghî th¥m kín ð¬ thñc hi®n ði«u
gì phù hþp v¾i tr÷ng tâm tham cüa h÷ mà h÷ không
mu¯n cho ngß¶i khác biªt mµt cách công khai. H÷ âm
th¥m l£ng l¨ thñc hi®n chß½ng trình kª hoÕch tham cüa
h÷.
Thí dø 7:
- Khi ng°i thi«n, hay khi nghe giäng pháp, h÷ thß¶ng u¬
oäi, m®t nh÷c và ngü g§t. Ngoài gi¶ ðó thì h÷ tïnh táo.
Thí dø 8:
- Khi thi«n hành, ho£c khi ng°i thi«n, h÷ thß¶ng nói qua,
nói lÕi v¾i h÷. Nói chung, h÷ không bao gi¶ giæ ðßþc
ni®m biªt rõ ràng và ð¥y ðü, tÑc chánh ni®m tïnh giác.
Khi thi«n hành hay khi t÷a thi«n, h÷ cÑ nói l¥m b¥m mãi.
H÷ không làm chü ðßþc tâm ngôn cüa h÷ ð¬ tánh giác có
m£t.
Thí dø 9:
- Nói chung, h÷ không bao gi¶ giæ ðßþc c¯t lõi yên l£ng
cüa b§c thánh. Ðó là biªt không l¶i.
Höi: - Ngß¶i t¸nh kh¦u có giæ ðßþc c¯t lõi yên l£ng cüa
b§c thánh không ?
Ðáp: - Không ! Vì trong ð¥u h÷ còn nói th¥m !
Höi : - Ngß¶i câm có giæ ðßþc không ?
Ðáp: - Không ! Vì tuy không nói th¥m, nhßng h÷ còn có
suy nghî tính toán, phân bi®t hai bên, và nång lñc bän
nång cüa h÷ hoÕt ðµng r¤t mÕnh, ðßa ðªn trí nång cüa
h÷ còn v¨ ra nhi«u thÑ.
Höi: - Làm thª nào ð¬ không dính m¡c ?
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Ðáp: - Dùng giác quan ð¬ thñc t§p chiêu thÑc chï biªt
trong lúc ði, ðÑng, n¢m, hay ng°i ch½i theo sñ ti®n lþi v«
th¶i khóa thñc hành cüa mình.
Höi: - Xin cho thí dø ?
Ðáp: -Thí dø 1:
- Khi thi«n hành, hay lái xe ði làm vi®c, ho£c ði trong
công viên, hay ði v® sinh, trong nhæng lúc ði nhß thª,
giác quan có tiªp xúc ð¯i tßþng, quí v¸ duy trì ni®m chï
biªt trong lúc ði. Không nghî thêm gì khác. Không nói
th¥m b¤t cÑ l¶i gì trong lúc m¡t th¤y, tai nghe, thân xúc
chÕm, mûi ngØi mùi, lßÞi nªm v¸. Ði; chï biªt ði. Thª thôi.
Nªu nói th¥m, dù là l¶i cao siêu, mang nµi dung tôn kính
hay ð« cao Ph§t-Pháp-Tång, ni®m ðó không phäi là ni®m
chï biªt mà là ni®m phäi biªt hay ni®m nên biªt. Hai loÕi
ni®m này là ni®m cüa trí phàm phu. Nó thuµc nh¸ nguyên
hay ða ni®m. Trong ðó luôn luôn có ta và có ð¯i tßþng.
Nó do trí nång tñ v¨ ra hay do tñ ngã kªt hþp v¾i thÑc ð¬
thành l§p. Trong ðó, không có chï biªt mà có tâm dính
m¡c v¾i ð¯i tßþng, ho£c tâm ðang dùng l¶i ð¬ tÕo ra äo
giác hay tßªng tßþng v« ð¯i tßþng.
Thí dø 2:
- Khi ði, ðÑng, n¢m, ng°i, nªu có th¤y, nghe, xúc chÕm
ði«u gì, ta chï biªt th¤y, nghe, xúc chÕm. Thª thôi. Ta
không thêm b¤t cÑ nµi dung gì trong ðó. Th¤y; chï biªt
th¤y. Nghe; chï biªt nghe. Xúc chÕm; chï biªt xúc chÕm.
B¢ng cách thñc t§p này, ta cô l§p li«n quán tính suy lu§n
cüa trí nång, quán tính phân bi®t hai bên cüa ý thÑc, và
ð£c bi®t là cô l§p li«n b®nh thành kiªn, ð¸nh kiªn chü
quan. Qua ðó ta s¨ có kinh nghi®m không dính m¡c.
Höi: - Tác døng cüa không dính m¡c ðßa ðªn gì ?
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Ðáp: - – trình ðµ cån bän, trß¾c nhÑt là ðßa ðªn tâm
thanh thän, thân tâm hài hòa. Cao h½n 1 chút là tâm ð¸nh
væng ch¡c và phát huy trí hu®.
Höi: - Còn ª trình ðµ cao h½n næa thì sao ?
Ðáp: - Ph¥n này chßa có ð« c§p trong Cu¯n 2. Nhßng
trong T§p 3, Cu¯n 1, chúng tôi có ð« c§p. Ðây là ph¥n
døng công b¢ng trí hu® Bát nhã. Tuy nhiên, cûng xin tÕm
trä l¶i. Ðó là ª trình ðµ cao h½n næa thì ðÕt ðßþc ð¸nh
sâu h½n, ðßa ðªn chuy¬n hóa nghi®p thÑc, phát tri¬n hu®
lñc, kinh nghi®m hài hòa, và nhân chÑng, và cùng tµt là
giäi thoát.
Cho nên, chúng tôi thß¶ng nói: "T× møc tiêu ð¥u ðªn
møc tiêu cu¯i cùng cüa Thi«n là Thi«n chï nh¡m hß¾ng
dçn ta ðªn ch² không dính m¡c." – trình ðµ cån bän,
chúng ta h÷c "không dính m¡c," lên ðªn trình ðµ Bát
Nhã, cûng h÷c nhæng cách "không dính m¡c." Cho ðªn
khi nào, chúng ta hoàn toàn không còn dính m¡c vào b¤t
cÑ ði«u gì, vi®c gì, sñ ki®n gì, nói chung là không dính
m¡c t¤t cä hi®n tßþng thª gian, tÑc thì ngay ðó phi«n não
hay ðau kh± không làm sao xu¤t hi®n ðßþc trong tâm
chúng ta. Cho nên chúng tôi thß¶ng so sánh không dính
m¡c ðßþc xem nhß mûi tên dùng ð¬ b¡n vào h°ng tâm
(ði¬m tròn cüa bia dùng ð¬ t§p b¡n) cüa luân h°i sinh tØ,
phi«n não, kh± ðau. Sþi dây cung ðßþc dùng ð¬ giß½ng
lên là ni®m chï biªt. Nªu kªt hþp cä hai, khi b¡n ra, mûi
tên ðó s¨ vßþt qua t¤t cä sÑc cän cüa gió ð¶i và gió
nghi®p. Mûi tên s¨ ðªn trúng vào h°ng tâm cüa luân h°i,
sinh tØ, và phi«n não kh± ðau. Qua ðó, ta s¨ giäi thoát.
Höi: - C¯t lõi cüa tâm yên l£ng ðßþc ð£t trên c½ sª gì ?
Ðáp: - Trên chï biªt.
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Höi: - Xin giäi thích ?
Ðáp: - Khi chï biªt ði«u gì, ðó chính là tánh giác nó ðang
tñ biªt v« ð¯i tßþng hay môi trß¶ng chung quanh ðang
din tiªn nhß thª nào ngay trong lúc ðó, qua t¤t cä 5 giác
quan. Ch² ðó không ý ni®m "Ta" biªt v« ð¯i tßþng mà
chính là tánh giác ðang biªt rõ ràng v« ð¯i tßþng. Ngay
lúc ðó không có m£t trí nång méo mó, không có m£t ý
cån suy nghî, cûng không có m£t ý thÑc phân bi®t, nên
tâm li«n yên l£ng. Vì v§y, mu¯n tâm yên l£ng, ta c¥n thñc
t§p chï biªt trong 4 oai nghi.
Höi: - Khi thñc hành chï biªt, có c¥n ng°i theo tß thª
ng°i thi«n nghiêm chïnh không ?
Ðáp: - Mu¯n ng°i theo tß thª thi«n hay không, tùy ý. Vì
v¤n ð« là ði«u tâm ch¾ không phäi ði«u thân. Cho nên,
khi thñc t§p chï biªt, không c¥n ng°i nghiêm chïnh.
Trong 4 oai nghi, ta ð«u thñc t§p ðßþc. Thí dø, khi ði, ta
chï biªt mình ðang ði.
Höi: - Trí nång méo mó là trí nång nhß thª nào ?
Ðáp: - Là trí nång không dña trên giác quan ð¬ nh§n ra
ð¯i tßþng. Nó luôn luôn dña trên suy lu§n, suy ðoán,
ho£c thêu d®t, v¨ v¶i ð¬ nói v« ð¯i tßþng. Trong nó không
có chï biªt mà có phäi biªt, nên biªt. Do ðó, cái biªt ðó
là cái biªt méo mó, bên trong ti«m tàng nhæng thành
kiªn, ð¸nh kiªn chü quan v« ð¯i tßþng.
3) Nghe Âm thanh

Møc ðích: - Ð¬ quân bình nhæng r¯i loÕn nµi tâm, cång
thÆng th¥n kinh, ði«u chïnh hay chæa dÑt b®nh tâm th¬,
cô l§p hóa hoÕt ðµng cüa thÑc, ch¤m dÑt phi«n não, và
phát huy tu® trí, nghe; chï biªt nghe là chü ð« cüa cách
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thñc t§p nghe âm thanh v¾i nh¸p ði®u ð«u ð£n. Vì b¢ng
cách nghe này, âm thanh s¨ kích thích 2 c½ chª quan
tr÷ng trong não là: (1) ð¯i giao cäm th¥n kinh, (2) tánh
nghe trong c½ chª tánh giác. Nói theo khoa h÷c, ðây là
cách tÕo ra "phän xÕ có ði«u ki®n."
Khi ng°i nghe âm thanh, ngß¶i t§p không chú ý ðªn vi®c
gì khác, chï ng°i l¡ng nghe âm thanh trong tß thª bình
thän, có kªt hþp v¾i ni®m chï biªt. Trong tiªn trình l¡ng
nghe này, ta không thêm 1 ý nghî gì vào lúc ðang l¡ng
nghe ðó. Khi nghe, ta chï biªt mình ðang nghe. Trong
Thi«n, ðây là cách nghe nhß th§t. Âm thanh nhß thª nào,
ta chï nghe nhß thª ðó. Trong tiªn trình nghe này, sóng
âm thanh s¨ liên tøc kích thích vào ð¯i giao cäm th¥n
kinh ð¬ các ch¤t sinh hóa h÷c là acetylcholine và
dopamine ðßþc tiªt ra. Cùng lúc ðó, tánh nghe cûng b¸
kích thích. Qua ðó ti«m nång trí tu® t× bên trong c½ chª
tánh nghe s¨ b¸ kích thích. Ta s¨ có cái nhìn sáng su¯t
h½n ð¯i v¾i môi trß¶ng chung quanh. Tâm xúc cäm
không còn là mµt nång lñc mÕnh áp lñc sinh hoÕt h¢ng
ngày cüa chúng ta.
Cø th¬ h½n, b¢ng cách nghe này, ta s¨ cô l§p ðßþc quán
tính suy lu§n cüa trí nång, phân bi®t cüa ý thÑc, và ngån
ch§n tâm suy nghî ðªn quá khÑ, hi®n tÕi, tß½ng lai. Tâm
ta s¨ có m£t trong bây gi¶ và ª ðây ngay lúc ta ðß½ng
nghe âm thanh. Chï vì ðªn ch£ng này, lúc ðó không phäi
còn là ta ðang ng°i nghe næa, mà chính là tánh nghe
ðang nghe. Do ðó, t¤t cä phi«n não và kh± ðau không có
m£t trong tiªn trình nghe này.
Ðây là phß½ng pháp tu Chï, liên kªt v¾i sñ thu thúc nhî
cån, b¢ng kÛ thu§t nghe; chï biªt nghe, g°m 2 bß¾c:
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Bß¾c 1: "Ta" ng°i l¡ng nghe tiªng chuông hay tiªng sóng
bi¬n v² vào b¶, ho£c tiªng tøng kinh, vân vân, trong tß
thª bình thän (trong vòng 1 ho£c 2 phút). Bß¾c này:
có ngß¶i nghe và ð¯i tßþng b¸ nghe.
Bß¾c 2: - Sau 2 ho£c 3 phút trª lên, tai nghe, ta chï biªt
nghe. Ðây là nghe âm thanh. T¤t cä ý ni®m tiªng chuông,
tiªng mõ, tiªng tøng kinh, vân vân ð«u không còn có m£t
trong lúc này næa. Bây gi¶ chï còn lÕi là âm thanh. Tiªn
trình nghe này kéo dài trong 7 phút, ho£c nhi«u h½n næa.
Thí dø, ðªn 10 phút. Lúc ðó, tánh nghe b¡t ð¥u có m£t. Ý
ni®m "ngß¶i nghe" m¤t, và ð¯i tßþng b¸ nghe cûng m¤t.
Ðó là ý thÑc v« ð¯i tßþng không có m£t, mà chï có m£t
sñ nh§n biªt rõ ràng v« âm thanh. Nói cách khác, ðây là
lúc ý ni®m ta nghe và ð¯i tßþng b¸ nghe không còn hi®n
hæu trong tiªn trình nghe này næa. Ta không còn nói ðây
là âm thanh cüa loÕi gì (chuông, mõ, tøng kinh, tøng chú
vân vân). Trái lÕi, chï có:
tánh nghe ðang nghe âm thanh v¾i sñ th¥m nh§n biªt v«
âm thanh.
Có nghîa, tánh nghe nh§n ra âm thanh mà nó ðß½ng tiªp
nh§n là thÑ nào, nhßng trong não ngß¶i nghe không có
l¶i nói th¥m tên v« âm thanh mà ngß¶i ðó ðß½ng nghe.
Xem nhß ð¯i tßþng b¸ nghe m¤t, chï còn lÕi âm thanh.
Ngay lúc ðó, tâm hoàn toàn yên l£ng. R¤t thanh t¸nh.
Không mµt ni®m nào khªi lên. Cho nên ngß¶i nghe và cái
b¸ nghe ð«u m¤t. Cùng lúc ðó, v¾i tiªn trình nghe âm
thanh này, 2 trÕng thái phän xÕ xäy ra: phän xÕ v§t lý và
phän xÕ sinh lý. Chúng tôi xªp phß½ng pháp nghe âm
thanh thuµc phän xÕ có ði«u ki®n, vì nó kích thích vào
tánh nghe và ð¯i giao cäm th¥n kinh...
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- V¾i phän xÕ sinh lý, h°i ðáp sinh h÷c s¨ ðßþc tÕo ra ð¬
hài hòa nµi tâm, quân bình lÕi c½ th¬, ðßa ðªn chæa b®nh
tâm th¬ và b®nh u¤t cäm (Stress) kinh niên, qua sñ tiªt ra
acetylcholine t× ð¯i giao cäm th¥n kinh và nhæng ch¤t
nß¾c hóa h÷c khác trong các tuyªn nµi tiªt, và trong
cu¯ng não ðßþc tiªt ra. (Gi¯ng nhß kªt quä cüa 2 trß¶ng
hþp thß giãn lßÞi và thß giãn th¥n kinh m£t.).
- V¾i phän xÕ v§t lý, c½ chª tánh nghe s¨ b¸ hoÕt hóa, ðßa
ðªn cô l§p hóa tß duy bi®n lu§n, ý thÑc phân bi®t, và sñ
méo mó cüa trí nång, ð°ng th¶i phát sinh tu® trí. Qua ðó
tâm xúc cäm s¨ không khªi lên. V¾i ði«u ki®n này, xem
nhß ta cô l§p hóa tùy miên và t§p khí/l§u ho£c; làm cho
trí dính m¡c vào hai bên là ThÑc (VijJAna) không ðµng, ð¬
trí không dính m¡c có m£t. Trí (JJAna) này là trí siêu thª.
Nó là n«n täng cån bän cüa Hu® (PrajJA). Ngay khi nó có
m£t, phi«n não không xu¤t hi®n.
Ngß¶i xßa ð« cao tác døng cách nghe âm thanh này là
"Di®u Âm" (Âm thanh kÏ di®u), thay vì nói "di®u
vån" (Nghe kÏ di®u). Lý do là khi th§t sñ nghe thì trong
tiªn trình nghe này chính tánh nghe nh§n âm thanh, ch¾
không phäi tñ ngã hay ta nghe tiªng cüa các loÕi âm
thanh.
Ðªn ðây, âm thanh thñc sñ tác ðµng vào c½ chª tánh
nghe, chÑ không phäi ngß¶i nghe tác ðµng vào tánh
nghe. Ngß¶i nghe chï biªt áp døng kÛ thu§t nghe b¢ng
cách mßþn tiªng cüa các loÕi døng cø tÕo ra âm thanh ð¬
kích thích vào tánh nghe. Nhß v§y, trong lúc ðó chính
tánh nghe, nghe âm thanh, nên âm thanh này ðßþc xªp
là "di®u âm." Vì thông qua âm thanh, mµt trøc tác ðµng
dây chuy«n xäy ra giæa Tánh Nghe, Dß¾i Ð°i, ÐGCTK,
các tuyªn nµi tiªt, và các ch¤t nß¾c hóa h÷c trong các

CH¿´NG IIi: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH 307

tuyªn nµi tiªt và trong ÐGCTK ðßþc tiªt ra. Khä nång
chæa b®nh tâm th¬ hay b®nh tâm lý và phát tri¬n trí tu®
tâm linh dña trên ði«u ki®n phän xÕ này.
Lßu ý: - Cách này chï dành riêng cho ngß¶i không b¸
ðiªc, ho£c nghe b¢ng máy nghe.
Sau khi qua cách thñc t§p nghe b¢ng tánh nghe liên tøc
trong th¶i gian nhi«u tu¥n, ta tiªn lên bß¾c cao h½n næa
là nghe; chï nghe. Ðây là bß¾c cu¯i cùng.
Trong bß¾c này, ni®m th¥m nh§n biªt không còn chú ý
t¾i næa. Tánh nghe, nó nghe. Có âm thanh hay không âm
thanh nó vçn nghe. Trong tiªn trình này, ta không còn
dùng âm thanh ð¬ kích thích tánh nghe. Ta chï ng°i v¾i
lßng thÆng ðÑng trong tß thª tïnh thÑc biªt và không trø
ý vào ðâu. Phän xÕ thø ðµng s¨ ðßþc tÕo ra trong tiªn
trình này. Ph¥n này chúng tôi s¨ hß¾ng dçn thñc t§p tiªp
trong Cu¯n 3.

V¸ trí: - Không nhß ánh sáng, âm thanh ði qua không khí
b¢ng mµt loÕt sóng dß¾i dÕng rung ðµng (vibrations). Khi
sóng âm thanh ði vào não, nó qua dây th¥n kinh thính
giác thÑ Tám (VIII) (acoustic nerve). Dây th¥n kinh này có 2
nhánh: dây th¥n kinh ¯c nhî và dây th¥n kinh ti«n ðình.
Do ðó dây th¥n kinh thính giác cûng ðßþc g÷i là dây ti«n
ðình ¯c nhî (Vestibularcochlea nerve). Cä 2 ð«u mang xung lñc
t× thø th¬ riêng bi®t trong tai trong ðªn C½ c¤u mÕng
lß¾i, tÕi cu¯ng não. Tuy nhiên, chÑc nång cüa cä 2 ð«u
khác nhau. c nhî mang thông tin thính giác t× c½ quan
thính giác Corti ðªn hÕt nhân ¯c nhî, trong lúc ðó th¥n
kinh ti«n ðình truy«n xung lñc t× c½ quan ti«n ðình ðªn
hÕt nhân ti«n ðình. Vai trò cüa nó là duy trì sñ cân b¢ng
và ki¬m soát phän xÕ cüa ð¥u và m¡t trong khi ta ðang
nghe âm thanh nào ðó.
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C½ c¤u mÕng lß¾i
Cùng 1 lúc, dây th¥n kinh ¯c nhî và dây th¥n kinh ti«n
ðình truy«n sóng âm thanh ðªn trÕm tiªp v§n thÑ nhÑt là
C½ c¤u mÕng lß¾i (Reticular formation). TÕi ðây nhóm hÕt
nhân ¯c nhî và hÕt nhân ti«n ðình nh§n sóng âm thanh
dß¾i dÕng rung ðµng và li«n truy«n ði các ngä: (1) qua
ti¬u não ð¬ ð¸nh hß¾ng âm thanh t× ðâu phát ra; (2)
ð°ng th¶i, ngay lúc ðó sóng âm thanh cûng truy«n ðªn
cµt s¯ng ð¬ ði vào nµi tÕng, kích thích tim mÕch, bao tØ;
(3) truy«n ðªn các dây th¥n kinh: III, IV, VI, XI ð¬ kích
thích các c½ m¡t và ð¥u c± và tß thª c½ th¬. Dây th¥n
kinh ThÑ Ba (III), liên h® ðªn sñ v§n ðµng các c½ bên
trong và chung quanh m¡t, làm thay ð±i kích thß¾c ð°ng
tØ; dây th¥n kinh thÑ Tß (IV), liên h® ðªn sñ chuy¬n ðµng
nhãn c¥u trong ± m¡t; dây th¥n kinh thÑ Sáu (VI), liên h®
ðªn sñ hoÕt ðµng bên ngoài cüa c½ m¡t quay v« hß¾ng
nghe âm thanh; dây th¥n kinh thÑ Mß¶i Mµt (XI), liên h®
ðªn vi®c ki¬m soát c½ trß¾c và sau cüa c±. Thí dø, ta có
th¬ quay ð¥u, ngß¾c c±, m¡t láo liên, m¡t kinh ngÕc, m¡t
tròn xoe, tim h°i hµp, vân vân, sau khi nghe âm thanh
v¾i nhæng nµi dung khác nhau.
(4) Cùng lúc ðó, dây th¥n kinh ¯c nhî truy«n thÆng ðªn
trÕm tiªp v§n thÑ hai là Ð°i th¸ (Thalamus). Ð°i th¸
khuyªch tán sóng âm thanh dß¾i dÕng sóng lan ra nhß
hình rë quÕt và truy«n ði các ngä: xu¯ng Dß¾i Ð°i, lên vö
não, ðªn Thùy thái dß½ng, trên mang tai, thuµc vö não.
Ðây là vùng nghe thÑ nhÑt.
T× Thùy thái dß½ng, sóng âm thanh truy«n qua c½ chª
tánh nghe. C½ chª này là vùng nghe thÑ hai, n¢m phía
sau bán c¥u não trái. Các nhà não h÷c quen g÷i là vùng
"Wernicke." Vì ngß¶i khám phá vùng này tên Wernicke,
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ngß¶i ÐÑc. Các nhà não h÷c cûng xªp vùng này là vùng
ngôn ngæ thÑ nhÑt. Chính n½i ðây âm thanh ðßþc nh§n
biªt rõ, cµng v¾i ký Ñc. ChÑc nång cüa vùng này là kiªn
giäi t¤t cä thông tin thính giác, ð£c bi®t là âm thanh nói
(speech sounds), nhßng không b¸ nµi dung âm thanh gây
änh hßªng. Khi ðªn vùng tánh nghe, trong tiªn trình này
âm thanh vçn liên h® v¾i ÐGCTK.
Sau ðó, sóng âm thanh truy«n ðªn vùng Broca. Ðªn ðây,
sóng âm thanh ðßþc giäi ra thành l¶i. Khi xu¯ng Dß¾i
Ð°i, sóng âm thanh ðßþc truy«n ðªn th¥n kinh tñ quän.
Nªu nghe; chï biªt nghe, ÐGC s¨ b¸ tác ðµng. Nªu nghe
v¾i nhi«u nµi dung suy lu§n, phân bi®t, so sánh, lo âu, sþ
hãi, gi§n tÑc, s¥u kh±, GC s¨ b¸ tác ðµng.

Âm thanh có th¬ nghe: - Tiªng chuông, tiªng mõ, tiªng
sóng v², tiªng thác nß¾c, tiªng tøng kinh, tiªng tøng chú,
tiªng côn trùng...

Trß¾c khi t§p: - Thu bång 1 trong các loÕi âm thanh nói
trên, sau ðó mª ra ð¬ nghe, ho£c ch÷n n½i có âm thanh
thích hþp v¾i phß½ng pháp kích thích tánh nghe.

N½i thñc t§p: - Ngoài vi®c nghe bång, ta có th¬ ch÷n n½i
thích hþp ð¬ thñc t§p. Thí dø, ng°i dß¾i thác nß¾c, ng°i
tÕi b¶ bi¬n có nhi«u gh«nh ðá ð¬ nghe tiªng sóng v² vào
ðá; ng°i dß¾i r×ng thông lúc có gió ð¬ nghe tiªng gió
chÕm vào cành lá thông; ng°i n½i tînh m¸ch trong ðêm
khuya ð¬ nghe tiªng côn trùng. Vân vân

KÛ thu§t: - C¥n có bång cassette thu âm thanh tiªng
chuông v¾i nh¸p ði®u ð«u ð«u và v×a ðü nghe: không l¾n
quá cûng không nhö quá; không nhanh quá, cûng không
ch§m quá. Tiªng ngân này v×a dÑt, tiªng ngân khác tiªp
theo.
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- Th¶i gian thu âm thanh có th¬ kéo dài ít nh¤t 20 phút.

- Khi nghe âm thanh, ta chï duy trì trÕng thái nghe tÕi
vùng nghe cüa tánh nghe b¢ng cách: nghe; chï biªt nghe.
Không suy lu§n v« âm thanh, không suy nghî v« âm
thanh, không nói th¥m v« âm thanh. Không thêm gì trong
ðó. Âm thanh nhß thª nào, ta chï biªt mình ðang nghe
nhß thª ðó. Thª thôi.

Cách t§p: - Tß thª ng°i ðßþc áp døng nhß tß thª thß
giãn lßÞi. Lßng thÆng ðÑng. Ð¥u lßÞi ðøng vào b¶ rång
cØa dß¾i. Khi l¡ng nghe, chï duy trì ni®m biªt không l¶i
lúc ðang nghe. B¢ng cách này âm thanh s¨ kích thích vào
vùng tánh nghe và ð¯i giao cäm th¥n kinh. Ðây g÷i là
"nghe; chï biªt nghe."
Chú ý: - Không kªt hþp v¾i kÛ thu§t thª.
- Lßng thÆng ðÑng.

- Ra nß¾c b÷t nhi«u, cÑ nu¯t. Ðây là kªt quä cüa ð¯i giao
cäm th¥n kinh b¸ kích thích.

Th¶i gian: - M²i ngày t§p 2 th¶i, m²i th¶i t× 10 phút ðªn
20 phút. Nªu có b®nh tâm th¬ hay b®nh u¤t cäm kinh
niên, ho£c thß¶ng ng°i thi«n b¸ m®t möi, u¬ oäi và ngü
g§t (hôn tr¥m, thøy miên), nên t§p nhi«u th¶i h½n næa ð¬
chæa khöi.

Tác døng: - B¢ng cách nghe; chï biªt nghe, ngay lúc ðó
sóng âm thanh li«n kích thích vào vùng tánh nghe. TÑc
thì mµt trøc dây chuy«n li«n din ra. Ðó là sóng âm
thanh kích thích khu Dß¾i Ð°i. Dß¾i Ð°i kích thích
ÐGCTK. Acetylcholine t× ð¥u dây ÐGCTK li«n tiªt ra ð¬
ðáp Ñng theo trÕng thái nghe; chï biªt nghe. Qua ðó,
b®nh cao máu, cao máu mÞ, cao ðß¶ng trong máu, b®nh
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cång thÆng th¥n kinh ðßþc ði«u chïnh. Nªu miên m§t
thñc t§p t× 1 tháng ðªn 2 tháng, có khä nång chæa dÑt
khöi b®nh kinh niên v« cao máu và u¤t cäm.
Khi tánh nghe thß¶ng xuyên b¸ kích thích, tùy miên, t§p
khí/l§u ho£c b¸ cô l§p hóa, ðßa ðªn chuy¬n hóa nµi tâm,
làm cho tâm trª nên thanh thän và hài hòa. Cùng lúc ðó
trí thª tøc là ThÑc b¸ cô l§p, ðßa ðªn Trí siêu thª có m£t.
Ta s¨ kinh nghi®m chánh ni®m tïnh giác trong 4 oai nghi
và kinh nghi®m ði«u chïnh ðßþc nåm chß¾ng ngÕi cüa
tâm là b¾t tham, b¾t sân, tr× ðßþc nghi. Còn khi ng°i
thi«n s¨ không u¬ oäi (không hôn tr¥m), không ngü g§t
(không thøy miên), và tâm không xao xuyªn dao ðµng v«
nhæng vi®c sai trái ðã làm trong quá khÑ (không trÕo h¯i).
Tóm lÕi, nªu biªt thñc t§p cách duy trì nghe; chï biªt
nghe, vùng tánh nghe trong c½ chª tánh giác s¨ b¸ kích
thích. Ðây g÷i là "phän xÕ có ði«u ki®n." B¢ng cách nghe
này, trên m£t phän xÕ sinh lý, h°i ðáp sinh h÷c s¨ xäy ra.
Ðó là acetylcholine ðßþc tiªt ra ð¬ ðáp Ñng v¾i trÕng thái
nghe trong tînh l£ng. Qua ðó, ta s¨ ði«u chïnh ðßþc b®nh
tâm th¬ nhß hÕ huyªt áp, hÕ máu mÞ, hÕ ðß¶ng trong
máu, phøc h°i ký Ñc, và ði«u chïnh tim mÕch. Còn không
duy trì ðßþc, tín hi®u âm thanh s¨ truy«n ðªn vùng
Broca. Vùng này s¨ giäi mã tín hi®u âm thanh ra thành
l¶i. Ð°ng th¶i nªu có sñ tham dñ cüa trí nång méo mó,
âm thanh s¨ ðßþc thêm th¡t nhi«u nµi dung khác nhau.
Ta không còn nghe; chï biªt nghe, mà nghe v¾i nhi«u nµi
dung suy lu§n, suy ðoán, ho£c tÕo ra nhæng xúc cäm
khác nhau cüa trí nång nhß gi§n, tÑc, lo, sþ. TÑc thì Dß¾i
Ð°i s¨ hoÕt hóa. Nó s¨ tiªt ra hormones CRH (Cortitropinreleasing hormone). Hormones này tÑc kh¡c kích thích thùy
trß¾c tuyªn yên làm cho tuyªn yên tiªt ra hormones
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ACTH (Adrenocorticotropic hormone). Hormones này theo
máu, kích thích ruµt tuyªn thßþng th§n (adrenal medulla)
làm cho ruµt tuyªn thßþng th§n tiªt ra cortisol. Cortisol
theo máu, lên vö não. Nó gây hÕi cho ký Ñc. Ngoài ra,
giao cäm th¥n kinh s¨ hoÕt ðµng ð¬ tiªt ra norepinephrine, nªu ta nghe v¾i ni®m sân kèm theo. Còn nªu ta
nghe v¾i ni®m lo âu, sþ hãi, epinephrine s¨ tiªt ra. Cä 2
ch¤t hóa h÷c này, ðßa ðªn cao máu, cao ch¤t béo trong
máu, cao ðß¶ng trong máu, và làm cho tim mÕch r¯i
loÕn.
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Bài ð÷c thêm
L¶i mª ð¥u
T× ð¥u nåm 1995, hß¾ng dçn tu h÷c ª các L¾p Thi«n Cån
Bän, chúng tôi luôn luôn có soÕn Bài Ð÷c Thêm kèm theo
bài giäng. Chü ðích cüa Bài Ð÷c Thêm là chúng tôi nh¡m
giúp thi«n sinh có thêm kiªn thÑc v« bài giäng. Nay nh§n
th¤y nhæng bài này có nhi«u tác døng hæu ích ð¯i v¾i quí v¸
m¾i b¡t ð¥u ði vào Thi«n, chúng tôi cho in kèm theo bài
giäng. Nªu th¤y c¥n có thêm kiªn thÑc Thi«n h÷c, Ph§t h÷c,
và Khoa h÷c, hay c¥n nh¾ lÕi bài ð÷c, quí v¸ có th¬ xem Bài
Ð÷c Thêm, còn nªu th¤y ðü thì không c¥n xem thêm.

Bài ð÷c thêm
S¯ 3
ÂM THANH
Ð¬ giúp quí v¸ có thêm khái ni®m v« âm thanh qua cách
t§p nghe âm thanh, chúng tôi trình bày s½ lßþc v« âm
thanh. Ph¥n này có liên h® ðªn cách t§p nghe âm thanh
b¢ng ni®m chï biªt. Ngoài ra, nó cûng giúp quí v¸ có thêm
kiªn thÑc ðÕi cß½ng v« c¤u trúc âm thanh và nhæng hoÕt
ðµng cüa c½ chª thu và nghe âm thanh v¾i ni®m chï biªt
b¢ng tánh nghe. Nªu th¤y c¥n có thêm kiªn thÑc v« âm
thanh, quí v¸ có th¬ xem thêm bài này.

Ch§m h½n ánh sáng
Âm thanh ði ch§m h½n ánh sáng. Thí dø, khi ta th¤y tia
ch¾p cüa tiªng s¤m, vài giây sau ðó, tiªng s¤m m¾i ðªn
tai ta. Tiªng s¤m ðó ðßþc tÕo ra b¢ng sóng âm thanh.

Rung ðµng
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Sóng âm thanh này phát ra dß¾i dÕng rung ðµng
(vibrations), nhß sñ r«n vang cüa tiªng s¤m trong không
gian. Cûng nhß khi nghe tiªng chuông, tiªng ngân vang
cüa tiªng chuông trong không gian. Sñ ngân vang này là
tiªn trình rung ðµng cüa sóng âm thanh.

Ch¤t tÕo ra âm thanh
Âm thanh ðßþc tÕo ra dña trên 4 dÕng: ch¤t cÑng, ch¤t
löng, ch¤t m«m, và không khí. Thí dø, khi ta gõ mõ, ðánh
chuông, nhæng rung ðµng cüa âm thanh ðßþc phát ra t×
mõ và chuông. Ðó là ch¤t cÑng. Khi ta nghe tiªng cüa
nhæng lßþn sóng chäy mÕnh trên m£t bi¬n và ð§p vào b¶
cát, r°i t× t× chäy rút ra, ho£c tiªng mßa r½i ngoài hiên,
hay trong r×ng, ðó là ch¤t löng tÕo ra nhæng rung ðµng
âm thanh. Khi ta nghe ngß¶i khác nói, hay ca hát, ho£c
tøng kinh, ni®m Ph§t, ðó là nhæng rung ðµng cüa dây
thanh âm tÕo ra sóng âm thanh b¢ng cách phát ra nhæng
rung ðµng trong không khí...Ho£c nhæng tiªng gió, bão,
tiªng s¤m n± trên b¥u tr¶i phát ra nhæng rung ðµng
trong không khí.

Âm lßþng
Khä nång ð¬ nghe sóng âm thanh cüa chúng ta tùy thuµc
vào âm lßþng (Volume), tÑc âm thanh l¾n hay nhö, và âm
ðµ (pitch), tÑc mÑc ðµ phát ra cao hay th¤p, nhanh hay
ch§m, ð«u ð£n hay ðÑt khoäng cüa âm thanh.

Giá tr¸ âm thanh
Thính giác ðóng vai trò quan tr÷ng trong cuµc s¯ng con
ngß¶i. Nó giúp ta khám phá ði«u mà chúng ta không th¬
th¤y b¢ng m¡t thß¶ng, nªu chúng ta chï nghe âm thanh
hay nghe tiªng ðµng cüa ð¯i tßþng. Qua âm thanh, ta có
th¬ xác ð¸nh ch² phát ra âm thanh cüa ð¯i tßþng: xa hay
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g¥n, bên phäi hay bên trái, trong hay ngoài, trß¾c hay sau
lßng ta. Qua âm thanh, ta có th¬ bi¬u lµ nhæng m¯i xúc
cäm khác nhau.
Sau cùng, qua âm thanh ta có khä nång chæa b®nh tâm
th¬ và phát huy trí hu® tâm linh. Mu¯n kinh nghi®m ðßþc
ph¥n này, ta dña vào kÛ thu§t: nghe; chï biªt nghe. Ðây
là cách nghe b¢ng tánh nghe.
Truy«n th¯ng Ph§t giáo ðã biªt cách khai tri¬n nång lñc
âm thanh làm cho ð¶i s¯ng thª tøc có nhi«u giá tr¸ hài
hòa h½n và ð¶i s¯ng tâm linh ðßþc phát huy cao h½n.
Nhß trong kinh BAhiya, Ph§t dÕy: "Trong cái nghe chï là
cái nghe." Trong kinh Lång Nghiêm ð« cao cách tu b¢ng
nhî cån qua phß½ng thÑc "Xoay cái nghe ð¬ nghe t×
trong tánh nghe," ho£c "Nghe nhß ðiªc; th¤y nhß mù."

S½ lßþc c¤u trúc h® th¯ng thính giác
H® th¯ng thính giác g°m tai ngoài, tai giæa, và tai trong.
1. Tai ngoài
T× vành tai ðªn màng nhî là tai ngoài. Tai ngoài liên
quan ðªn vi®c ð¸nh hß¾ng âm thanh và làm ði«u ki®n ð¬
sóng âm thanh ðªn màng nhî.
2. Tai giæa
Tai giæa t× màng nhî ðªn "ti¬u c¯t" (ossicles). Ti¬u c¯t là
c½ quan thính giác cüa tai giæa. Khi sóng âm thanh ði vào
tai, màng nhî rung ðµng và truy«n nhæng rung ðµng này
ðªn c½ quan thính giác cüa tai giæa là ti¬u c¯t. Ti¬u c¯t
g°m 3 xß½ng nhö. Thu§t ngæ g÷i là xß½ng ðe (incus),
xß½ng búa (malleuse), xß½ng bàn ðÕp (stapes). M²i xß½ng
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có 1 vai trò. Các xß½ng này truy«n sóng âm thanh rung
ðµng vào ch¤t löng trong ¯c nhî cüa tai trong.
3. Tai trong
Tai trong g°m có 2 dây th¥n kinh: dây th¥n kinh ¯c nhî
và dây th¥n kinh ti«n ðình. Cä 2 dây này l§p thành dây
th¥n kinh thính giác s¯ 8 (VIII).

Th¥n kinh c nhî
c nhî là mµt trong hai bµ ph§n cüa dây th¥n kinh thính
giác s¯ 8 (VIII). c nhî có c¤u trúc qu¤n cuµn nhß dÕng
hình vö ¯c sên, bên trong ¯ng ¯c nhî chÑa nhi«u ch¤t
löng. Trong ðó có nhi«u tª bào lông t½ (hair cells). Tª bào
lông t½ là thø th¬ thính giác. ChÑc nång cüa nhæng tª
bào này là thu âm thanh. Tª bào lông t½ r¤t nhÕy cäm ð¬
b¡t t¥n s¯ âm thanh và phân bi®t rõ ràng v« nghe. Ð£c
bi®t tª bào lông t½ có khä nång chuy¬n t× t¥n s¯ cao ðªn
t¥n s¯ th¤p. Nó ðóng vai trò chính trong c½ quan thính
giác, quen g÷i là c½ quan "Corti." ChÑc nång cüa c½ quan
thính giác Corti là biªn sóng âm thanh thành tín hi®u
th¥n kinh ð¬ truy«n ðªn hÕt nhân ¯c nhî tÕi C½ c¤u mÕng
lß¾i ª cu¯ng não. T× cu¯ng não, hÕt nhân ¯c nhî truy«n
tín hi®u âm thanh ðªn các n½i liên h®. Cu¯i cùng lên ðªn
trung tâm nh§n thông tin âm thanh trên vö não là Thùy
thái dß½ng. N½i ðây nh§n biªt rõ nµi dung âm thanh và
cµng thêm ký Ñc v« âm thanh. Li«n theo ðó, t× vùng nghe
này, tín hi®u âm thanh ðßþc truy«n qua vùng Wernicke.
Ðây là vùng Tánh nghe. Vùng này kiªn giäi nµi dung âm
thanh b¢ng nh§n thÑc cô ð÷ng.
Vùng giäi mã tín hi®u âm thanh b¢ng ngôn ngæ, thu§t
ngæ khoa h÷c cû g÷i là vùng nói, tÑc vùng Broca.
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Th¥n kinh ti«n ðình
Th¥n kinh ti«n ðình là h® th¯ng ¯ng thu âm thanh g÷i là
màng "labyrinth." Trong màng này có 2 nhóm chÑa tª
bào lông t½: nhóm chÑa trong b¥u nhö, thu§t ngæ g÷i là
"utricle," và nhóm chÑa trong túi nhö, thu§t ngæ g÷i là
"saccle." Vai trò cüa 2 nhóm này là cung c¤p thông tin
cho vö não qua hÕt nhân ti«n ðình tÕi C½ c¤u mÕng lß¾i ª
cu¯ng não, và thay ð±i tß thª cüa ð¥u, m²i khi ta nh§n ra
hß¾ng âm thanh t× ðâu ðªn. Ngoài ra, nó cûng giúp cho
sñ duy trì cân b¢ng tß thª và chuy¬n ðµng c½ th¬ m²i khi
ta nh§n thông tin nghe t× bên ngoài.
Tóm t¡t

C½ chª nghe và âm thanh
Kªt quä cüa nghe âm thanh t× sñ kích thích cüa vùng
thính giác cüa thùy thái dß½ng ª vö não. Trß¾c ðó sóng
âm thanh ðßþc truy«n ði qua không khí, xß½ng, và ch¤t
löng ð¬ kích thích thø th¬ thính giác là tª bào lông t½
trong c½ quan thính giác Corti.
Khi nghe mµt âm thanh, âm thanh ðó ðßþc truy«n ði
dß¾i dÕng rung ðµng trong không khí. Rung ðµng này
ð§p vào màng nhî. Sau ðó mµt chu²i dây chuy«n xäy ra:
xung lñc âm thanh ð¦y nhæng xß½ng nhö; xß½ng nhö tác
ðµng ch¤t löng trong tai trong; ch¤t löng này kéo các tª
bào lông t½ ð¬ tª bào này phát ra xung lñc ði vào não.
Trß¾c hªt là trÕm tiªp v§n thÑ nhÑt là C½ c¤u mang lß¾i,
sau ðó là trÕm tiªp v§n thÑ hai là Ð°i th¸. T× Ð°i th¸
truy«n ðªn Thùy thái dß½ng. Thùy thái dß½ng li«n tiªp
tøc truy«n sang vùng tánh nghe. Vùng này n¢m ngay tÕi
vùng thái dß½ng thuµc c½ chª Wernicke, phía sau bán
c¥u não trái. Cµng v¾i ký Ñc, n½i ðây li«n kiªn giäi âm
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thanh. Ðªn ðây ta b¡t ð¥u nh§n biªt rõ v« nµi dung âm
thanh kia nhß thª nào. Sñ nh§n biªt này r¤t cô ð÷ng. Vì
nó chßa thiªt l§p thành l¶i. Ðây là sñ nh§n biªt rõ nµi
dung âm thanh cüa vùng tánh nghe. Sau ðó, ta có th¬ nói
ra thành l¶i v« âm thanh. Lý do là tiªn trình rung ðµng
vçn tiªp tøc truy«n ðªn vùng Broca ª thùy ti«n trán bán
c¥u não trái. N½i ðây, sóng âm thanh ðßþc giäi mã ra
thành l¶i.
V¤n ðáp giäi thích:
Höi: - Ph§t dÕy ông BAhiya: "Trong cái nghe chï là cái
nghe" là nghe nhß thª nào ?
Ðáp: - Khi nghe, quí v¸ chï biªt là quí v¸ ðang nghe.
Không có thêm gì trong ðó. B¢ng cách này là chính tánh
nghe ðang nghe. Trong ðó không có ta nghe. Ðó là ý
nghîa cüa câu "trong cái nghe chï là cái nghe."
Höi: - Khi nghe nhß v§y thì ðßa ðªn gì ?
Ðáp: - Ð¯i v¾i ông BAhiya thì ðßa ðªn giäi thoát, còn ð¯i
v¾i chúng ta thì nªu áp døng ðúng mÑc cách nghe; chï
biªt nghe, trß¾c hªt ðßa ðªn th¥n kinh l¡ng d¸u, b¾t cång
thÆng và chæa ðßþc huyªt áp.
Höi: - Vì sao lÕi l¡ng d¸u th¥n kinh ?
Ðáp: - Nh¶ ðã ðßþc hß¾ng dçn thñc t§p v« cách nghe
trong lúc nghe, nên khi ng°i nghe, ta chï ng°i ð¬ nghe âm
thanh trong tß thª bình thän. Trong ð¥u không suy nghî,
cûng không nói th¥m v« âm thanh, ngay lúc ðó chính
tánh nghe ðang nghe âm thanh, ch¾ không phäi ta c¯ ý
nghe, nên ngay lúc ðó sóng âm thanh vçn còn duy trì tÕi
ð¯i giao cäm th¥n kinh. Khi ð¯i giao cäm hoÕt ðµng, giao
cäm không hoÕt ðµng. Ðây là nguyên t¡c tÕo ra sñ l¡ng
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d¸u th¥n kinh. Xa h½n næa, vì trong lúc nghe, chính tánh
nghe ðang nghe, trong ðó không có ngß¶i nghe, nên ý
thÑc, ý cån, và trí nång không có m£t, ðßa ðªn tâm
không dính v¾i cänh. Ðây cûng là ði«u ki®n tÕo ra sñ l¡ng
d¸u th¥n kinh.
Höi: - Tùy miên là gì ?
Ðáp: - Tùy miên là thu§t ngæ trong Ph§t giáo Nguyên
Thüy. Ph§t dùng t× "anusaya" ð¬ chï nhæng xúc
cäm"n¢m dài" hay "giæ mãi" trong tâm. Nó là trÕng thái
mà ta có th¥m ý v« ði«u gì hay ray rÑt, ho£c ám änh
trong tâm. Ngß¶i Trung Hoa d¸ch là "tùy miên." "Tùy" là
không r¶i bö, theo ðu±i mãi; "miên"là ngü ng¥m. Tùy
miên là thu§t ngæ tâm lý, nó ðßþc Ph§t dùng ð¬ mô tä
nhæng hi®n tßþng tâm lý phi«n não ng¤m ng¥m ray rÑt
và âm ï trong tâm ngß¶i phàm phu. Ðó là khi ta có th¥m
ý v« ði«u gì, ho£c ám änh ði«u gì, tùy miên li«n xäy ra.
Nhæng th¥m ý và nhæng ám änh này là nhæng xúc cäm
b¤t thi®n, nhß tham lam, gi§n tÑc, kiêu cång, nghi ng¶, và
nhæng ý nghî x¤u xa, ác ðµc mà b« ngoài tö vë bình thän,
nhß chÆng có gì, nhßng bên trong thì tâm dao ðµng
ng¤m ng¥m. Ðøng chuy®n s¨ n± ra. Nó luôn luôn kªt hþp
v¾i sñ nói th¥m hay "g÷i tên trong tâm." Ph§t g÷i là "tùy
miên ðßþc xßng danh." Ph§t thß¶ng k¬ 7 loÕi tùy miên,
g°m: tham tùy miên, sân tùy miên, kiªn tùy miên, nghi
tùy miên, mÕn tùy miên, và hæu tham tùy miên. T¤t cä
nhæng tùy miên là g¯c r cüa luân h°i sinh tØ. Trong ðó
tham tùy miên ðßþc xem là nhân t¯ mÕnh nh¤t. Nó là
g¯c cüa luân h°i sinh tØ, cûng là g¯c cüa chiªn tranh, thù
h§n, huynh ð® tß½ng tàn, tß½ng sát. Vì t× n½i tham, con
ngß¶i d dàng ð¬ lµ ra "cái Ta" ham mu¯n sâu kín cüa
mình mà bình thß¶ng nó khó có th¬ ð¬ lµ ra. Ðó là nó
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mu¯n dành l¤y cüa cäi, tài sän, v§t ch¤t, danh v÷ng, ð¸a
v¸, quy«n lþi, quy«n lñc, tình thß½ng hay tình yêu, và
nhæng thú vui døc lÕc khác.
Còn hæu tham tùy miên là tùy miên dính m¡c vào sñ tái
sinh ª cõi tr¶i, cõi ngß¶i.
Höi: - Làm thª nào ð¬ không tÕo ra tùy miên trong tâm ?
Ðáp: - – l¾p Cån Bän, quí v¸ t§p phß½ng pháp chï biªt,

không ð¸nh danh ð¯i tßþng, và không dán nhãn ð¯i
tßþng. Ngoài ra trong Cu¯n 3, chúng tôi có hß¾ng dçn
nhi«u chiêu thÑc và kÛ thu§t khác.
Höi: - Ngß¶i phàm phu là ngß¶i nhß thª nào ?
Ðáp: - Là ngß¶i không có trí hay ngß¶i chßa tïnh ngµ,
ho£c chßa giác ngµ. Nµi tâm ngß¶i này có nhi«u dính
m¡c.
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Bài ð÷c thêm

L¶i mª ð¥u
T× nåm 1995, hß¾ng dçn tu h÷c ª các L¾p Cån Bän Thi«n,
chúng tôi luôn luôn có soÕn Bài Ð÷c Thêm kèm theo bài
giäng. Chü ðích cüa Bài Ð÷c Thêm là chúng tôi nh¡m giúp
thi«n sinh có thêm kiªn thÑc v« bài giäng. Nay nh§n th¤y
nhæng bài này có nhi«u tác døng hæu ích ð¯i v¾i quí v¸ m¾i
b¡t ð¥u ði vào Thi«n, chúng tôi cho in kèm theo bài giäng.
Nªu th¤y c¥n có thêm kiªn thÑc Thi«n h÷c, Ph§t h÷c, và
Khoa h÷c, hay c¥n nh¾ lÕi bài h÷c, quí v¸ có th¬ xem Bài
Ð÷c Thêm, còn nªu th¤y ðü thì không c¥n xem thêm.
Bài Ð÷c Thêm
S¯ 4
H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n
M— Ð…U

Quan ni®m m¾i
Trong cuµc s¯ng hi®n nay, chúng ta ð¯i ð¥u nhi«u v¤n ð« phÑc
tÕp h½n nhi«u thª kÖ v« trß¾c. M²i cá nhân ð«u mang nhi«u
trách nhi®m ð¯i v¾i n½i mà mình ðß½ng sinh s¯ng. Nhßng
cûng trong cuµc s¯ng hi®n nay, chúng ta có nhi«u lãnh vñc tiªn
bµ h½n nhi«u thª kÖ v« trß¾c, nh¤t là nhæng lãnh vñc khoa h÷c
thuµc V§t lý, Y khoa, Không gian, Vû trø, Não h÷c... Do ðó,
trong b¯i cänh sinh hoÕt Thi«n hi®n nay, chúng ta không ðóng
khung mình lÕi theo khuynh hß¾ng tñ kÖ ám th¸. Chúng ta c¥n
ð£t v¸ trí cüa mình vào môi trß¶ng sinh hoÕt cüa hoàn cänh ð¬
k¸p th¶i Ñng phó và thích nghi theo nh¸p phát tri¬n cüa n«n
vån minh hi®n ðÕi. Ðây là quan ni®m m¾i v« h÷c và thñc hành
thi«n cüa chúng ta trß¾c trào lßu tiªn hóa cüa con ngß¶i trong
KÖ nguyên m¾i.
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L§p trß¶ng m¾i
Thi«n h÷c Ðông phß½ng s¨ không ðÑng riêng v¾i nªp sinh hoÕt
con ngß¶i trong th¶i ðÕi. Nó cûng không còn là v¤n ð« bí hi¬m,
khó lãnh hµi nhß nhæng thª kÖ v« trß¾c. Nó là mµt Khoa h÷c
nhß nhæng môn khoa h÷c khác trên thª gian, nhßng khác v¾i
các môn khoa h÷c khác trên thª gian là nó thuµc v« tâm linh.
Nó khai tri¬n cái Biªt, chÑ không khai tri¬n Trí nång. Do ðó,
chúng ta c¥n ðÑng trên l§p trß¶ng m¾i: l§p trß¶ng Khoa h÷c.
Có ðÑng trên l§p trß¶ng này, chúng ta m¾i cø th¬ hóa truy«n
th¯ng n°ng c¯t cüa Thi«n h÷c Ðông phß½ng trong b¯i cänh
s¯ng m¾i cüa xã hµi hay n«n vån minh cüa thª kÖ 21.

Nguyên lý tác ðµng-tác døng
ÐÕi cß½ng, l§p trß¶ng này ðßþc thiªt l§p g°m 3 chü ði¬m:
ThÑ nh¤t, qua bß¾c tiªn trong nhi«u lãnh vñc cüa khoa h÷c có
liên h® ðªn sinh hoÕt tâm linh, chúng ta c¥n mßþn phß½ng
ti®n này cüa Khoa h÷c ð¬ ð¯i chiªu sñ h÷c và thñc hành thi«n
cüa chúng ta. Chúng ta c¥n biªt rõ tác døng cüa vi®c thñc hành
thi«n trong 4 oai nghi ð¯i v¾i nµi tÕng, tâm tánh, và trí tu® con
ngß¶i xäy ra nhß thª nào trong tiªn trình thñc hành ðó ? Thñc
hành ðúng thì ðßa ðªn gì cho thân, tâm, và trí tu® ? Thñc hành
sai, ðßa ðªn gì cho thân, tâm, và trí tu® ? Nhßng, thª nào là
ðúng ? Thª nào là sai ?
Thí dø, thông thß¶ng khi thñc hành, ta ðßþc v¸ thi®n tri thÑc
hß¾ng dçn cách sØ døng m¡t, tai, ho£c ý ð¬ thñc t§p chü ð«
nào ðó, ta c¥n ðßþc giäi thích ðÕi cß½ng tiªn trình sØ døng các
cån ðó chúng tác ðµng nhß thª nào ðªn não bµ và tÕo ra änh
hßªng gì ðªn tim, th§n, gan, máu, và tâm trí ? Dù là ðÕi cß½ng,
nhßng nªu hi¬u ðßþc nhß v§y cûng có lþi ích. Ta s¨ k¸p th¶i
tránh nhæng cách thñc hành ðßa ðªn gây r¯i loÕn nhæng chÑc
nång nµi tÕng hay gây hÕi cho não bµ, làm cho tâm tánh không
bình thß¶ng, nµi tÕng thêm b®nh. Ho£c cø th¬ h½n, ta n¡m
ðßþc tác døng nhæng kÛ thu§t døng công ðó ðßa ðªn ði«u
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chïnh b®nh nµi tÕng, phøc h°i ký Ñc, chæa b®nh th¥n kinh ra
sao. Có nhß thª, ta m¾i nh§n ra Thi«n có lþi ích thiªt thñc cho
con ngß¶i, ngay sau khi ta thñc hành trong th¶i gian ng¡n. Ta
không ch¶ ðþi trong nhi«u nåm. Ta s¨ hång hái d¤n thân mà
không sþ b¸ t¦u höa nh§p ma.
ThÑ hai, khi c½ th¬ khöe mÕnh, tâm s¨ ðßþc an lÕc, thanh thän.
Ý nghî, tình cäm, và hành vi cüa cá nhân không còn b¸ xáo trµn
trß¾c môi trß¶ng sinh hoÕt h¢ng ngày. Nång su¤t làm vi®c cüa
thân s¨ v×a lên cao mà tâm cûng không gây phi«n toái cho môi
trß¶ng chung quanh. Vì khi hành thi«n có kªt quä t¯t, nh§n
thÑc cüa ta ðã ð±i m¾i, nhân cách cüa ta cûng tñ chuy¬n ð±i
theo nh§n thÑc m¾i ðó. T¤t nhiên, sinh hoÕt gia ðình và xã hµi
cüa ta s¨ ðßþc hài hòa h½n, an ninh và tr§t tñ xã hµi s¨ ðßþc
±n ð¸nh h½n. Vì thân và tâm cüa ta ðã th§t sñ hài hòa. Ta
không còn gây xáo trµn gia ðình, không còn làm m¤t tr§t tñ, an
ninh trong sinh hoÕt xã hµi, trong cµng ð°ng. Còn thñc hành
sai, an ninh gia ðình và xã hµi s¨ b¸ xáo trµn. Lý do là ý nghî,
tình cäm, và hành vi cüa ta không phù hþp v¾i tinh th¥n ðÕo
ðÑc, t×-bi, và trí tu® theo Thi«n Ph§t giáo. Thân ta nay ðau mai
¯m. Ta s¨ trª thành m¯i lo cho gia ðình và xã hµi.
ThÑ ba, khi thñc hành có kªt quä t¯t, thñc sñ do Tâm ðã áp
døng ðúng Pháp, ðúng KÛ thu§t. Lý và hành ðã khª hþp nhau.
Ðây là nguyên lý thñc tin trong Thi«n. Qua ðó, tác døng sinh
h÷c (bioaction) m¾i ðßþc tÕo ra bên trong não bµ, th¥n kinh,
máu, và các tuyªn nµi tiªt. Ðó là nhæng tác ðµng dây chuy«n
trong não bµ, trong th¥n kinh, và trong h® th¯ng tuyªn nµi tiªt.
Nhæng tác ðµng dây chuy«n này làm tiªt ra ch¤t nß¾c hóa h÷c
có lþi cho thân-tâm, và trí tu® tâm linh. Ta thñc sñ chÑng
nghi®m nhæng mÑc ðµ chuy¬n hóa tâm, ði«u chïnh b®nh t§t
trong thân, hài hòa thân-tâm, hài hòa v¾i môi trß¶ng chung
quanh, và nhæng mÑc ðµ phát huy tu® trí qua giáo lý mà ta ðã
ngµ, ðã nh§n ra, hay ðã hi¬u biªt rõ ràng.
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H°i ðáp sinh h÷c (Biofeedback) trong Thi«n dña trên c½ sª này.
ChÑng nghi®m giáo lý cûng dña trên c½ sª này. Ðây là nguyên
lý nhân quä theo qui lu§t tác ðµng-tác døng trong Thi«n.

Sñ liên kªt ch£t ch¨
Do ðó, nªu ðã ngµ ðßþc Pháp, tÑc chân lý mà không thñc
hành, ta s¨ không bao gi¶ th¬ nh§p ðßþc ði«u mà ta ðã ngµ.
Không th¬ nh§p, ta s¨ không bao gi¶ chÑng nghi®m thñc sñ v«
Pháp ðó trên thân, tâm, nh§n thÑc, và trí tu® tâm linh cüa ta.
Khi không chÑng nghi®m, vi®c thñc hành thi«n cüa ta chÆng
nhæng không mang lÕi lþi ích thiªt thñc gì cho ta mà còn gây ra
b®nh "c¯ng cao ngã mÕn" và xáo trµn môi trß¶ng sinh hoÕt
trong xã hµi, trong cµng ð°ng. B®nh "c¯ng cao ngã mÕn" là
b®nh tñ ð« cao mình, khinh chê ngß¶i khác v« sñ hi¬u biªt và
sñ døng công tu t§p Thi«n cüa mình.
Gi¯ng nhß ngß¶i biªt mình có hòn ng÷c quí chôn dß¾i ð¤t mà
không ch¸u n² lñc ðào lên ð¬ l¤y. CÑ khoe r¢ng trong nhà có
cüa báu, có vàng bÕc, kim cß½ng, nhßng s¯ ðó còn ª dß¾i ð¤t.
Nhß v§y, su¯t ð¶i ngß¶i ðó s¨ không bao gi¶ cäm nh§n ðßþc
cüa báu ðó thñc sñ nhß thª nào. Cûng v§y, ngµ lý gi¯ng nhß ta
biªt mình có hòn ng÷c quí còn chôn dß¾i ð¤t mà chßa ðào lên
ð¬ l¤y. Còn th¬ nh§p lý là ta phäi tñ mình ra sÑc ðào ð¬ l¤y cho
ðßþc hòn ng÷c ðó. Khi ðã l¤y ðßþc, ta m¾i nh§n rõ và ð¥y ðü
v« hòn ng÷c: t× màu s¡c, hình th¬, ðªn tr÷ng lßþng, và nhæng
cäm giác khác nhau cüa ta v« hòn ng÷c qua m¡t, tay, và nh§n
thÑc khi ta có hòn ng÷c ðó trong tay. Ta thñc sñ kinh nghi®m
v« hòn ng÷c ðó. Sñ chÑng ðÕt chân lý cûng y nhß thª. Thông
qua th¬ nh§p, r°i chÑng nghi®m trên thân, trên tâm, trên nh§n
thÑc, và trên trí tu® v« chân lý mà ta ðã ngµ trß¾c ðây. ChÑ
không phäi ta ng°i ðó mô tä cho ngß¶i khác biªt v« trÕng thái
mà ta s¨ ðßþc hòn ng÷c quí ðó qua sñ tßªng tßþng cüa ta.
Trong Thi«n, ngµ lý là ði«u ki®n c¥n, th¬ nh§p lý mà ta ðã ngµ
là ði«u ki®n ðü. ChÑng nghi®m lý là hoàn thành møc tiêu mà ta
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ðã nh§n ra qua giáo lý. Ðây là 3 sñ liên kªt ch£t ch¨ trong
Thi«n.

Tác døng cüa h°i ðáp sinh h÷c
Khi th¬ nh§p, ta b¡t ð¥u kinh nghi®m tiªn trình hoÕt hóa trên
thân, trên tâm, và trên trí tu® tâm linh. Nhæng tiªn trình hoÕt
hóa này tÕo ra nhæng tác døng sinh h÷c trong c½ th¬. Thí dø, ly
tâm máu, hÕ huyªt áp, hÕ ðß¶ng trong máu, h½i nhi®t töa ra...
Kªt quä, ta biªt r¢ng thân b®nh cüa ta thuyên giäm hay ch¤m
dÑt. Tâm ta thanh thän, nh© nhàng, không còn vß¾ng m¡c
nhæng tùy miên thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan v« ngß¶i khác,
vi®c khác; trí tu® ta trª nên sáng su¯t trong nhi«u lãnh vñc... Ta
trª nên chæng chÕc và ði«m ðÕm. Trí nång cüa ta ðã thñc sñ
tïnh ngµ. Ta không còn thích phát ngôn v« ði«u mà ta tßªng
tßþng, hay chßa thñc sñ chÑng nghi®m. Nhæng tác døng này
ðßþc g÷i là H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n.

Sñ khác nhau giæa 2 b¯i cänh s¯ng
Ngày xßa, tuy khoa h÷c v« Não bµ chßa ðßþc phát minh, ngß¶i
tu Thi«n cûng mang lÕi kªt quä t¯t cho thân-tâm, và trí tu® tâm
linh; nhßng b¯i cänh s¯ng vào th¶i ðó khác h½n b¯i cänh s¯ng
cüa con ngß¶i ª vào th¶i ðÕi tiªn bµ v« khoa h÷c-kÛ thu§t và
nhi«u áp lñc thß¶ng xuyên ðè n£ng lên chúng ta nhß hi®n nay.
Ngày xßa, con ngß¶i không s¯ng trong môi trß¶ng ô nhim.
Con ngß¶i g¥n thiên nhiên. Con ngß¶i không mang nhi«u trách
nhi®m trong gia ðình, ngoài xã hµi nhß hi®n nay. Con ngß¶i
không b¸ các áp lñc do con ngß¶i tñ ð£t ra ð¬ kh¯ng chª lçn
nhau dß¾i nhæng hình thÑc chính tr¸, kinh tª, chiªn tranh, lu§t
pháp, và tôn giáo. Con ngß¶i không lo trä nþ ti«n nhà, ti«n
ði®n, ti«n nß¾c h¢ng tháng, không lo sþ b¸ th¤t nghi®p, không
lo sþ chiªn tranh và nhæng nghîa vø quân sñ mà mình có trách
nhi®m trong cuµc chiªn tranh ðó. Nói chung, con ngß¶i không
b¸ ði«u ki®n hóa bªi nhæng ði«u ki®n do con ngß¶i thiªt l§p. Vì
thª, sñ døng công tu t§p Thi«n cüa ngß¶i xßa thu§n lþi h½n
ngß¶i cüa xã hµi vån minh mà xa r¶i thiên nhiên nhß hi®n nay.
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Hi®n nay, trong cuµc s¯ng tÕm g÷i là vån minh cüa chúng ta,
chúng ta thß¶ng xuyên b¸ nhi«u áp lñc t× nhi«u phía d°n ðªn:
t× áp lñc công ån vi®c làm ðªn nhæng áp lñc sinh hoÕt kinh tª,
chính tr¸, tôn giáo, chiªn tranh, và hoàn cänh cüa xã hµi mà ta
ðß½ng s¯ng. Ð¥u óc chúng ta thß¶ng xuyên cång thÆng. Chï vì
chúng ta thß¶ng xuyên ðß½ng ð¥u nhi«u v¤n ð« phÑc tÕp trong
cuµc s¯ng h¢ng ngày. Chúng ta ch¸u ðñng nhi«u áp lñc cüa
nhi«u phía d°n ðªn. Tâm chúng ta khó ±n ð¸nh, khó hài hòa
v¾i môi trß¶ng. Mu¯n hài hòa, mu¯n t°n tÕi, và làm cho cuµc
s¯ng ðßþc cân b¢ng ð¬ phát huy trí tu® tâm linh, th§t là ði«u
khó ð¯i v¾i chúng ta. Ð¤y là lý do chúng tôi mu¯n nói ngày nay
tu Thi«n khó h½n ngày xßa.
Tóm lÕi, ð¬ thích nghi v¾i hoàn cänh sinh hoÕt hi®n nay, giúp
các bÕn m¾i ði vào Thi«n biªt rõ giá tr¸ cüa sñ thñc hành thi«n
ðúng Pháp, ðúng kÛ thu§t, ðúng sñ tác ðµng vào não bµ, và
tránh nhæng h§u quä không t¯t cho thân, tâm, và trí tu® tâm
linh khi thñc hành thi«n, bài H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n
ðßþc soÕn ra.
Mong bài này s¨ giúp ích các bÕn m¾i ði vào Thi«n có hành
trang phù hþp theo kiªn thÑc th¶i ðÕi, phù hþp theo cån c½ và
nhu c¥u cüa m²i v¸.
Ð˜NH NGHÎA

H°i ðáp sinh h÷c là gì ?
"H°i ðáp" có nghîa sñ ðáp Ñng trª lÕi. Thí dø, khi hß¾ng dçn
thi«n sinh h÷c và thñc hành các kÛ thu§t trong Thi«n, mu¯n
biªt thi«n sinh thu th§p ðßþc bao nhiêu, chúng tôi ðßa ra
nhi«u câu höi tr¡c nghi®m ð¬ lßþng giá trình ðµ tiªp thu cüa
h÷ t¾i ðâu và sai, ðúng nhß thª nào. Có qua thì phäi có lÕi. Có
giäng thì phäi có tr¡c nghi®m. Ðó là phß½ng pháp "h°i ðáp."
Ngoài ra, khi làm ði«u gì, ta s¨ ðÕt ðßþc sñ ðáp Ñng trª lÕi v«
ði«u ðó. Gi¯ng nhß ngØa m£t phun nß¾c, nß¾c li«n r½i vào m£t
mình. Trong ÐÕo Kh±ng cûng nói: "Ng§m máu phun ngß¶i,
trß¾c d½ mi®ng mình. Hàm huyªt phún nh½n, tiên ô tñ kh¦u."
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Trong ÐÕo Ph§t, g÷i là "quä báo-vipAka." Ðó là kªt quä, hi®u
quä, h§u quä cüa hành ðµng ho£c t¯t, ho£c x¤u do ta ðã tÕo ra
hay v×a m¾i tÕo ra.
Nhæng sñ ðáp Ñng nói trên, cûng ðßþc g÷i là "h°i ðáp." Nhß
v§y, h°i ðáp có nghîa kªt quä ho£c t¯t ho£c x¤u v« ði«u gì do
hành ðµng b¢ng l¶i nói, cØ chï, và ý nghî cüa ta tÕo ra ð¯i v¾i
ta hay ð¯i v¾i ngß¶i khác. Nó là mµt tiªn trình ðáp Ñng tr lÕi.
Còn "sinh h÷c" là ph¥n tác døng bên trong c½ th¬ do các ch¤t
hóa h÷c trong h® th¥n kinh, trong tª bào não, và trong các
tuyªn nµi tiªt tiªt ra khi ta thñc t§p chü ð« nào ðó trong Thi«n.
Nhæng ch¤t hóa h÷c này thuµc sinh h÷c vì nhæng ch¤t ðó v¯n
ª bên trong c½ th¬ còn s¯ng cüa ngß¶i hành thi«n ðßþc tiªt ra,
qua sñ døng công. Nhæng ch¤t ðó có khä nång gây hÕi hay làm
lþi cho c½ th¬. Tác døng nhæng ch¤t hóa h÷c ðßþc tiªt ra này
g÷i là "h°i ðáp sinh h÷c." Nhß v§y, "H°i ðáp sinh h÷c trong
Thi«n" là thông qua tâm thñc hành các chü ð« (Pháp) do Ph§t
hay T± dÕy, c½ chª não bµ s¨ b¸ kích thích ð¬ tiªt ra các ch¤t
nß¾c hóa h÷c làm lþi hay hÕi c½ th¬. Làm lþi là thñc hành ðúng
Pháp, ðúng kÛ thu§t. Làm hÕi là thñc hành sai Pháp, sai kÛ
thu§t.
Sai thì ðßa ðªn b®nh cho tâm, cho thân, và cho trí tu®. Ðó là
tâm tánh không bình thß¶ng; thân thì b¸ b®nh tim mÕch, b®nh
ti¬u ðß¶ng, b®nh li®t rung (Parkinson)1, b®nh tr¥m cäm2, b®nh
nhÑc nØa ð¥u3, b®nh m¤t ký Ñc (Alzheimer)4; trí tu® không
sáng; trí nång méo mó...
Ðúng thì ðßa ðªn thân khöe mÕnh, chæa ðßþc nhæng thÑ b®nh
cao máu, ti¬u ðß¶ng, loét bao tØ, suy nhßþc th¥n kinh, tinh
th¥n không còn b¸ cång thÆng, th¥n s¡c trong sáng, da dë h°ng
hào, tâm tánh bình thß¶ng, ký Ñc t¯t, trí tu® sáng su¯t...
Nguyên lý h°i ðáp sinh h÷c trong thi«n

Nguyên lý tác ðµng - tác døng
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Trong Thi«n, chÑc nång cüa Tâm ðóng vai trò quan tr÷ng trong
vi®c thñc hành thi«n. Nó có khä nång mang lÕi sÑc khöe hay
b®nh t§t và trí tu® sáng su¯t hay tâm trí m¶ m¸t cho ngß¶i thñc
hành. Chï vì khi thñc hành, Tâm phäi dña vào Pháp và kÛ thu§t
thñc hành. Khi Tâm khªi ðµng, xung lñc th¥n kinh li«n truy«n
thÆng ðªn nhæng n½i liên h® ðªn ni®m do Tâm phát ra. Nhß
v§y, dña vào Pháp và kÛ thu§t, chính Tâm trñc tiªp tác ðµng
ðªn Não. Não li«n kiªn giäi nhæng xung lñc tín hi®u do Tâm
truy«n ðªn. Sau ðó, nó trñc tiªp truy«n xung lñc ni®m do nó
kiªn giäi ðªn nhæng vùng liên h® khác ª vö não và trong não.
– vö não thì có 3 vùng:
1) Vùng ti«n trán bán c¥u não trái thì có suy nghî, tính toán và
trí nång bi®n lu§n.
2) Vùng ti«n trán bán c¥u não phäi thì có ý thÑc phân bi®t. Ðây
là 2 vùng thuµc v÷ng tâm.
3) Còn vùng thÑ ba là phía sau bán c¥u não trái là vùng tánh
giác.
Riêng bên trong não thì có h® th¯ng Vi«n não, Cu¯ng não, và
tuyªn Nµi tiªt. H® th¯ng Vi«n não bao g°m khu Ð°i Th¸
(Thalamus), Dß¾i Ð°i (Hypothalamus), h® th¯ng Th¥n kinh tñ
quän, Ký Ñc dài hÕn, Ký Ñc ng¡n hÕn. Bên trong c¤u trúc cüa
nhæng vùng này ð«u có chÑa ch¤t nß¾c hóa h÷c. Nhæng ch¤t
nß¾c hóa h÷c này ð«u có hai công døng: làm lþi hoåc gây hÕi
cho thân, tâm, và trí tu®.
Tùy theo mÑc ðµ nµi dung phát ra tín hi®u xung lñc cüa Tâm,
các ch¤t nß¾c hóa h÷c có lþi hay có hÕi cho c½ th¬ s¨ ðßþc tiªt
ra.

Tánh giác
Khi ta thñc hành thi«n ðúng Pháp, ðúng kÛ thu§t, tác ðµng cüa
nó s¨ tÕo ra tác døng thân-tâm hài hòa và trí tu® tâm linh phát
huy. Ðây là trí tu® tñ phát. Nó thuµc trí siêu thª. Nó không phäi
do trí phàm phu là thÑc ðóng vai trò mà do trí siêu thª bên
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trong các c½ chª tánh giác phát ra. Chï vì nhæng phß½ng thÑc
thñc hành cüa Thi«n, c½ bän là tác ðµng trñc tiªp vào khu vñc
tánh giác. Ðây là vùng tÕo ra nhæng tác døng "kÏ di®u" ð¯i v¾i
thân-tâm và trí tu® tâm linh con ngß¶i.
Tánh giác là thu§t ngæ trong Thi«n Tông, trong Ph§t giáo
Nguyên Thüy, Ph§t g÷i là trí Vô Sanh, trong Ph§t giáo Phát
Tri¬n thuµc H® Duy ThÑc, ngài Chân Ðª* („n ðµ) g÷i là BÕch
T¸nh ThÑc. Nó là cái biªt không có ganh ðua. Trong Khoa h÷c
g÷i nó là vùng Giác tri Tâm linh hay vùng Kiªn giäi t±ng quát.
Chúng tôi g÷i nó là vùng Biªt Không L¶i. TÑc là chï có sñ nh§n

biªt mà không có l¶i nói th¥m kèm theo trong ðó.
Thí dø, khi m¡t thoáng nhìn th¤y toàn bµ khung cänh trß¾c
m£t, ta tuy nh§n biªt rõ ràng t¤t cä ð¯i tßþng mà trong não
không có l¶i nói th¥m t×ng ð¯i tßþng. Ðó là cái lóe sáng biªt
ð¥u tiên không l¶i và ð°ng bµ cüa Tánh giác. Ngay khi ðó, tâm
ta hoàn toàn an t¸nh. Nhßng ta không duy trì ðßþc ni®m biªt
này lâu dài, chï vì ta chßa làm chü ðßþc c½ chª nói th¥m trong
não, nên ni®m nói th¥m sau ðó li«n khªi lên.
Khu này n¢m sau bán c¥u não trái. Danh t× khoa h÷c g÷i là
"the General Interpretative Area" hay "Gnostic Area." ChÑc
nång cüa nó là kiªn giäi t¤t cä ð¯i tßþng cüa giác quan mà
không có tñ ngã can thi®p vào. Trong s½ khªi, sñ nh§n ra ð¯i
tßþng cüa nó chï b¢ng ni®m th¥m nh§n biªt. Khi nó có m£t,
phi«n não, sân h§n, lo âu, sþ hãi, tranh ch¤p, ganh ðua, h§n
thù không có m£t. Khi nó có m£t, tâm ngß¶i hành thi«n trª nên
an t¸nh, tr¥m l£ng, và thanh thän. Khi nó có m£t, trí nång
không méo mó, xúc cäm/xúc ðµng không có. Theo ðó t¤t cä
nång lßþng sinh h÷c bên trong c½ th¬ ðßþc khai tri¬n ð°ng bµ.
Tác døng sinh h÷c trong Thi«n dña trên sñ có m£t cüa nó. Lý
do, khi tánh giác có m£t, cùng mµt lúc vö não, khu Dß¾i Ð°i b¸
_______________________
* Chân Ðª: ParamArtha (499-569), quê quán ª Ujjayini, ngß¶i nß¾c ¿u
Thi«n Ni (Ujjayani), mi«n Tây „n Ðµ, g¯c Bà la môn, ðªn Trung Hoa
nåm 548.
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tác ðµng. Qua ðó h® th¯ng Ð¯i giao cäm th¥n kinh, h® th¯ng
tuyªn Nµi tiªt ð°ng bµ b¸ tác ðµng. Thân khöe mÕnh, tâm an
lÕc nh¶ dña trên nhæng sñ tác ðµng dây chuy«n này giæa c½
chª Tánh giác, khu Dß¾i ð°i, tuyªn Yên, và tuyªn Nµi tiªt.
T× trên nguyên lý này, cho th¤y Tánh giác ðóng vai trò quan
tr÷ng trong vi®c chæa tr¸ hay ði«u chïnh b®nh tâm th¬. Bªi vì
khi nó có m£t, th¥n kinh ta không cång thÆng. Lo âu không có.
Sân h§n không có. Sþ hãi không có. Dính m¡c không có. Ð¯ kÜ
không có. Chï có sñ nh§n biªt không l¶i. Ðó là sñ nh§n biªt rõ
ràng mà không b¸ dính vào hai bên: thß½ng/ghét, l²i/phäi,
thi®n/ác, chánh/tà...
Khi Tánh giác có m£t, ÐGCTK b¸ tác ðµng, làm tiªt ra ch¤t
nß¾c hóa h÷c acetylcholine. Ch¤t này làm hÕ huyªt áp, hÕ máu
mÞ, hÕ ðß¶ng trong máu, c½ th¬ nh© nhàng, linh hoÕt, ký Ñc
ðßþc tång cß¶ng... Ð¯i giao cäm cûng tác ðµng ðªn tuyªn tøy
làm tiªt ra insulin, giúp cho b®nh ti¬u ðß¶ng giäm t× l¥n ði
ðªn quân bình.

Khu Dß¾I Ð°i
Trong h® th¯ng Vi«n não, có nhi«u khu vñc; m²i khu vñc có
mµt chÑc nång và vai trò ð£c bi®t cüa nó. Trong ðó Khu Dß¾i
Ð°i (Hypothalamus) là trung tâm ðóng vai trò quan tr÷ng nh¤t.
ChÑc nång cüa nó là ki¬m soát h® th¥n kinh Tñ quän và
chuy¬n "tín hi®u tâm" t× vö não do ta khªi lên ðªn các trung
tâm khác trong giæa não. Nó bi¬u lµ nhæng nét b« ngoài hay
sâu kín cüa tâm v÷ng và tâm chân. Thí dø, khi bi¬u lµ nhæng
xúc cäm bu°n, lo, sþ, gi§n, tÑc, bñc, nhæng tín hi®u tâm v÷ng
ðó li«n truy«n ðªn khu Dß¾i Ð°i; khu Dß¾i Ð°i li«n truy«n tín
hi®u tâm xúc cäm ðó ðªn 4 n½i. 1 ngä lên Ð°i Th¸ (Thalamus), 1
ngä ðªn Giao cäm th¥n kinh, 1 ngä ði vào Tuyªn Yên. 1 ngä ði
vào nµi tÕng, ð£c bi®t là tim. Do ðó, vui quá ðµ cûng ðßa ðªn
ðÑng tim, và gi§n tÑc quá mÑc cûng làm ói máu.
ChÑc nång cüa Ð°i Th¸ là khuyªch tán tín hi®u tâm xúc cäm ði
các vùng ký Ñc ng¡n hÕn, dài hÕn, và kh¡p vö não. Khi tín hi®u
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xúc cäm truy«n ðªn vùng Thân Th÷ trên Thùy Ðïnh giæa vö
não, n½i ðây li«n truy«n ðªn h® Giao cäm th¥n kinh. Ngay tÑc
kh¡c, nét bu°n kia li«n ðßþc bi¬u lµ ra ngoài gß½ng m£t và
trong ánh m¡t cüa ta.
Nªu bu°n sâu ð§m, m¡t ta có th¬ r¾m l®, môi méo, hai má ü
dµt, vân vân. ChÑc nång cüa Giao cäm th¥n kinh là tiªt ra ch¤t
nß¾c hóa h÷c epinephrine (còn n±i gi§n thì tiªt ra
norepinephrine). Cä hai ch¤t này ð«u gây änh hßªng x¤u cho
tim mÕch, máu, và nhæng c½ quan nµi tÕng khác nhß bao tØ,
gan, th§n. Thân sª dî mang b®nh nµi tÕng là do hai ch¤t này
tiªt ra quá nhi«u. Nhßng hai ch¤t này ðßþc tiªt ra là do nhæng
tiªn trình xúc cäm nhß bu°n chán, lo âu, sþ hãi khªi lên.
Nhß v§y, chính Tâm tÕo ra b®nh cho Thân thông qua nhæng
ch¤t nß¾c hóa h÷c bên trong h® Giao cäm th¥n kinh và bên
trong h® th¯ng Tuyªn nµi tiªt. Tâm này là tâm v÷ng. Do tñ ngã
là chü th¬. Ý ni®m "Ta" và "cái cüa Ta" xu¤t hi®n trong ðó. Còn
tâm chân thì không có xúc cäm/xúc ðµng. Ý ni®m "Ta" và "cái
cüa Ta" v¡ng m£t. Chï có dòng ni®m biªt không l¶i có m£t.
Thi«n Tông giä l§p chü th¬ biªt ðó là "Ông Chü" hay "Chân
Ngã." Khi dòng ni®m biªt không l¶i này có m£t, khu Dß¾i Ð°i
li«n tác ðµng ngßþc lÕi. V¾i th¥n kinh Tñ quän thì nó tác ðµng
vào ð¯i giao cäm th¥n kinh, làm cho ð¥u dây th¥n kinh này tiªt
ra acetylcholine. Nói chung, tùy theo t×ng chü ð« døng công,
khi ta ph¯i hþp v¾i chiêu thÑc hay kÛ thu§t thñc hành, và sØ
døng ni®m biªt không l¶i hay trí nång tïnh ngµ ð¬ ði«u hành
quá trình døng công thì các ch¤t nß¾c hóa h÷c làm lþi cho c½
th¬ s¨ ðßþc tiªt ra. Thí dø, t× tuyªn Tùng s¨ tiªt ra serotonin,
melatonin. T× tuyªn Tøy, tiªt ra insulin. T× cu¯ng não tiªt ra
acetycholine, serotonin, và dopamine, vân vân.

Nhæng liên kªt ch£t ch¨
Chính vì thª, khi thñc hành thi«n, chúng tôi thß¶ng giäi thích
rõ 4 sñ liên kªt ch£t ch¨ giæa Tâm, Pháp, KÛ Thu§t và Não Bµ.
Chúng tôi ð£t tên là "H°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n." Ðây là ð¬
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khi døng công, ngß¶i m¾i ði vào Thi«n biªt rõ vì sao thñc hành
ðúng Pháp, ðúng kÛ thu§t thì ðßa ðªn thân khöe mÕnh, tâm
thanh thän, chæa tr¸ ðßþc b®nh nµi tÕng, b®nh th¥n kinh. Còn
thñc hành sai Pháp, sai kÛ thu§t thì s¨ ðßa ðªn nhæng b®nh
tâm th¬ nhß cao máu, ti¬u ðß¶ng, loét bao tØ, li®t rung, m¤t ký
Ñc, ho£c b®nh äo giác v« âm thanh, äo giác v« hình änh nhß
b®nh tâm th¥n phân li®t5 (Schizophrenia).
Pháp cüa Ph§t và T± bao gi¶ cûng ðúng. Chï có ta không n¡m
væng tinh túy Pháp nói lên ði«u gì và áp døng sai kÛ thu§t nên
ðßa ðªn b®nh t§t cho thân và r¯i loÕn cho tâm. Thay vì n¡m
nghîa ðàng sau ð¬ thñc hành, ta n¡m nghîa ðàng trß¾c ð¬ lý
lu§n, suy lu§n. Ta sáng tÕo thêm t× ngæ vào c¯t lõi Ph§t pháp
mà quên ði c¯t lõi yên l£ng cüa b§c Thánh. Thay vì sØ døng trí
nång tïnh ngµ, ta sØ døng trí nång méo mó... Thay vì tác ðµng
thÆng vào ÐGCTK, ta lÕi tác ðµng thÆng vào GCTK. Thay vì thß
giãn và không l¶i, nhæng v¸ ðó chü trß½ng cång thÆng và có l¶i,
Thay vì chï biªt, nhæng v¸ ðó ð« cao nên biªt, phäi biªt. Thay vì
dùng trí, nhæng v¸ ðó dùng thÑc khi døng công trong 4 oai
nghi. Thay vì duy trì ð½n ni®m biªt, ho£c chï biªt, th¥m nh§n
biªt, tïnh thÑc biªt, v¸ ¤y chü trß½ng phäi biªt, nên biªt, ý thÑc

biªt, trí nång biªt.
Cho nên, trong vi®c tu Thi«n, nhi«u ngß¶i d b¸ b®nh tâm th¬
là do nhæng v¸ ðó ðã áp døng sai nguyên t¡c tác ðµng sinh h÷c
khi thñc hành. Ðó là "có l¶i" tác ðµng khác, "không l¶i" tác
ðµng khác. Không l¶i là ði vào ð¯i giao cäm. Có l¶i mà thiªu
tïnh ngµ thì ði vào giao cäm.

Trøc dây chuy«n
Trong não bµ, trong h® th¯ng th¥n kinh, và trong các tuyªn nµi
tiªt cüa con ngß¶i có nhi«u ch¤t nß¾c hóa h÷c v×a làm lþi cho
c½ th¬ mà cûng làm hÕi cho c½ th¬. Khi thñc hành ðúng pháp,
ðúng kÛ thu§t, ta s¨ tÕo ra nhæng tác ðµng dây chuy«n cüa trøc
Tánh giác+H® th¯ng vi«n não+Dß¾i Ð°i+Ð¯i giao cäm th¥n
kinh+Tuyªn Nµi tiªt+Cu¯ng não+Vö não ð¬ tÕo ra sñ quân bình

bài ð÷c thêm s¯ 4: - h°I ðáp sinh h÷c trong thi«n 333
c½ th¬, giúp c½ th¬ phát huy nhæng nång lßþng sinh h÷c khác.
Thí dø, thân ðßþc khöe mÕnh, tâm cäm th¤y säng khoái, an vui
yêu ð¶i, và hài hòa v¾i môi trß¶ng chung quanh. Trí tu® ðßþc
phát huy vì ký Ñc ðßþc gia tång và nh§n thÑc ðßþc ðúng
hß¾ng. Trí nång méo mó không xu¤t hi®n. Nghi®p ác hay b¤t
thi®n không xu¤t hi®n vì HÕnh nhân (Amygdala) không hoÕt
ðµng.
Nói rõ h½n, trong H°i ðáp sinh h÷c, trøc Tánh giác+H® th¯ng
vi«n não+ Ch¤t nß¾c hóa h÷c, v.v. ðóng vai trò tß½ng tác lçn
nhau theo nguyên t¡c: cái này có, cái kia có. Trong ðó vai trò
chính là trí nång tïnh ngµ. Còn c½ chª tuyªn nµi tiªt chï là n½i
tiªt ra các ch¤t nß¾c hóa h÷c do kªt quä cüa sñ phän Ñng dây
chuy«n tác ðµng giæa tâm và c½ chª tánh giác; giæa tánh giác
và h® th¯ng vi«n não, vân vân.
Trong H® th¯ng vi«n não g°m Ð°i th¸, Dß¾i ð°i, Ký Ñc dài hÕn
và Ký Ñc ng¡n hÕn. Ngoài ra, phäi k¬ ðªn các ch¤t nß¾c hóa
h÷c trong các tuyªn nµi tiªt, nhß tuyªn Tùng và tuyªn Yên và
mµt s¯ ch¤t nß¾c hóa h÷c trong Dß¾i Ð°i và trên Cu¯ng não.
Ch¤t nß¾c hóa h÷c v×a làm lþi cho c½ th¬ mà cûng v×a hÕi cho
c½ th¬ ð«u có sÇn trong các c½ chª ðó. Do ðó, thñc hành ðúng
pháp, ðúng kÛ thu§t, c½ th¬ s¨ ðßþc khöe mÕnh. Thñc hành sai
pháp, sai kÛ thu§t, c½ th¬ s¨ mang b®nh. Ðây là ði«u ta c¥n
th§n tr÷ng khi h÷c và khi hành thi«n.
Tóm lÕi, ðây là nguyên lý h°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n. Nguyên
lý này dña trên sñ áp døng ðúng Pháp, ðúng kÛ thu§t thñc
hành. Nªu áp døng sai Pháp và sai kÛ thu§t, kªt quä ta s¨ mang
lÕi nguy hÕi cho thân-tâm và trí tu®.
B¯n ði¬m c¥n thiªt
Ð¬ có ý ni®m rõ v« H°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n, chúng tôi nêu
lên 4 ði¬m. Có biªt rõ, ta s¨ không sþ sai lÕc khi thñc hành.

1. Vai trò cüa Tâm
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Ði¬m thÑ nhÑt là vai trò cüa tâm. Tâm này tuy chßa phäi là
chân tâm, nhßng nó ðã tïnh ngµ và sáng su¯t. Có sáng su¯t ta
m¾i nh§n ra Pháp nào là pháp cüa Ph§t, cüa T±. Pháp nào là
pháp không phäi cüa Ph§t, cüa T±. Pháp nào ði thÆng vào tánh
giác, pháp nào ði vòng quanh theo ý cån và ý thÑc. Chï vì
chúng ta tu Thi«n, chúng ta phäi theo Ph§t Thích Ca ho£c theo
pháp cüa chß T±. Chúng ta xem ðó là chân lý và chúng ta
quyªt tâm th÷ trì chân lý ðó. Chúng ta không ði lang thang
trÕch pháp.
Cho nên trong vi®c tu h÷c Thi«n, vai trò trí nång tïnh ngµ r¤t
quan tr÷ng. Nó mª ra khúc quanh m¾i trong ð¶i tu t§p cüa ta.
Ta nh§n ra giá tr¸ cüa Pháp. Ta sáng su¯t. Ta có lòng tin. Ta có
cân nh¡c suy tß. Ta không còn b¸ bª t¡c. Ta có khä nång vßþt
qua các chß¾ng duyên ð¬ d¤n thân theo Thi«n. Ta không ð±
th×a tÕi, b¸, bªi, vì, do, m¡c, b§n, chßa ðü duyên, nghi®p còn
d¥y...Còn không tïnh ngµ, không sáng su¯t, ta thiªu cân nh¡c
suy tß, thiªu lòng tin, thiªu c¯ g¡ng thñc hành, d chán nän,
d bö pháp tu mà ta ðã ch÷n t× lúc ban ð¥u, d b¸ mê ho£c bªi
nhæng pháp có nhi«u h¤p dçn giác quan nhß bùa chú, th¥n
linh, và hình thÑc b« ngoài. Bªi vì khi tïnh ngµ, ta nh§n rõ giá
tr¸ cüa nhæng pháp mê tín, d¸ ðoan, và hình thÑc b« ngoài,
chúng không có khä nång ðßa ta ðªn tïnh ngµ, chuy¬n ð±i
nh§n thÑc, ði«u chïnh b®nh tâm th¬ hay chuy¬n nghi®p. Ta
cß½ng quyªt không theo nhæng pháp mê tín d¸ ðoan, và hình
thÑc b« ngoài ðó. Ta ch÷n Thi«n. Ta ch÷n con ðß¶ng không vø
hình thÑc, không t× chß½ng. Ta ch÷n con ðß¶ng ði thÆng vào
c½ chª tánh giác trong 4 oai nghi. Ta không theo con ðß¶ng ði
vòng quanh trong 4 oai nghi mà r¯t cuµc cûng chÆng t¾i n½i ta
mu¯n t¾i. Chï vì con ðß¶ng ðó, tuy cûng là Thi«n, nhßng là con
ðß¶ng Thi«n theo thª tøc. Nó không khª hþp v¾i Thi«n theo
Ph§t và T±. Ta sáng su¯t ð¬ t× bö. Ta quyªt tâm ði theo Con
Ðß¶ng Trí Hu® cüa Ph§t. Ta xem ðây là chân lý và ta quyªt tâm
tinh c¥n, tinh t¤n døng công ð¬ th¬ nh§p chân lý ðó.
Ðây là ði¬m thÑ nhÑt. Tâm tïnh ngµ là ði«u ki®n c¥n thiªt
trß¾c tiên cüa ngß¶i ch÷n con ðß¶ng Trí tu® Tâm linh. Nó r¤t
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quan tr÷ng. Nó ðóng vai quyªt ð¸nh sñ nghi®p phát tri¬n tâm
linh cüa ta. Chính nó giúp cho ta có ðü lòng tin ð¬ ta c¯ g¡ng
vßþt qua nhi«u chß¾ng duyên, tÕo ði«u ki®n thu§n lþi ð¬ tham
dñ các khóa tu h÷c; vui thích và tïnh táo khi nghe pháp, h÷c
pháp, ch¾ không ngü g§t khi nghe pháp; thß¶ng xuyên thân
c§n bÕn ðÕo trong Khóa Tu hay trong ÐÕo Tràng, và thß¶ng
xuyên thân c§n thi®n tri thÑc ð¬ l¡ng nghe, h÷c höi, trình kinh
nghi®m, và thñc hành các pháp ði thÆng vào c½ chª tánh giác.
Ta không còn ði trÕch pháp ch² này, ch² kia næa. Ta ði vào
thñc hành. Ta theo sñ hß¾ng dçn cüa v¸ th¥y tâm linh có nhi«u
kinh nghi®m thñc hành thi«n.

2. Vai trò cüa Pháp
Ði¬m thÑ hai là Pháp. Pháp là chü ð« ng¡n g÷n do Ph§t dÕy
trong Kinh hay do T± dÕy trong Lu§n. Nó là tinh túy cô ð÷ng
mà ta ðã n¡m b¡t ðßþc, ho£c ta ðã nh§n ra ðßþc ý nghîa r¯t
ráo cüa nó. R°i ta nß½ng theo tinh túy ðó ð¬ miên m§t luy®n
t§p hay miên m§t thñc hành trong 4 tß thª: ði, ðÑng, n¢m,
ng°i. Có miên m§t luy®n t§p hay miên m§t thñc hành, ta m¾i
ði ðªn th¬ nh§p ðßþc chân lý mà ta v×a m¾i ngµ ðó. Có th¬
nh§p, ta m¾i có chÑng nghi®m chân lý ðó nhß thª nào trên
thân, tâm, và trí tu® tâm linh cüa ta. Không th¬ nh§p làm sao ta
biªt ðßþc giá tr¸ cüa ngµ lý nhß thª nào trên thân, tâm, và trí
tu® cüa ta ? Do ðó, chÑng nghi®m chân lý là ph¥n quyªt ð¸nh
t¯i h§u trong t×ng giai ðoÕn thñc hành cüa ngß¶i tu Thi«n. Nó
không phäi là ði«u ta tßªng tßþng ð¬ ð£t ra. Nó chính là ði«u ta
thñc sñ kinh nghi®m trên thân, tâm và trí tu® tâm linh cüa ta
qua sñ tác ðµng 1 trong 3 hay 4 tánh cüa c½ chª tánh giác.
Trong Thi«n, nhæng tiªn trình chÑng nghi®m này ðßþc xªp là
thân chÑng, tâm chÑng và trí chÑng hay hu® chÑng.
Cho nên, ngß¶i tu Thi«n nªu chï thông su¯t nghîa lý trong
Kinh, trong Lu§n mà thiªu tñ mình chÑng nghi®m nghîa lý ðó,
xem nhß ta chßa tr÷n v©n ðß¶ng tu, dù chï ª mÑc C¤p 1 cüa
Thi«n Cån Bän là nh§n ra mình có Tánh giác và kinh nghi®m
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dòng biªt không l¶i væng ch¡c trong vòng t× 1 phút ðªn 2 phút
ho£c nhi«u h½n næa trong 1 th¶i thi«n 2 tiªng ð°ng h°.
Thí dø, xuyên qua l¶i T± dÕy, ta biªt mình có tánh giác — trong
Thi«n Cån Bän, tánh giác ðßþc xem nhß là chân lý t¯i h§u —
ðây là ta ðã ngµ lý. Tß½ng ðß½ng v¾i t× "giác ngµ chân lý," chÑ
chßa phäi th¬ nh§p chân lý. Ph¥n giác ngµ này r¤t quan tr÷ng.
Nó chuy¬n hß¾ng ð¶i tu t§p cüa ta. Nó giúp ta nh§n ra c¯t lõi
tinh ba Ph§t pháp v¯n dña trên c½ sª biªt không l¶i cüa tánh
giác. Ta không còn b¸ vß¾ng vào l¶i khi døng công ðªn ch²
thâm di®u t¯i h§u. Sau ðó, ta c¥n thñc hành ð¬ có kinh nghi®m
rõ ràng tánh giác nhß thª nào trong thân, tâm và trí tu® tâm
linh cüa ta.
Cho nên, sau khi ngµ lý xong, ta phäi miên m§t døng công ð¬
ði ðªn th¬ nh§p tánh giác. Ðó là tánh giác và ý ni®m ta trª
thành 1 th¬ th¯ng nh¤t. Phàm tâm m¤t bóng, chân tâm hi¬n lµ.
"Ông Chü" th§t sñ có m£t trong "ngôi nhà 6 cån." Phong thái
nói nång ði ðÑng cüa ta không còn dính m¡c, không còn tñ
khen mình chê ngß¶i, và th¥n s¡c cüa ta không còn ðen xám
nhß trß¾c næa.
Nhßng nhß thª cûng chßa ðü, ta c¥n phäi miên m§t thñc hành
thêm næa ð¬ có kinh nghi®m th¬ nh§p sâu s¡c h½n. Th¬ nh§p
càng sâu thì kinh nghi®m tâm linh càng rõ ràng và væng ch¡c
h½n. Thu§t ngæ Thi«n g÷i trÕng thái này là chÑng nghi®m hay
chÑng ðÕt chân lý.
V¾i ngß¶i tu Thi«n, ði¬m quan tr÷ng nh¤t cüa vi®c thñc hành
thi«n là làm sao cho thân và tâm ðßþc hài hòa, ðßþc cân b¢ng
v¾i nhau. Thân và tâm không hài hòa thì trong môi trß¶ng s¯ng
h¢ng ngày, ch¡c ch¡n cá nhân s¨ không th¬ hài hòa ðßþc v¾i ai,
k¬ cä nhæng ngß¶i thân thß½ng cüa mình. Cho nên hài hòa là
nång lßþng "di®u hæu" cüa cá nhân. Còn nªu c½ th¬ nay ðau,
mai ¯m, tâm tánh b¤t bình thß¶ng thì làm sao ta hài hòa ðßþc
v¾i ai ? Ngay b¯i cänh s¯ng trong gia ðình mà ta cÑ thß¶ng
xuyên hùng h¢ng høc h£c v¾i ngß¶i thân, làm sao ta có th¬ hài
hòa ðßþc v¾i ngß¶i khác ngoài xã hµi ? Nhß v§y, nªu mu¯n
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kinh nghi®m "di®u hæu" trong nhæng b¯i cänh s¯ng khác nhau
trong ð¶i s¯ng h¢ng ngày, t¤t nhiên ta s¨ không bao gi¶ chÑng
nghi®m ðßþc. Chï vì bên trong thân, tâm, và trí tu® cüa ta ðã có
ti«m ¦n nhæng thÑ b¤t hài hòa. Ðó là nhæng tùy miên dính
m¡c, tùy miên si mê, tùy miên sân h§n, tùy miên tham lam, ích
kÖ...
V¾i ngß¶i tu Thi«n, chúng ta chï c¥n n¡m væng nghîa lý nhæng
tinh túy trong bài Kinh ho£c trong bài Lu§n r°i ðßa ra luy®n
t§p hay thñc hành. Vì chúng ta c¥n th¬ nh§p và chÑng nghi®m
giáo lý h½n là chï ngµ giáo lý. Ngµ mà chßa th¬ nh§p, chßa
chÑng nghi®m thì hu® lñc khó phát sinh, sáng tÕo không có,
thân tâm khó hài hòa, t§p khí/l§u ho£c khó b¸ cô l§p, tâm khó
chuy¬n hóa lâu dài ðßþc. Do ðó, nh§n ra tinh túy cüa giáo lý là
bß¾c c¥n thiªt lúc ban ð¥u, còn chÑng nghi®m ðßþc giáo lý ðó
trên thân, tâm và trí tu® tâm linh m¾i là ði«u quyªt ð¸nh sau
cùng cüa ngß¶i tu Thi«n.
Tác døng cüa Kinh, cüa Lu§n là tÕo ra sñ mñc thß¾c, sñ gi«ng
m¯i hay l« l¯i, ho£c khuôn phép. Chúng ta kiên nhçn ði theo
ðó, h÷c theo ðó, và miên m§t thñc hành theo ðó. Chúng ta
không th¯i chuy¬n, không sþ mình ði sai tôn chï cüa Ph§t
Thích Ca hay cüa T± ÐÕt Ma. Chï sþ là ta không tinh c¥n theo
ðu±i, không miên m§t thñc hành hay thñc hành không ðúng
kh¾p v¾i tr÷ng tâm l¶i dÕy trong Kinh, trong Lu§n. Cho nên,
khi thñc hành, ta c¯ g¡ng tránh nhæng ð¸nh nghîa hàn lâm,
triªt h÷c cüa nhi«u nhà chú giäi Kinh, Lu§n. Nhæng giäi thích
hay ð¸nh nghîa ðó tuy cao siêu, nhßng không thiªt thñc, không
ði vào c¯t lõi l¶i dÕy, và qua l¯i giäi thích ðó, ta không biªt
ðßþc ð¥u m¯i ª ðâu ð¬ thñc hành. Khi không thñc hành ðßþc,
ta s¨ không bao gi¶ chÑng nghi®m ðßþc ði«u ta tñ xem nhß là
"ngµ lý."
Chúng ta là ngß¶i thñc hành. Chúng ta c¥n kªt hþp giæa ngµ lý
và chÑng nghi®m. Nó là mµt nguyên t¡c quan tr÷ng trong
Thi«n. Cä 2 liên kªt ch£t ch¨ v¾i nhau. Có ngµ lý mà chßa
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chÑng nghi®m, cuµc hành trình cüa ta xem nhß chßa khªi
hành hay chßa ði.
Chúng ta không h÷c Kinh ð¬ làm Pháp sß, không h÷c Lu§n ð¬
làm triªt gia, không nghiên cÑu Kinh, Lu§n ð¬ xào n¤u r°i biªn
mình trª thành h÷c giä Thi«n. Chúng ta c¥n lãnh hµi kinh lu§n
ð¬ ði ðªn th¬ nh§p tinh túy cüa bài Kinh, bài Lu§n nào mà
chúng ta nh§n th¤y thích hþp v¾i cån c½ và møc tiêu nh¡m t¾i
cüa ta. Nói chung, møc ðích Ñng døng Pháp cüa Ph§t hay cüa
T± là ta nh¡m ði«u phøc tâm ð¬ tÕo ra sñ hoÕt hóa c½ th¬ và
mang lÕi nhæng lþi ích thiªt thñc cho thân, tâm và trí tu® tâm
linh. Ðây là møc tiêu và nhu c¥u cüa ngß¶i hành thi«n.
Ngoài ra, chúng ta cûng còn c¥n làm gß½ng cho con em chúng
ta næa. Chúng ta không ð¬ cho con em chúng ta hoài nghi v«
Giáo lý mà chúng ta ðang theo. Chúng ta c¥n chÑng minh cho
con em chúng ta th¤y và biªt r¢ng ðÕo Ph§t là ðÕo nh¡m mª
mang trí tu® con ngß¶i, chuy¬n hoá tâm con ngß¶i, kiªn tÕo
tình thß½ng và t× bi trong muôn loài chúng sanh...
Tóm lÕi, vì lý do này, khi h÷c và thñc hành chü ð« trong Thi«n,
chúng ta c¥n n¡m væng nghîa ðàng sau cüa chü ð« ð¬ chúng ta
luy®n t§p hay thñc hành d dàng.
Trong bß¾c ð¥u, nh§n ra rõ ràng giá tr¸ tinh túy cüa Pháp là
ði«u c¥n thiªt, kª tiªp là phäi chÑng nghi®m giáo lý ðó qua sñ
tinh t¤n miên m§t døng công.
V¾i ngß¶i m¾i tu thi«n ª bß¾c ð¥u, Không Dán Nhãn Ð¯i
Tßþng là kinh nghi®m c¥n thiªt mà ta c¥n có. Qua ðó, ta s¨
kinh nghi®m ðßþc trÕng thái chánh ni®m tïnh giác, th¤y biªt,
nghe biªt, xúc chÕm biªt nhß th§t và ð¸nh có t¥m có tÑ.

3. Vai trò cüa KÛ thu§t
Ði¬m thÑ ba, khi thñc hành, ta phäi n¡m væng kÛ thu§t. Khi
n¡m væng kÛ thu§t, chúng ta s¨ thu ng¡n ðßþc th¶i gian døng
công. Thay vì m¤t 10 nåm m¾i kinh nghi®m ðßþc cái biªt
không l¶i cüa tánh giác, chúng ta có th¬ m¤t vài ba tháng li«n
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kinh nghi®m ngay. Chï vì chúng ta thñc hành thÆng vào c½ chª
tánh giác. Chúng ta không sØ døng tß duy bi®n lu§n ð¬ giäi
thích lòng vòng v« v÷ng tâm/chân tâm. Nói chung, chúng ta
không thñc hành vòng quanh.
– l¾p Cån Bän có 4 kÛ thu§t chính và nhi«u chiêu thÑc. M²i kÛ
thu§t và chiêu thÑc tuy khác nhau ª cách thñc hành, nhßng t¤t
cä ð«u xoáy tr÷ng tâm vào tác ðµng ðªn c½ chª tánh giác. Vì có
nhß thª ta m¾i tÕo ra ðßþc sñ tác døng sinh h÷c xem nhß "kÏ
di®u" cüa Thi«n ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i. Giá tr¸ ð£c bi®t cüa
Thi«n chï có thª. Nó khai thác ðßþc nhæng nång lßþng bên
trong c½ th¬ con ngß¶i, giúp con ngß¶i tñ ði«u chïnh b®nh t§t,
tñ chuy¬n hóa tâm, tñ phát huy trí tu®. Lý do là khi c½ chª này
b¸ tác ðµng thì mµt h® th¯ng dây chuy«n trong trøc tánh giách® th¯ng vi«n não-tuyªn nµi tiªt, vö não, vân vân li«n b¸ hoÕt
hóa. Trong quá trình hoÕt hóa này, nhæng ch¤t nß¾c hóa h÷c
bên trong ð¯i giao cäm th¥n kinh, bên trong các tuyªn nµi tiªt
s¨ tiªt ra ð¬ chæa b®nh cho thân và chæa b®nh cho tâm, cûng
nhß làm tång thêm ký Ñc và phát huy sñ bén nhÕy, sñ tinh xäo
cüa trí óc. H°i ðáp sinh h÷c dña trên c½ sª này. Nªu không có
tác døng kÏ di®u này, Thi«n s¨ không bao gi¶ là døng cø hæu
ích thiªt thñc trong cuµc s¯ng con ngß¶i và các tông phái khác
trong ðÕo Ph§t s¨ không bao gi¶ kªt hþp v¾i Thi«n. Vì nó hæu
ích thiªt thñc, nên các tông phái khác trong ðÕo Ph§t ðã kªt
hþp v¾i nó. Ngoài ra, có nhi«u tôn giáo khác cûng kªt hþp v¾i
Thi«n.
Mu¯n n¡m væng kÛ thu§t, chúng ta c¥n tham dñ nhi«u l¥n
trong các bu±i giäng và hß¾ng dçn kÛ thu§t thñc hành. Thiªu
nghe nhi«u, thiªu ghi nh§n nhæng chi tiªt trong các kÛ thu§t
thñc hành, thiªu g¥n gûi bÕn ðÕo, thiªu thân c§n thi®n tri thÑc,
chúng ta có khä nång thñc hành sai, ho£c không tinh xäo trong
kÛ thu§t thñc hành.

4. Vai trò cüa Não bµ
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Ði¬m thÑ tß là vai trò Não bµ. Ngày nay h÷c và thñc hành
Thi«n, chúng ta c¥n trang b¸ thêm kiªn thÑc v« vai trò cüa Não.
Nó chính là cån cÑ cüa Tâm, cüa Ý, cüa ThÑc và cüa Tánh giác.
Con ngß¶i h½n các chúng sanh khác là nh¶ có bµ Não tinh vi
v¾i h¢ng tråm tÖ tª bào.
Thông qua tâm phát ra tín hi®u hay truy«n ðÕt nhæng s¡c thái
cäm xúc hay ý nghî, não bi¬u lµ nhân cách con ngß¶i, bao g°m
thi®n/ác, mê/tïnh, ðÕo ðÑc/phi ðÕo ðÑc ra ngoài hành ðµng
b¢ng l¶i nói, cØ chï, thái ðµ... Không có não, tâm không th¬
bi¬u lµ ðßþc nhæng s¡c thái v÷ng hay chân ra ngoài thân và l¶i
ðßþc. Khi tâm hß¾ng các cån tiªp xúc ð¯i tßþng, tÑc thì não
li«n kiªn giäi nhæng chi tiªt liên quan ðªn ð¯i tßþng ðó. Vì v§y,
khi mµt ph¥n nào trong não b¸ höng, tâm tánh, cØ chï, hành
ðµng, và l¶i nói con ngß¶i li«n b¸ änh hßªng theo. Các cån dù
còn nguyên v©n mà thái ðµ vçn không bình thß¶ng ðßþc.
Nhæng b®nh tâm th¬, b®nh U¤t cäm (Stress), b®nh suy nhßþc
th¥n kinh, b®nh ngu ð¥n ð«u do não gây nên. Con ngß¶i ðßþc
khöe mÕnh, da dë h°ng hào, trí nång s¡c bén, trí tu® sáng su¯t
cûng do chính não ðóng vai trò. Chung qui chï vì não có nhi«u
chÑc nång liên h® ðªn tay chân, l¶i nói, h÷c höi, nhân cách, sñ
thông minh, trí tu® bình thß¶ng, và siêu trñc giác. Nó cûng
chÑa nhi«u h® th¯ng ch¤t hóa h÷c bên trong nó. Khi mµt ph¥n
nào trong não b¸ höng, nhân cách con ngß¶i li«n b¸ änh hßªng
theo. Cø th¬ nhß nhæng ngß¶i b¸ b®nh tâm th¥n phân li®t5,
b®nh tai biªn mÕch máu não, b®nh li®t rung, b®nh m¤t trí nh¾.
Trong trß¶ng hþp này, tâm không th¬ ði«u khi¬n ðßþc não ð¬
ra l®nh não hoÕt ðµng theo ý mu¯n cüa tâm.
Nói chung, khi tâm thß¶ng xuyên cång thÆng nhß lo âu, sþ hãi,
bñc bµi, nghi ng¶, não s¨ tiªt ra các ch¤t nß¾c hóa h÷c ð¬
thích nghi hóa v¾i tình trÕng cång thÆng ðó. Nªu càng tiªt ra
nhi«u ch¤t nß¾c hóa h÷c phù hþp v¾i tình trÕng cång thÆng,
các ch¤t hóa h÷c này s¨ làm hÕi nhæng c½ quan bên trong thân
nhß tim, th§n, gan, máu, và tª bào não. Nhæng b®nh tâm th¬ là
do ch¤t nß¾c hóa h÷c norepinephrine tiªt ra thß¶ng trñc và
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quá nhi«u trong giao cäm th¥n kinh hay trong cu¯ng não. Ch¤t
này theo máu ði vào ruµt thßþng th§n, nó làm cho ruµt thßþng
th§n tiªt ra epinephrine và cortisol. Cortisol lÕi ði theo máu lên
não, nó bó ch£t tª bào não làm cho ta m¤t trí nh¾ và b¸ b®nh
li®t rung. (xem thêm Phø Løc)
Nhß v§y, nªu tâm thß¶ng xuyên thß giãn, não s¨ tiªt ra các
ch¤t nß¾c hóa h÷c khác làm lþi cho nhæng c½ quan bên trong
thân nhß tim, th§n, gan, máu, và tª bào não. Thí dø nhß các
ch¤t acetylcholine, dopamine, serotonin, và melatonin .
Do ðó, tâm cång thÆng, tÕo ra b®nh cho thân. R°i cu¯i cùng
ngß¶i cäm nh§n nhæng sñ ðau ð¾n, m®t möi, b®nh t§t cüa
thân lÕi là Tâm. Cho nên chúng tôi thß¶ng nói: "Tâm nhß NhÕc
trßªng. Nó ði«u khi¬n sáu tay ch½i nhÕc ð¬ hòa t¤u nhæng ði®u
nhÕc lên b±ng xu¯ng tr¥m hay du dß½ng trong cuµc ð¶i. Cu¯i
cùng, chính tâm là ngß¶i thßªng thÑc nhæng khúc nhÕc do nó
sáng tÕo và ði«u khi¬n sáu tay ch½i nhÕc. Ðây g÷i là H°i ðáp
sinh h÷c trong Thi«n.

Vài chi tiªt v« H°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n
Trong Thi«n, phß½ng pháp thß giãn tâm hay thß giãn ni®m là
mµt ph¥n quan tr÷ng cüa sñ tÕo ra h°i ðáp sinh h÷c ð¬ chæa
b®nh tâm th¬ và b®nh suy nhßþc th¥n kinh ngay tÑc kh¡c. Nó
là thu¯c giäi ðµc b®nh U¤t cäm (Stress), thu¯c giäi ðµc nhæng
r¯i loÕn tâm xúc cäm và ði«u chïnh lÕi nhæng r¯i loÕn chÑc
nång th¥n kinh. Chï vì khi ta thß giãn tâm, h® th¯ng Vi«n não
b¸ tác ðµng. Tiªp theo, khu Dß¾i Ð°i b¸ hoÕt hóa. Nó li«n tác
ðµng thÆng ðªn Ð¯i giao cäm th¥n kinh và nhæng n½i liên h®
khác nhß tuyªn Yên, vö não ð¬ nhæng n½i ðây tiªt ra các th¥n
kinh dçn truy«n nhß acetylcholine và dopamine. Nh¶ ðó ta
phøc h°i ðßþc nhæng chÑc nång th¥n kinh và nµi tÕng mau l©.

Dopamine có nhi«u khä nång chæa b®nh li®t rung (Parkinson)
và b®nh tâm th¥n phân li®t (Schizophrenia). Thông thß¶ng,
ngß¶i mang b®nh äo giác v« nghe và th¤y là do 2 vùng nghe
trong não và vùng th¤y ª vö não b¸ thiªu dopamine và quá
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nhi«u ch¤t glutamate tÕi 2 n½i này. Nªu biªt cách hß¾ng dçn
ngß¶i m¡c b®nh này thñc hành phß½ng pháp thß giãn ni®m
hay thß giãn tâm, thß giãn th¥n kinh m£t, thß giãn lßÞi,
dopamine s¨ ðßþc tiªt ra ð¬ ði«u chïnh 2 thÑ b®nh nan y ðó.

Acetylcholine cûng ðóng vai quan tr÷ng trong vi®c làm hÕ
huyªt áp, h÷c höi, ký Ñc và phát huy nång lñc nh§n thÑc.
Ngß¶i m¡c b®nh m¤t trí nh¾, tÑc b®nh Alzheimer, ð£c bi®t là
do suy yªu ch¤t acetylcholine ª vö não. Nó cûng có khä nång
giúp c½ th¬ ði«u hòa ðßþc cØ ðµng. Do ðó, vai trò cüa
acetylcholine r¤t quan tr÷ng. ChÑc nång cüa nó là giúp cho ta
ðßþc tïnh thÑc, tång cß¶ng ký Ñc, và nång lñc nh§n thÑc.
Nhi«u vùng bên trong não và c½ c¤u mÕng lß¾i cûng có chÑa
acetylcholine.
Mu¯n tr¸ b®nh m¤t ngü kinh niên và nhÑc ð¥u mµt bên (thiên
ð¥u th¯ng), ta chï c¥n áp døng chiêu thÑc quán ánh sáng
(n¡ng). TÑc là ng°i nhìn ánh sáng n¡ng t× 10 phút ðªn 20 phút
và thñc t§p trong vòng 6 bu±i, ta s¨ có kinh nghi®m chæa tr¸
nhæng chÑng b®nh m¤t ngü kinh niên, b®nh nhÑc ð¥u mµt
bên, và b®nh li®t rung.
Khi nhìn, ta ch÷n ch² ng°i thoäi mái, tâm không trø vào mµt
ði¬m nào, cûng không khªi ni®m tßªng tßþng v« ánh sáng
n¡ng. Ta chï nhìn và th¤y biªt ánh sáng n¡ng. Thª thôi. Ðây là
cách nhìn b¢ng tánh th¤y. B¢ng cách này ð¬ kích thích tuyªn
Tùng (n¢m phía sau Ð°i Th¸) tiªt ra serotonin và melatonin,
ð°ng th¶i cûng quân bình ðßþc ch¤t dopamine tÕi thùy ch¦m,
giúp ði«u chïnh b®nh äo giác v« th¤y và nghe.

Serotonin là th¥n kinh dçn truy«n quan tr÷ng. Nó ðßþc sän
xu¤t t× tuyªn Tùng. Nó giúp cho sÑc khöe d°i dào, ði«u chïnh
ngü thÑc, chæa tr¸ b®nh tr¥m cäm; có cäm giác nhß no bøng; ít
ån; ði«u chïnh sñ cång thÆng th¥n kinh và lo âu. Nó cûng có
khä nång chæa b®nh nhÑc mµt bên ð¥u (Migraine). Ngßþc lÕi,
nªu trong c½ th¬ mÑc serotonin xu¯ng th¤p, ðßa ðªn b®nh
tr¥m cäm, m¤t ngü, lo âu, chán nän, thiªu kiên nhçn, thiªu
hång say.
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Melatonin có khä nång ði«u hòa ngü thÑc, tr¸ b®nh m¤t ngü
kinh niên và ung thß. Nó cûng giúp hÕ huyªt áp và ngån ng×a
ðßþc b®nh tim (heart attack), b®nh tai biªn mÕch máu não
(stroke), ngån ch§n b®nh m¡t (cataract). Nó ðßþc sän xu¤t t×
tuyªn Tùng và khu Dß¾i Ð°i. Nó cûng có khä nång kích thích
h® th¯ng min d¸ch, phøc h°i ký Ñc và chæa tr¸ b®nh m¤t trí
nh¾ (Alzheimer).
V¤n ðáp
Höi: - Làm sao biªt mình thñc hành sai kÛ thu§t ?
Ðáp: - Khi thñc hành b¤t kÏ chü ð« nào, nªu ta thß¶ng xuyên
t§p trung tß tßªng vào ð¯i tßþng ð¬ thñc hành. Ta s¨ tÕo ra sñ
cång thÆng th¥n kinh liên tøc. Ni®m tÕp nhÕp tuy không xen
vào trong quá trình này, nhßng kªt quä ðßa ðªn là th¥n kinh b¸
cång thÆng và ta cûng không kinh nghi®m ðßþc ni®m biªt cüa
tánh giác.
Khi th¥n kinh b¸ cång thÆng, norepinephrine và epinephrine s¨
có ði«u ki®n tiªt ra, ðßa ðªn kªt quä là sau th¶i thi«n, ta cäm
th¤y m®t, tim ð§p nhanh, mi®ng khô, ðo huyªt áp th¤y cao h½n
mÑc bình thß¶ng, Ðó là ta ðã thñc hành sai.
Höi: - Khi thñc hành không theo v÷ng tßªng, nªu tôi áp døng
cách mèo rình chuµt ð¬ cho v÷ng tßªng không khªi lên thì kªt
quä nhß thª nào ?
Ðáp: - Kªt quä là giao cäm th¥n kinh b¸ kích thích thß¶ng trñc,
ðßa ðªn norepinephrine b¸ tiªt ra nhi«u, làm cho máu cao.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp:: - Vì khi ng°i rình v÷ng tßªng, trong tiªn trình này, ta v×a
n² lñc c¯ g¡ng ð¬ rình, v×a tïnh táo ð¬ canh ch×ng v÷ng,
không cho v÷ng khªi lên. Cách này s¨ ðßa ðªn th¥n kinh b¸
cång thÆng. Nªu kiên trì thñc t§p rình v÷ng tßªng nhß mèo
rình chuµt trong nhi«u ngày, cu¯i cùng ta s¨ b¸ b®nh máu cao
và trong máu có ðß¶ng. Ð°ng th¶i, b¢ng cách thñc hành này,
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ta cûng s¨ không bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc trÕng thái biªt
không l¶i cüa tánh giác.
Höi: - TÕi sao không kinh nghi®m ðßþc ?
Ðáp: - Vì tánh giác chï có m£t khi ta không sØ døng ý thÑc ð¬
t§p trung vào ð¯i tßþng.
Höi: - Nªu không áp døng cách rình v÷ng nhß mèo rình chuµt,
thì làm sao ð¬ cho v÷ng không khªi lên ?
Ðáp: - Áp døng kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i tßþng. Ð¯i tßþng
nhß thª nào, ta chï th¤y biªt, nghe biªt, xúc chÕm biªt, hay
nh§n thÑc biªt nhß th§t v« ð¯i tßþng. Trong tiªn trình này,
v÷ng tâm, v÷ng tßªng không th¬ xen vào. Ta không b¸ cång
thÆng th¥n kinh. Thñc t§p nhi«u ngày, quán tính suy lu§n cüa
trí nång, quán tính phân bi®t cüa ý thÑc, và quán tính suy nghî,
tính toán cüa ý cån s¨ t× t× giäm b¾t. Ð±i lÕi, quán tính biªt
cüa tánh giác s¨ t× t× trª thành nång lñc væng ch¡c trong sinh
hoÕt h¢ng ngày cüa ta.
Höi: - TÕi sao Tâm ðóng vai trò quan tr÷ng trong trß¶ng hþp
thñc hành thi«n ð¬ tÕo ra tác døng sinh h÷c ?
Ðáp: - Vì khi tâm tïnh ngµ. tâm có lòng tin, có ni«m vui, có cân
nh¡c, có tìm hi¬u ý nghîa pháp, biªt b¯ trí thì gi¶ ð¬ ði nghe
pháp, và thân c§n v¾i thi®n tri thÑc ð¬ thßa höi, biªt ch÷n
pháp ð¬ Ñng døng, và ð£c bi®t là tâm miên m§t thñc hành ð¬
ði ðªn th¬ nh§p. Có th¬ nh§p m¾i tÕo ra tác døng sinh h÷c
trong thân-tâm và trí tu®. Vì khi tánh giác b¸ tác ðµng thì mµt
trøc dây chuy«n t× bên trong não s¨ b¸ kích thích. Lúc ðó các
ch¤t nß¾c hóa h÷c có lþi cho c½ th¬ s¨ ðßþc tiªt ra. V¾i thân,
g÷i là thân chÑng. V¾i tâm g÷i là tâm chÑng. V¾i trí, g÷i là trí
chÑng. V¾i tu® g÷i là tu® chÑng.
Höi: - Nhßng trøc ðó nhß thª nào ?
Ðáp: - Thí dø khi dùng kÛ thu§t không ð¸nh danh ð¯i tßþng.
Ðó là ta áp døng m¡t ð¬ kích thích tánh th¤y trong c½ chª tánh
giác. Ta th¤y ð¯i tßþng mà không g÷i tên ð¯i tßþng. Lúc ðó ta
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biªt rõ ràng v« ð¯i tßþng mà tâm không dính ð¯i tßþng. Vì
tánh th¤y ðã có m£t. Hai bên ti«n trán bán c¥u não trái và
phäi không hoÕt ðµng. Nên tâm xúc cäm không hi®n ra. Trong
cái th¤y chï là cái th¤y. Ngay lúc ðó h® th¯ng vi«n não li«n b¸
tác ðµng. TÑc thì mµt trøc t× khu Dß¾i ð°i, Ð¯i giao cäm,
Cu¯ng não, Tuyªn nµi tiªt li«n b¸ tác ðµng dây chuy«n.
Höi: - Nªu Giao cäm b¸ tác ðµng thì ch¤t nß¾c hóa h÷c nào tiªt
ra ?
Ðáp: - Norepinephrine hay epinephrine.
Höi: - Ð¯i giao cäm b¸ tác ðµng thì ch¤t nào ðßþc tiªt ra ?
Ðáp: - Acetylcholine.
Tóm kªt
Ð¯i v¾i thi«n sinh ðã theo h÷c các l¾p Thi«n Cån Bän thì ð« tài
H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n không m¾i lÕ; trái lÕi, nó có vë
m¾i lÕ ð¯i v¾i nhæng v¸ chßa biªt Thi«n hay chßa thñc hành
Thi«n ho£c tuy ðã thñc hành lâu nåm mà chßa có kinh nghi®m
ði«u chïnh hay chæa b®nh tâm th¬ cüa chính mình thông qua
phß½ng thÑc h°i ðáp sinh h÷c.

N¡m væng nguyên lý h°I ðáp sinh h÷c
B¢ng nhæng kÛ thu§t thñc hành cüa Thi«n, ta có khä nång khai
thác nhæng nång lßþng sinh h÷c bên trong c½ th¬, giúp cho
cuµc s¯ng cüa ta có nhi«u ý nghîa h½n. Ðó là ta có khä nång
ði«u chïnh nhæng r¯i loÕn chÑc nång bên trong não bµ và các
Tuyªn nµi tiªt. Vì v§y, khi thñc hành, ta c¥n biªt rõ nguyên lý
h°i ðáp sinh h÷c này. Có biªt rõ, ta m¾i tránh ðßþc nhæng
phß½ng thÑc døng công sai l¥m, làm cång thÆng th¥n kinh quá
mÑc, ðßa ðªn gây b®nh cho thân và làm cho tâm ngày càng r¯i
loÕn mà ta không h« hay biªt.
T× ðó ta có th¬ ði«u chïnh phß½ng thÑc døng công ð¬ ngån
ch§n tình trÕng sÑc khöe suy søp hay ngån ch§n b®nh tâm th¬
nhß cao máu, r¯i loÕn nh¸p tim mà ta v×a m¾i phát hi®n.
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Ngoài ra, khi g£p nhæng ngß¶i m¡c b®nh tâm th¬ hay b¸ u¤t
cäm kinh niên, ta có khä nång hß¾ng dçn nhæng v¸ ðó thñc
hành thi«n ðúng kÛ thu§t; giúp h÷ tñ chæa b®nh mà trong
trß¶ng hþp thu¯c Tây hay thu¯c Ðông không còn kiªn hi®u.
Ðây là giá tr¸ tác døng thñc tin cüa Thi«n ð¯i v¾i thân-tâm, và
trí tu®. Tác døng này g÷i là H°i Ðáp Sinh H÷c. Khi h÷c và thñc
hành thi«n, chúng ta c¥n n¡m rõ nhæng tác døng giæa Tâm,
Pháp, KÛ thu§t, Não bµ, và Thân.
Thi«n không hÑa h©n ta s¨ ðßþc an lÕc, hÕnh phúc miên vin
trong cänh gi¾i xa xåm huy«n bí nào ðó, sau khi t× bö xác thân
này. Trái lÕi, nó giúp ta chÑng nghi®m ngay trong bây gi¶ v« sñ
cân b¢ng thân-tâm, sñ an vui thñc sñ v¾i môi trß¶ng chung
quanh, sñ hài hòa v¾i m÷i ngß¶i, sñ rµng lßþng bao dung và t×
bi v¾i muôn loài chúng sanh, và sñ phát huy tu® trí. Trong cuµc
s¯ng h¢ng ngày, ta giäm b¾t kh± ðau vì b®nh t§t kinh niên, ta
giäm b¾t cång thÆng th¥n kinh vì nhæng b¤t toÕi nguy®n trong
cuµc ð¶i. Ta giäm b¾t lo âu phi«n não vì nhæng va chÕm trong
cuµc s¯ng h¢ng ngày. Tâm trª nên thanh thän, hòa hþp, hòa
thu§n v¾i m÷i ngß¶i, dù h¢ng ngày ta phí nhi«u sÑc lñc trong
lao ðµng chân tay hay trí óc. Ta th¤y biªt nhß th§t, có chánh
ni®m tïnh giác trong 4 oai nghi ð¬ phát huy nång lßþng sinh
h÷c bên trong c½ th¬. Nång lßþng sinh h÷c này chính là nhæng
ch¤t nß¾c hóa h÷c bên trong hàng tÖ tª bào não, tª bào c½ b¡p,
các tuyªn nµi tiªt, dây th¥n kinh, và sÑc mÕnh tinh th¥n cüa ta.
Trong c½ th¬ con ngß¶i có nhi«u ch¤t nß¾c hóa h÷c v×a làm lþi
cho c½ th¬ mà cûng làm hÕi cho c½ th¬. Khi thñc hành thi«n
ðúng kÛ thu§t, ta s¨ tÕo ra nhæng tác ðµng dây chuy«n cüa trøc
Tánh giác-Dß¾i Ð°i-ÐGCTK-Tuyªn Yên-Tuyªn Nµi tiªt+Cu¯ng
não ð¬ tÕo ra sñ quân bình c½ th¬ và phát huy nhæng nång
lßþng sinh h÷c khác trong não bµ ð¬ giúp ích c½ th¬ ðßþc khöe
mÕnh, tâm ðßþc an vui, thanh thän, và trí tu® ðßþc phát huy
rµng l¾n. Khi c½ th¬ ðßþc quân bình, Tâm cäm th¤y an vui,
thanh thän, Trí nh¾ và Nh§n thÑc ðßþc gia tång.
Chúng tôi thiªt l§p s½ ð° mçu nhß sau:
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S½ ð° mçu 1:

TÂM:
Trí nång tïnh ngµ

Não Bµ

Pháp

Ph§t

Tánh Giác

T±

Tác Ðµng

Chiêu thÑc:

KÛ thu§t thñc hành:

1. Thß
lßÞi.

giãn

1. Không Ð¸nh Danh
Ð¯i Tßþng,

2. Thß
m£t.

giãn

2. Không Dán Nhãn
Ð¯i Tßþng,

3. Nghe
thanh.

âm

3. Không Nói Th¥m
Trong Não.

4. Nhìn ánh
sáng n¡ng.
5. Nhìn bóng
t¯i.

4. Chú
r²ng.

Ý

Tr¯ng

5. Th . Ð¸nh ni®m
hít vào th ra.

Trøc dây
chuy«n:
Khu Dß¾i Ð°i +
Ð¯i giao cäm +
Tuyªn Yên +
Tuyªn nµi tiªt
+ Cu¯ng não +
Nß¾c Hóa h÷c.

Tác Døng
1. Ði«u chïnh b®nh c½
th¬: thân khöe mÕnh, da
dë h°ng hào...
2. Tâm chuy¬n hóa: an
vui, thanh thän, hài hòa,
3. Thân-Tâm hài hòa

Ð¯i giao cäm
th¥n kinh

Tánh
th¤y
Tánh
nghe
Tánh
xúc
chÕm

4. Hài hòa môi trß¶ng
chung quanh
5. Trí hu® phát huy: trí
nh¾, nh§n thÑc gia tång,
nhìn xa, th¤y rµng...
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Trên nguyên t¡c, khi kªt hþp kÛ thu§t thñc hành v¾i chü ð«
døng công, ta ð«u tÕo ra tác døng là làm cho tâm trª nên thß
giãn. Ðó là tâm không dính m¡c, không b¸ cµt buµc vào b¤t cÑ
ð¯i tßþng nào. Tâm th¤y biªt nhß th§t.
T× kÛ thu§t Không ð¸nh danh ð¯i tßþng, Không dán nhãn ð¯i
tßþng ðªn Chú Ý Tr¯ng R²ng hay Thª Hai Thì, ta ð«u nh¡m
chuy¬n ð±i nhæng quán tính tß duy bi®n lu§n, ý thÑc phân bi®t
và trí nång suy lu§n thành sñ thanh thän, an t¸nh. Qua ðó, cái
biªt thß¶ng h¢ng, l£ng l¨ và không l¶i cüa tánh giác m¾i thñc
sñ có m£t. T× trß¶ng tâm bi phát ra.
Khi tâm thß giãn, Não và ph¥n bên trong Não là khu Dß¾i Ð°i
li«n b¸ änh hßªng. Các ch¤t nß¾c hóa h÷c ðßþc tiªt ra theo h®
th¯ng dây chuy«n. Cu¯i cùng ðßa ðªn Thân ðßþc khöe mÕnh,
linh hoÕt. Ngay ðó Tâm cäm th¤y säng khoái, an vui, và hài hòa
v¾i môi trß¶ng chung quanh. Trí tu® ta cûng phát huy vì ký Ñc
ðßþc gia tång, t§p khí/l§u ho£c b¾t tác ðµng, và nh§n thÑc
ðßþc ðúng hß¾ng.
Ðây là nguyên lý h°i ðáp sinh h÷c trong Thi«n. Nguyên lý này
dña trên sñ áp døng ðúng Pháp, ðúng tác ðµng vào c½ chª tánh
giác, và ðúng kÛ thu§t thñc hành m¾i ðÕt ðßþc kªt quä t¯t. Nªu
áp døng sai Pháp, sai chÑc nång tánh giác, và sai kÛ thu§t, kªt
quä s¨ mang lÕi nguy hÕi cho c½ th¬ và trí tu®. Ta có th¬ b¸
huyªt áp cao, ti¬u ðß¶ng, loét bao tØ, m¤t ngü, chán nän, tai
biªn mÕch máu não, m¤t trí nh¾, sa sút nh§n thÑc ,hay t¦u höa
nh§p ma.

Thân ngß¶i là quí
Th§t hªt sÑc sai l¥m khi ta có thân này mà không biªt gìn giæ,
lÕi còn ðì nó næa. Ð¯i v¾i ngß¶i tu Thi«n, chúng ta nên noi
theo gß½ng Ph§t: xem thân là quí. Sáu nåm kh± hÕnh ð¬ ðì
thân cüa Ph§t ðã giúp cho Ngài nh§n ra giá tr¸ cüa nó. Ngài
không ðì thân næa mà xem nó là phß½ng ti®n c¥n thiªt nh¤t ð¬
giúp Ngài ði ðªn giác ngµ t¯i h§u.
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Nó là chiªc bè giúp ta vßþt qua bi¬n sinh tØ. Nó có khöe mÕnh,
ta m¾i døng công tu t§p ðßþc ð«u ð£n. Nó có khöe mÕnh,
trong lúc còn s¯ng ta m¾i không b¸ kh± ðau vì nhæng thÑ b¤t
hài hòa bên trong thân, nhß táo bón, cao máu, th¥n kinh suy
nhßþc, li®t rung, m¤t ký Ñc... Nó có khöe mÕnh, cuµc s¯ng cüa
ta m¾i có ý nghîa trên phß½ng di®n phøc vø nhân sinh mà
trß¾c tiên là nhæng ngß¶i thân trong gia ðình ta. Nó không
khöe mÕnh, ta không th¬ nào thñc hành thi«n ðßþc lâu dài; sñ
døng công tu t§p cüa ta s¨ b¸ hÕn chª khi thân ðau ¯m. Tâm ta
cûng b¸ änh hßªng theo vì nhæng c½n b®nh cüa thân.

Thi«n là døng cø tÕo ra sñ hài hòa cho con ngß¶i
Yªu t¯ quan tr÷ng trong Thi«n là khai tri¬n nång lñc Tánh giác.
Thñc sñ, Tánh giác tuy v¯n có sÇn trong m²i chúng ta, nhßng
chúng ta không biªt làm sao cho nó có m£t thß¶ng trñc ð¬ trª
thành nång lñc tác ðµng vào các c½ chª khác bên trong não bµ
và h® th¯ng tuyªn nµi tiªt. Nªu thñc hành thi«n ðúng kÛ thu§t,
ta sØ døng trí nång tïnh ngµ ð¬ tác ðµng thÆng vào các c½ chª
trong Tánh giác, ta s¨ kinh nghi®m ðßþc giá tr¸ thñc tin cüa
nång lñc này nhß thª nào mà không c¥n ng°i ch¶ xua tan v÷ng
tßªng hay quán chiªu nó là thª này, thª khác.
Ngày nay, Y khoa Tây phß½ng và Tâm lý h÷c Tây phß½ng, cä
hai ð«u xem Thi«n là døng cø có khä nång chæa tr¸ b®nh tâm
th¬, b®nh u¤t cäm, và b®nh tâm th¥n phân li®t. Ðó là thông
qua các chü ð« trong Thi«n, ta kªt hþp v¾i kÛ thu§t døng công
ð¬ tác ðµng vào các tánh bên trong c½ chª tánh giác, ta s¨ ði«u
chïnh ðßþc nhæng r¯i loÕn chÑc nång bên trong h® th¯ng vi«n
não, h® th¥n kinh tñ quän, và các tuyªn nµi tiªt.
Vì thª, nhß nhæng bµ môn Khoa h÷c khác trên thª gian, Thi«n
ðßþc so sánh nhß mµt døng cø có khä nång chæa nhæng thÑ
b®nh tâm th¬ và b®nh u¤t cäm kinh niên. Nó cûng có khä nång
làm cho cuµc s¯ng con ngß¶i ðßþc hài hòa cùng v¾i môi
trß¶ng chung quanh. Ðó là nhæng sñ hài hòa giæa thân và tâm
cüa cá nhân, hài hòa giæa cá nhân này v¾i cá nhân kia, và hài
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hòa giæa c½ th¬ cüa cá nhân v¾i th¶i tiªt trong thiên nhiên. Khi
thân và tâm cân b¢ng, hài hòa s¨ xäy ra. HÕnh phúc và an lÕc
thñc sñ n¢m trong nguyên lý thñc tin ðó.
Thí dø:
- S¯ng trong gia ðình, ngß¶i cß sî tÕo ra ðßþc sñ hòa thu§n v¾i
ch°ng vþ, con cháu, cha m© hay bà con quyªn thuµc. M÷i mâu
thuçn, tranh ch¤p, gây h¤n không xäy ra trong nµi bµ gia ðình.
- S¯ng trong tång chúng, ngß¶i tu sî không tÕo ra nhæng t¸
hi«m nhö nhen; b¤t mãn v« quy«n lþi hay ð¸a v¸ v¾i nhæng
ngß¶i khác. Không khí hòa hþp, an vui, thanh thän thß¶ng
xuyên ðßþc bi¬u lµ ra ngoài m÷i hành ðµng cüa thân và l¶i nói.
Khi thân và tâm không cân b¢ng, nhæng b¤t hòa s¨ xäy ra. Ðó
là thân ðau và tâm thì r¯i loÕn. Cá nhân lÕi có nhi«u xung ðµt
v¾i ngß¶i khác. Phi«n não không làm sao tránh khöi khi thân
và tâm b¤t hài hòa.
Kªt lu§n
Khác h½n ngày xßa, ngày nay khi h÷c và thñc hành thi«n,
chúng ta c¥n ðßþc trang b¸ nhæng kiªn thÑc cån bän v« Thi«n
ð¬ chúng ta d nh§n ra nhæng giá tr¸ cån bän cüa Thi«n ð¯i v¾i
ð¶i s¯ng con ngß¶i, thñc sñ dña trên nhæng yªu t¯ gì ? Hành
trang m¾i này r¤t thiªt thñc cho cuµc hành trình tâm linh lâu
dài cüa chúng ta. Bªi vì khi thñc hành, chúng ta s¨ là ngß¶i ðµc
hành ðµc bµ. Chúng ta ði mµt mình, thñc hành mµt mình. BÕn
không có. Kinh không có. Chúng ta mµt mình lên võ ðài chiªn
ð¤u v¾i qu¥n ma v÷ng tßªng, hay chiªn ð¤u v¾i mình ð¬ tri®t
tiêu nhæng bän ch¤t phàm tøc , làm cho tánh giác hi¬n lµ væng
ch¡c.
Ðây không phäi chúng ta ôm vào nhæng m¾ lý thuyªt không lþi
ích cho ngß¶i m¾i tu thi«n; trái lÕi chúng ta c¥n có s¯ kiªn thÑc
m¾i ðó ð¬ h² trþ cuµc hành trình tâm linh ðßþc an toàn h½n.
Chúng ta ði mà không sþ lÕc, thñc hành mà không sþ b¸ t¦u
höa nh§p ma. B¢ng nhæng kÛ thu§t thñc hành kªt hþp v¾i Pháp
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và nhæng tác døng sinh h÷c bên trong não bµ và bên ngoài não
bµ, cho th¤y tr÷ng tâm tác døng cüa Thi«n là giúp ngß¶i thñc
hành có nhæng kinh nghi®m cø th¬ trên thân, tâm, và trí tu®
mình nhß sau:


Chuy¬n hóa tâm,



Ði«u chïnh b®nh t§t cüa thân



Cân b¢ng hay hài hòa thân tâm,



Hài hòa v¾i môi trß¶ng chung quanh, và



Phát huy trí tu® tâm linh.

Nhæng kinh nghi®m này ð«u dña trên nguyên lý H°i Ðáp Sinh
H÷c Trong Thi«n. Mu¯n ði sâu vào Thi«n và mu¯n thñc hành
có kªt quä, chúng ta c¥n có thêm kiªn thÑc v« H°i Ðáp Sinh
H÷c Trong Thi«n.
Chú thích
CœA
HyI ÐÁP SINH HšC TRONG THI‹N
1. B®nh Li®t Rung: Parkinson. B®nh Parkinson là b®nh suy
nhßþc não bµ hay r¯i loÕn th¥n kinh trung ß½ng, do thiªu
nhi«u dopamine ª não, làm cho c½ th¬ suy yªu: c½ b¡p cÑng
ð½, cØ ðµng khó khån, bß¾c ði không væng, ði nhß kéo lê thân
mình, làm cho thân h½i cúi v« phía trß¾c; tß thª cÑng nh¡c, tay
ðßa ra không thÆng; ðôi khi làm rung tay và ð¥u l¡c lß
(tremor); ð¥u n£ng, gß½ng m£t nhß ðeo mµt miªng gì n£ng,
phát ngôn khó khån. Nó ðßþc xªp là mµt loÕi b®nh li®t rung
(Paralysis agitans). Ph¥n l¾n b®nh này có ª tu±i t× 50 ðªn 70, trung
bình là 58. Trong c½ th¬ khöe mÕnh, dopamine thoát ra t× vùng
ti«n trán bán c¥u não trái và phäi và vùng li«m ðen (substantia
nigra, có nghîa ch¤t ðen (black substance) ª cu¯ng não.
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2. B®nh Tr¥m Cäm: Depression: B®nh này bi¬u lµ trÕng thái
tâm th¥n quá chán nän, lúc nào b®nh nhân cûng tö vë bu°n
cñc ðµ vì m¤t t¤t cä hy v÷ng, không còn hång hái làm vi®c,
không còn tha thiªt ðªn ði«u gì. Nó làm cho con ngß¶i cäm
th¤y bu°n, chán ngán, u s¥u, hªt hy v÷ng vào ngày mai, không
th¤y hÑng thú, m¤t hªt nång lñc hoÕt ðµng; thß¶ng nghî ðªn
chªt và tñ tØ.
Trong nhæng tri®u chÑng sinh h÷c, b®nh tr¥m cäm bao g°m:


R¯i loÕn chÑc nång tuyªn giáp



Cortisol t× tuyªn thßþng th§n tång nhi«u trong c½ th¬ cûng
ðßa ðªn tr¥m cäm.



R¯i loÕn sñ ngü, nhß m¤t ngü hay ngü nhi«u,



Ån không th¤y ngon mi®ng,



M¤t cân,



B¸ táo bón,



Sinh lý yªu,



Bi quan, tuy®t v÷ng, r¥u bu°n,



Không th¤y thích trong nhæng cuµc vui bình thß¶ng và
nhæng hoÕt ðµng bình thß¶ng,



Khó t§p trung hay quyªt ð¸nh ði«u gì,



Lánh xa nhæng hoÕt ðµng xã hµi,



M®t möi hay dã dßþi (lethargy),



Tr¥m ngâm tß lñ (ruminating) v« quá khÑ,



M¤t hªt tñ tin.

Chæa tr¸ b¢ng Thi«n:


Tång mÑc ðµ serotonin b¢ng cách thñc hành nhìn ánh sáng
n¡ng, ho£c nhìn bóng ðen,



Thñc t§p thª Hai Thì,
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Ngoài ra c¥n thñc t§p Thª nµi lñc (theo Khí Công).

3. B®nh nhÑc nØa ð¥u: Migraine. B®nh này do nhæng mÕch
máu ª ð¥u giãn nª quá mÑc. Khi ðau thì t× l¾p möng cüa não
và t× da ð¥u do c½ b¡p và mÕch máu cång hay nong ra.
Tri®u chÑng thß¶ng báo hi®u trß¾c khi nhÑc là b®nh nhân th¤y
ánh sáng kéo dài vài phút. Thí dø nhß nhæng ði¬m m¶
(blurring or bright spots) hay sáng trong t¥m nhìn; lo âu; m®t;
r¯i loÕn suy nghî và tê hay ngÑa rang nhß có kiªn bò (tingling)
mµt bên thân mình, thß¶ng có m®t lä và nôn.

Nguyên nhân
B®nh do nhi«u nguyên nhân: (1) Th¤p mÑc serotonin, (2) th¤p
magnesium, (3) do u¯ng rßþu, ån chocolate, cheese quá nhi«u,
(4) r¯i loÕn th¥n kinh, (5) do b®nh u¤t cäm (Stress) kinh niên
làm cång c½ m£t, c± hay da ð¥u, (6) do phiªn máu (platelet)
ðóng trong mÕch máu làm thành cøc ngh¨n (clots), (7) do tß
thª ng°i hay ðÑng không hþp v¾i các dây th¥n kinh và c½ b¡p.

Chæa tr¸ b¢ng Thi«n


Thß giãn m£t, thß giãn c½ b¡p ð¬ tiªt ra acetylcholine và
dopamine.



U¯ng thêm B6 và thêm thu¯c magnesium và nhæng thu¯c
theo sñ chæa tr¸ cüa bác sî chuyên khoa.

4. B®nh M¤t Ký ºc: Alzheimer. B®nh tång d¥n sa sút trí tu® ª
tu±i trung niên do nhi«u nguyên nhân.

Chæa tri b¢ng Thi«n


Thñc t§p thß giãn ho£c nghe âm thanh ð¬ tiªt ra
acetylcholine.



Ngoài ra c¥n dùng thu¯c theo sñ chæa tr¸ cüa bác sî chuyên
khoa.

5. B®nh Tâm Th¥n Phân Li®t: Schizophrenia. B®nh tâm
th¥n phân li®t do nhi«u nguyên nhân tÕo ra. Ph¥n l¾n nhæng
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nguyên nhân này là do tâm b¸ ch¤n ðµng vì mµt dæ ki®n xúc
cäm mÕnh, ðßa ðªn r¯i loÕn chÑc nång ª h® th¯ng Vi«n não.
Các nhà khoa h÷c v« th¥n kinh cûng khám phá nguyên nhân
ðßa ðªn h® th¯ng vi«n não b¸ r¯i loÕn vì quá nhi«u ch¤t
glutamate và thiªu ch¤t dopamine bên trong ðó. Chính ch¤t
glutamate làm cho b®nh nhân thß¶ng có äo giác là có ngß¶i
theo dõi và ki¬m soát hoÕt ðµng cüa mình, ho£c có ngß¶i nói
chuy®n v¾i mình và sai khiªn mình làm vi®c này vi®c kia.
Ngoài ra, tÕi ti«n trán và tÕi 2 vùng nghe, th¤y ª thùy ch¦m và
thùy thái dß½ng cûng có quá nhi«u ch¤t glutamate, thiªu ch¤t
dopamine, tÕo ra suy nhßþc th¥n kinh, ðßa ðªn b®nh nhân r¯i
loÕn suy nghî, nói nång, và tri giác. Xúc cäm thay ð±i b¤t
thß¶ng, ðôi khi cûng hung bÕo.
B®nh nhân thß¶ng sþ hãi và lo âu, thß¶ng s¯ng tñ cô l§p v¾i
m÷i ngß¶i chung quanh.

Chæa tr¸ b¢ng Thi«n
Thi«n chï có khä nång quân bình lÕi hoÕt ðµng cüa h® th¯ng
vi«n não ð¬ tâm ðßþc ±n ð¸nh. Và b¢ng nhæng cách thñc hành
khác ð¬ các ch¤t nß¾c hóa trong tuyªn tùng, ð¯i giao cäm th¥n
kinh, và cu¯ng não tiªt ra serotonin (b¢ng cách nhìn ánh sáng
n¡ng), acetylccholine (b¢ng cách thß giãn lßÞi), acetycholine và
dopamine (b¢ng thª hai thì, tÑc sâu).
Ngoài ra, cûng có th¬ áp døng thª Nµi lñc ð¬ tiªt ra
norepinephrine (trong giao cäm th¥n kinh) và Coenzym Q10
(trong c½ b¡p).
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4. kÛ thu§t
V« kÛ thu§t thñc hành, chúng tôi thiªt l§p 4 kÛ thu§t: (1)
Không Ð¸nh Danh Ð¯i Tßþng, (2) Không Dán Nhãn Ð¯i
Tßþng, (3) Chú Ý Tr¯ng R²ng, và (4) Ð¸nh ni®m Hít Vào
Thª Ra. Riêng trong Cu¯n 2, chúng tôi hß¾ng dçn 2 kÛ
thu§t ð¥u. Cu¯n 3 s¨ trình bày tiªp 2 kÛ thu§t sau.
1) KHôNG Ð˜NH DANH ÐxI T¿”NG
Ð¸nh nghîa
Höi: - Ð¸nh danh là gì ?
Ðáp: - Ð¸nh danh là sñ qui ð¸nh tên g÷i riêng bi®t v«
toàn bµ hi®n tßþng thª gian bao g°m sñ ki®n, sñ vi®c,
tâm, ngß¶i, cänh v§t, ð° v§t. Nh¶ có tên g÷i, ta m¾i nh§n
ra ý nghîa hi®n tßþng hay ð¯i tßþng là gì. Ðây là cách qui
ß¾c ngôn ngæ cüa con ngß¶i s¯ng trong t×ng cµng ð°ng
hay t×ng bµ tµc ð¬ d truy«n thông v¾i nhau v« nhæng
ði«u mà tri giác con ngß¶i nh§n ra, phân bi®t ðßþc, nh§n
th¤y ðßþc, hay con ngß¶i mu¯n nói ðªn tên g÷i các sñ
ki®n, các v¤n ð« ðó nhß thª nào cho ngß¶i khác biªt.
Höi: - Ngoài ngôn ngæ, con ngß¶i có th¬ dùng cách gì
khác ð¬ qui ß¾c v« ð¯i tßþng không ?
Ðáp: - Có. Ngoài cách dùng tên g÷i ð¬ ð¸nh ðanh ð¯i
tßþng, con ngß¶i cûng có qui ß¾c v¾i nhau v« d¤u hi®u,
tín hi®u, hay âm thanh ð¬ truy«n ðÕt ði«u gì mà h÷ mu¯n
cho ngß¶i khác biªt v« ði«u ðó hay sñ ki®n ðó.
Höi: - Xin cho thí dø v« ð¸nh danh b¢ng d¤u hi®u, tín
hi®u hay âm thanh.
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Ðáp: - Thí dø, khi lái xe, ta g£p nhæng d¤u hi®u thông
thß¶ng nh¤t nhß d¤u hi®n ðèn xanh, ðèn ðö, ðèn vàng
tÕi các ngã tß ðß¶ng, ho£c ta th¤y nhæng bäng hi®u lßu
thông ðßþc dñng lên bên l« ðß¶ng, ho£c nhæng d¤u hi®u
lßu thông ðßþc v¨ trên m£t ðß¶ng. Nµi dung các d¤u
hi®u ðó qui ð¸nh cách lái xe nhß thª nào trên khúc ðß¶ng
ðó. Nªu lái sai các d¤u hi®u qui ð¸nh, ta có th¬ b¸ cänh
sát lßu thông ch§n b¡t. Khi ch§n b¡t, cänh sát lßu thông
s¨ b§t ðèn báo hi®u phía sau ta hay phía trß¾c ta...
Ðang lái, b²ng nhiên th¤y tín hi®u ðèn ðö "ch¾p nháy,"
"ch¾p nháy" cüa cänh sát lßu thông, ta biªt là có gì xäy ra
r°i... Ta l£ng l¨ lái xe hß¾ng vào bên l« m£t, d×ng lÕi, r°i
ng°i ðó ch¶ ðþi cänh sát ðªn l§p biên bän phÕt.
Ngoài ra, trong khi lái xe, b²ng nhiên tai nghe tiªng còi
hø t× xa, ta li«n tñ ðµng lái xe tÕt qua bên l« ð¬ nhß¶ng
cho xe báo ðµng b¢ng tiªng còi ðang t× xa chÕy ðªn.
Tiªng còi hø này là tín hi®u âm thanh mang ý nghîa báo
ðµng. Ý nghîa này cho biªt: "T¤t cä xe phía trß¾c hãy
tránh sang mµt bên ho£c d×ng lÕi !" Khi h÷c lái xe, ta ðã
ðßþc hß¾ng dçn ði«u này, nên bây gi¶ nghe âm thanh còi
hø, ta phän Ñng ðúng theo sñ ðã qui ð¸nh t× trß¾c. Ðó là
ý nghîa cüa nhæng cách ð¸nh danh b¢ng d¤u hi®u, tín
hi®u hay âm thanh. Và thông qua sñ luy®n t§p tª bào não
trong th¶i gian trß¾c ðây, ký Ñc dài hÕn ðã c¤t giæ dæ
ki®n ðó, nên khi th¤y hay nghe d¤u hi®u ho£c tín hi®u,
hay âm thanh, nó li«n kiªn giäi ý nghîa d¤u hi®u hay tín
hi®u thành nh§n thÑc cüa ta. Khi nh§n thÑc này khªi lên,
ta hi¬u biªt ngay ta phäi làm gì mà không có l¶i nói th¥m
trong não. Ðây là nh§n thÑc cô ð÷ng, không l¶i cüa tánh
giác.
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M£t khác, ta có th¬ dùng d¤u hi®u hay tín hi®u ð¬ ð¸nh
danh ði«u gì ðó. Thí dø, d¤u hi®u hai ngón tay làm thành
chæ "v," bi¬u trßng cho sñ chiªn th¡ng; ngón cái ðßa lên,
bi¬u trßng cho s¯ 1. Ho£c trong sinh hoÕt Thi«n vi®n, khi
nghe tiªng chuông, thi«n sinh có khä nång phân bi®t các
h°i chuông ðó mang nµi dung gì, báo cho ngß¶i nghe
biªt ðªn gi¶ gì. Thí dø, mµt h°i là chuông nh§p thi«n, ba
h°i là chuông xä thi«n, vân vân.
Höi: - Làm thª nào ð¬ ð¸nh danh ?
Ðáp: - Mu¯n ð¸nh danh ð¯i tßþng, con ngß¶i phäi thông
qua các tiªn trình nhß sau:
- Các Cån tiªp xúc ð¯i tßþng, Th÷ nh§n biªt ð¯i tßþng.
Nó truy«n thông tin ðªn Tßªng, tÑc tri giác. Tßªng li«n
tÕo ra 3 tiªn trình: (1) mÕng lß¾i khái ni®m có l¶i hay
không l¶i, (2) mÕng lß¾i ý tßªng, và (3) ¤n tßþng. Trên
cån bän, tri giác phäi dña vào các tên g÷i hay hình änh
phù hþp theo sñ qui ß¾c t× trß¾c ð¬ thành l§p các mÕng
lß¾i; r°i sau ðó nó truy«n thông tin ðªn Hành. Hành tÕo
ra phän Ñng cüa tâm, ðßa ðªn tÕo ra nhæng loÕi tâm sª
nhß bu°n/vui, thß½ng/ghét...và nhæng sñ liên tßªng
khác. Hành truy«n ðªn ThÑc. ThÑc li«n cø th¬ hóa nhæng
phän Ñng cüa tâm thành thái ðµ, cØ chï và l¶i nói b¢ng
tay chân, ánh m¡t, nø cß¶i, ho£c ð¥u, m£t. Lúc b¤y gi¶
l¶i hay cØ chï trª thành sñ ð¸nh danh ð¯i tßþng. V¾i l¶i
thì có tên g÷i, v¾i cØ chï thì dùng ngón tay, bàn tay, hay
n¡m tay ð¬ ra d¤u, ho£c dùng âm thanh làm tín hi®u...
Thí dø, dùng tiªng còi, tiªng chuông, tiªng tr¯ng, tiªng tù
và, ho£c tiªng hú (cüa ngß¶i) hay l¶i nói nhß thª nào ðó.
Höi: - Xin cho thí dø v« sñ thiªt l§p ð¸nh danh.
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Ðáp: - Thí dø 1: - M¡t nhìn th¤y mâm trái cây trên bàn
Ph§t, tánh giác li«n nh§n ra toàn th¬ mâm trái cây v¾i sñ
phân bi®t t×ng thÑ trái ngay tÑc kh¡c, nhßng chßa k¸p
g÷i tên các loÕi trái trên mâm nhß thª nào. Ðây là do tª
bào não vùng kiªn giäi t±ng quát ðã ðßþc "luy®n t§p"
cách nh§n ra
Hình 1: - Vùng kiªn giäi t±ng quát
sñ phân bi®t
các loÕi tên trái
cây t× trß¾c.
Não ðã kinh
nghi®m,
nên
v×a
thoáng
th¤y mâm trái
cây, não li«n
kiªn giäi ngay
tÑc kh¡c toàn
bµ ð¯i tßþng
mà chßa có

ni®m g÷i tên
riêng t×ng thÑ
ð¯i tßþng trong
ðó. Sñ nh§n ra
li«n tÑc kh¡c
này là nh§n
thÑc cô ð÷ng
cüa tánh giác. Ðây là sñ biªt không l¶i và ð°ng bµ v« ð¯i
tßþng do chÑc nång tánh giác ðäm nh§n. (xem hình 1: Vùng Kiªn Giäi T±ng quát)
Tiªp theo, não b¡t ð¥u ð¸nh danh t×ng thÑ trái. Thí dø,
ðây là Cam, kia là Nho, ðây là Ðu Ðü, kia là Xoài...Cùng
lúc ðó não cûng có khä nång phân loÕi màu s¡c, ð£c tính,
tính ch¤t cüa các thÑ trái cây, nhß xanh, vàng, nâu, tß½i,
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chín, s¯ng, th½m, ng÷t, chua... Sñ ð¸nh danh này là cách
kiªn giäi các ph¦m ch¤t riêng bi®t hay thuµc tính ð£c bi®t
cüa các thÑ trái cây thông qua não ðã ðßþc huân t§p
nhæng ký Ñc kinh nghi®m trong c½ chª ký Ñc cüa não v«
màu s¡c, hay ð£c tính, tính ch¤t ð¯i tßþng t× trß¾c.
Thí dø 2: - Mu¯n mô tä hay trình bày mµt nhân v§t nào,
ta phäi dùng khái ni®m có l¶i ð¬ mô tä nhân v§t ðó. ThÑ
nh¤t, nhân v§t ðó tên gì, nhæng nét b« ngoài cüa c½ th¬
nhß m¡t, tóc, nß¾c da ra sao, ån m£c nhß thª nào,... k¬
cä cá tính hay tánh tình, sª thích, thói quen cüa nhân v§t
ðó, nªu biªt, ta cûng có th¬ mô tä. Ðó là sñ ð¸nh danh
ð¯i tßþng có kèm theo ð£c tính hay ph¦m ch¤t.
Thí dø 3: - Mu¯n thành l§p nhæng s¡c thái ð£c tính tñ
nhiên (ph¦m ch¤t) hay nhæng nét ð£c bi®t (thuµc tính) v«
tâm, v« nh§n thÑc, v« tß tßªng, v« trí tu®, v« vån hóa,
ngh® thu§t, và nhæng ngành ngh« chuyên môn thuµc các
phÕm vi tôn giáo, khoa h÷c, không gian, h÷c thu§t vân
vân, con ngß¶i qui ß¾c v¾i nhau v« nhæng thu§t ngæ ðó.
Ðây cûng là cách ð¸nh danh ð¯i tßþng có kèm theo các
loÕi t× ngæ riêng bi®t dùng ð¬ chï nhæng ð£c tính riêng
bi®t hay nét ð£c bi®t cüa ngß¶i và v§t ð¬ d phân bi®t.
Thí dø 4: - Mu¯n báo ðµng ði«u gì cho ngß¶i khác biªt, ta
có th¬ dùng âm thanh ðü loÕi nhß tiªng tr¯ng, tiªng mõ,
tiªng chuông, tiªng kèn, tiªng súng, tiªng còi, tiªng këng,
tiªng c°ng, tiªng la hét, tiªng hú...
Tóm lÕi, ð¸nh danh ðßþc thiªt l§p là do truy«n th¯ng qui
ß¾c cüa con ngß¶i trong t×ng cµng ð°ng hay bµ tµc ð¬
d truy«n thông v¾i nhau v« tên g÷i các s¡c thái, trÕng

thái, hình thái, ph¦m ch¤t, thuµc tính, ð£c tính, loÕi hÕng
ð¯i tßþng thông qua d¤u hi®u, tín hi®u, âm thanh, l¶i nói,
và chæ viªt. Trong Ngû u¦n, Tßªng ðóng vai trò ð¸nh
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danh. Nªu ta làm chü ðßþc Tßªng, ð¸nh danh s¨ không
ðßþc thành l§p. Ho£c nªu ta thñc t§p cách không ð¸nh
danh ð¯i tßþng, Tßªng cûng không hoÕt ðµng. Khi Tßªng
không hoÕt ðµng, ni®m biªt không l¶i cüa tánh giác s¨ có
m£t.
Höi: - Nhß v§y, trên cån bän, có phäi hi®n tßþng v¯n
không tên, r°i con ngß¶i vì mu¯n truy«n thông v¾i nhau
nên ð¸nh danh ð¯i tßþng ð¬ d truy«n thông phäi không ?
Ðáp: - Phäi. Hi®n tßþng v¯n không tên, loài ngß¶i vì qui
ß¾c v¾i nhau ð¬ d truy«n thông nên ð£t tên hi®n tßþng,
r°i g¡n lên hi®n tßþng nhæng thÑ danh xßng ðó. T× ðó
sñ ð¸nh danh ðßþc l§p thành. Khách th¬ và chü th¬ nh¸

nguyên ðßþc tÕo ra ð¬ ð¸nh danh hi®n tßþng, ð¯i tßþng
theo sñ qui ß¾c cüa loài ngß¶i trong t×ng cµng ð°ng hay
t×ng bµ lÕc. T¤t cä sñ ð¸nh danh này ð«u phù hþp theo
nhæng ý nghîa do tri giác, tÑc Tßªng l§p thành các mÕng
lß¾i khái ni®m có l¶i và khái ni®m không l¶i.
Höi: - Thª nào là khái ni®m có l¶i ?
Ðáp: - Có l¶i là cách ð¸nh danh b¢ng ngôn ngæ, phù hþp
theo nµi dung ý nghîa v¾i tâm ta mu¯n nói lên ði«u gì v«
ð¯i tßþng.
Höi: -Thª nào là khái ni®m không l¶i ?
Ðáp: - Khái ni®m không l¶i là cách ð¸nh danh b¢ng sñ ra
d¤u hay làm tín hi®u nhß gi½ tay, g§t ð¥u, l¡c ð¥u hay
ðßa ngón tay làm hi®u, ho£c xïa xói ð¬ nói lên ði«u gì mà
ta mu¯n bi¬u lµ v¾i trÕng thái m¡ng nhiªc. Ngoài ra,
nhæng ý tßªng, nhæng ¤n tßþng cûng thuµc phÕm vi khái
ni®m không l¶i vì nhæng ý tßªng và ¤n tßþng ðßþc bi¬u
lµ hay ghi nh§n trong tâm nhßng không b¢ng l¶i nói.
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Höi: - Trên thñc tª, sñ qui ß¾c ð¸nh danh ðó là gì ? Thông
qua chÑc nång nào ð¬ l§p thành ð¸nh danh ?
Ðáp: - Trên thñc tª, sñ qui ß¾c ð¸nh danh này là sñ tÕo ra
khái ni®m phân bi®t trong tâm b¢ng l¶i nói th¥m trong
não v« ð¯i tßþng, thông qua các mô thÑc tri giác cüa ngû
quan và ý cån nhß m¡t th¤y, tai nghe, mûi ngØi, lßÞi
nªm, thân xúc chÕm và ý cäm nh§n ð¯i tßþng. Nªu
không có sáu cån, tri giác không ðßþc l§p thành. Nh¶ sáu
cån tiªp xúc sáu tr¥n, th÷ nh§n thông tin, tßªng m¾i có
dæ ki®n ð¬ l§p thành nhæng loÕi khái ni®m phân bi®t
khác nhau. Nhß v§y, tßªng ðóng vai trò then ch¯t trong
sñ ð¸nh danh ð¯i tßþng. Nªu không có tri giác, ta không
th¬ ð¸nh danh ngoÕi gi¾i, cûng không ð¸nh danh vô s¯ tín
hi®u bên trong nhæng hoÕt ðµng sinh lý cüa c½ th¬ nhß
nhæng tri giác v« tê, ðau, nhÑc, ngÑa, nóng, lÕnh, n£ng,
nh© hay nhæng äo giác khác cüa m¡t, tai, mûi, lßÞi, thân,
ý. Nhßng tri giác phäi thông qua th÷. Ðó là th÷ cung c¤p
thông tin cho tßªng.
Ta có th¬ thiªt l§p s½ ð°:

Các cån
M¡t,
Tai,
Mûi,
LßÞi,
Thân,
Ý.

Th÷
Tiªp
Xúc
ð¯i
tßþng

Tß ng

MÕng lß¾i:
- Khái ni®m có
l¶i, không l¶i.
- Ý tßªng.
- „n tßþng.

Thân nghi®p
L¶i nghi®p

thÑc

hành

Phän
Ñng cüa
Tâm;
tÕo ra
các loÕi
tâm sª.
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Höi: - Vai trò ð¸nh danh có giá tr¸ nhß thª nào trong ð¶i
s¯ng thª tøc và tâm linh cüa con ngß¶i ?
Ðáp: - Vai trò ð¸nh danh trong ð¶i s¯ng thª tøc và tâm
linh r¤t quan tr÷ng. Giá tr¸ cüa nó có khä nång quyªt
ð¸nh sñ an vui, hòa hþp, phi«n não, r¡c r¯i hay ðiên ðäo,
và kh± ðau cüa con ngß¶i s¯ng trong cµng ð°ng hay
trong t§p th¬ ðó. Nhßng nó cûng giúp con ngß¶i phát
tri¬n trí tu® tâm linh sâu rµng thông qua sñ thñc hành
Thi«n. Nó tùy thuµc vào các mÑc ðµ hay khuynh hß¾ng
nh§n ð¸nh cüa tri giác. Bªi vì chÑc nång cüa tri giác là
nh§n ra ð¯i tßþng ð¬ thành l§p các loÕi khái ni®m trong
tâm. Ð¸nh danh ðßþc thành l§p dña trên khái ni®m. Do
ðó, nªu tri giác ðúng, khái ni®m s¨ ðßþc thiªt l§p ðúng.
Khái ni®m ðúng s¨ ðßa ðªn ð¸nh danh ðúng. Ð¸nh danh
ðúng s¨ ðßa ðªn quyªt ð¸nh ðúng, hành ðµng ðúng, l¶i
nói ðúng, và thñc hành ðúng. An vui, an lÕc, an bình,
hÕnh phúc hay tïnh thÑc ðßþc dña trên ð¸nh danh ðúng.
Chánh trí, chánh kiªn, chánh ni®m dña trên c½ sª này.
Nªu tri giác sai, khái ni®m s¨ ðßþc thiªt l§p sai. Khái
ni®m sai s¨ ðßa ðªn ð¸nh danh sai, hành ðµng sai, l¶i nói
sai, quyªt ð¸nh sai, thñc hành sai. Kªt quä mµt chu²i sai
l¥m ðßþc din ra qua thân và l¶i cüa ta. Tà trí, tà kiªn, tà
ni®m dña trên c½ sª này. An vui, an lÕc, an bình, hÕnh
phúc, hòa hþp, hay tïnh thÑc không bao gi¶ ðßþc ta kinh
nghi®m trên quá trình ð¸nh danh sai l¥m. Trái lÕi, mê
ð¡m, si mê, b¤t mãn, phi«n não, bñc bµi, r¯i r¡m, gây
h¤n, ð¤u tranh s¨ ðßþc tÕo ra. Vì v§y, vai trò ð¸nh danh
r¤t quan tr÷ng trong ð¶i s¯ng thª tøc và ð¶i s¯ng tâm
linh. Nªu ð¸nh danh sai, ðßa ðªn nhæng h§u quä sai l¥m
bi thß½ng, tang tóc, hay rùng rþn.

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

363

Höi: - Xin cho thí dø.
Ðáp: - Thí dø, chân tính hi®n tßþng thª gian là vô
thß¶ng, ta không biªt nguyên lý này. Ta xem hi®n tßþng
thª gian là thß¶ng h¢ng b¤t biªn. T× ðó, ta có khuynh
hß¾ng ð¸nh danh t¤t cä tâm, ngß¶i, cüa cäi, tài sän ð«u
b«n væng; chúng không bao gi¶ thay ð±i. Chúng mãi mãi
ª v¾i ta. Do ðó, ta n² lñc t¯i ða ð¬ bäo v® nhæng gì ta ðã
có. Ð¤u tranh ð¬ ðòi höi nhæng gì ta chßa thöa mãn. Ðªn
khi chÕm trán thñc tª cuµc ð¶i, ta th¤y sai hªt. T× c½ th¬
cüa ta, ta cûng không th¬ bäo nó trë mãi, khöe mãi, s¯ng
mãi, ðªn cüa cäi cüa ta, ta cûng không ðü khä nång gìn
giæ nó mãi. Ð£c bi®t, ta chÑng kiªn nhæng sñ thay lòng
ð±i dÕ cüa nhi«u ngß¶i chung quanh: t× bÕn ðÕo ðªn bÕn
ð¶i, t× tình chiªn hæu cùng chung gi¾i tuyªn ðªn tình
anh em ruµt th¸t trong dòng h÷. Tâm ta b¡t ð¥u dao
ðµng. Ta tÑc gi§n. Ta có nhæng phän Ñng b¢ng l¶i l¨ hay
b¢ng hành ðµng ð¯i v¾i ngß¶i phän bµi, tráo trª. Nhßng
cûng có nhi«u trß¶ng hþp ta âm th¥m ch¸u ðñng nhæng
sñ thay lòng ð±i dÕ cüa ngß¶i khác. Khi ch¸u ðñng không
n±i næa, ta khóc. Ta than thª. Ta k¬ l¬ v¾i m÷i ngß¶i
nhæng cäm nghî cüa ta v« ngß¶i phän bµi hay lß¶ng gÕt
tình, ti«n. Ð¸nh danh lÕi theo ðó tiªp tøc din d¸ch dß¾i
nhi«u mÑc ðµ nµi dung khác nhau næa. Có ðôi lúc, u¤t
h§n dâng tràn, tâm ch¸u ðñng không n±i, nó thúc ð¦y ta
có nhæng hành ðµng ngu si, ðßa ðªn bÕo hành, bÕo
ðµng, bÕo lñc. Ta có th¬ trª nên kë giªt ngß¶i, ð§p phá,
ð¯t phá ð¬ thöa mãn mÑc ðµ ð¸nh danh cüa ta qua
nhæng c½n tÑc gi§n ðiên r°, ho£c ta tñ sát. H§u quä chï vì
mÑc ðµ ð¸nh danh v¯n ðã b¡t ngu°n t× sñ nh§n ð¸nh sai
l¥m v« sñ ki®n hay hi®n tßþng do tri giác l§p ra.

364

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

Trong sinh hoÕt xã hµi, ta thß¶ng nghe th¤y nhæng cänh
vþ ð¯t ch°ng, ch°ng giªt vþ mµt cách quá tàn nhçn, nhß
vø án O. J. Simpson trong các nåm 1999 trß¾c ðây. Hay
nhæng cänh trä thù tàn ác nhß b¡n giªt h¢ng loÕt ngß¶i
vô tµi trong b®nh vi®n chï vì kë sát nhân ð¸nh danh r¢ng
m© mình b¸ b®nh mà chªt là do nhân viên trong b®nh
vi®n không chåm sóc chu ðáo. Ho£c nhæng vø bÕo ðµng,
n±i loÕn cüa nhæng thành ph¥n dân chúng b¤t mãn ðßa
ðªn ð¯t phá, ð§p phá, và giªt ngß¶i, hôi cüa tÕi Los
Angeles, Nam Cali vào nåm 1992.
Höi: - Nhß v§y, ð¥u m¯i ð¸nh danh sai l¥m b¡t ngu°n t×
ðâu ?
Ðáp: - Ð¸nh danh sai l¥m b¡t ngu°n t× tri giác ðiên ðäo.
Höi: - Tri giác ðiên ðäo là gì ?
Ðáp: - Là tri giác ðäo lµn, không phù hþp v¾i thñc tª. Thí
dø, trß¶ng hþp ði trên ðß¶ng nhña vào bu±i trßa n¡ng,
m¡t ta nhìn th¤y t× xa nhß trên m£t ðß¶ng có vûng
nß¾c. Ta ð¸nh danh là có nß¾c phía trß¾c. Nhßng khi xe
chÕy ðªn n½i chÆng có nß¾c gì cä. Ðây là ð¸nh danh sai
l¥m. Ph§t g÷i là "tri giác ðiên ðäo." Ngoài ra, tri giác ðiên
ðäo cûng thß¶ng ðßþc áp døng cho sñ không nh§n ra
chân tính hi®n tßþng trên thª gian là vô thß¶ng, kh±, vô
ngã, duyên sinh hay tß½ng quan nhân quä. Thí dø, trong
vô thß¶ng ta cho là thß¶ng, trong kh±, ta cho là vui, trong
vui ta cho là kh±, trong không thñc ch¤t tính, ta cho là có
thñc ch¤t tính, trong duyên sinh ta cho là tñ nhiên mà có
hay do Thßþng ðª tÕo ra. Nói chung, tri giác ðiên ðäo là
sñ nh§n ra sai l¥m v« bän th¬ chân thñc, tÑc chân tính
ð¯i tßþng hay hi®n tßþng thª gian. Ph§t thß¶ng g÷i là
không th¤y nhß th§t, không biªt nhß th§t v« hi®n tßþng
thª gian hay ð¯i tßþng. Ngß¶i ðã nh§n ra rõ ràng chân
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tính hi®n tßþng thª gian, Ph§t xªp là ngß¶i ðã ði vào
Dòng Thánh, tÑc Nh§p Lßu.
Höi: - Tác døng tri giác ðiên ðäo ðßa ðªn gì ?
Ðáp: - V¾i tri giác ðiên ðäo thß¶ng ðßa ðªn kiªn ðiên
ðäo, tâm ðiên ðäo. Ðó là ta có quan ði¬m sai l¥m hay
nh§n ð¸nh l®ch lÕc, không ðúng sñ th§t v« ð¯i tßþng. Thí
dø, th¤y thª này, ta tßªng tßþng thª khác; nghe thª này,
ta tßªng tßþng thª khác; cäm giác thª này, ta tßªng
tßþng thª khác; hi¬u biªt thª này, ta tßªng tßþng thª
khác. T× nhæng sñ tßªng tßþng sai l¥m ðó ðßa ðªn
nhæng nh§n ð¸nh sai l¥m r°i tÕo ra các quyªt ð¸nh, hành
ðµng và l¶i nói sai l¥m ð¯i v¾i ngß¶i khác, vi®c khác. Thí
dø, trong ð¶i cûng nhß trong ðÕo, ta có th¬ báo cáo lên
c¤p trên r¢ng ta ðã thñc sñ nghe, th¤y, cäm nh§n, hi¬u
biªt nhß thª nào ðó v« con ngß¶i ðó, ð¯i tßþng ðó, vi®c
làm ðó. Sau khi nghe xong, ð¸nh danh tßªng tßþng li«n
ðßþc l§p thành t× gi¾i chÑc liên h® nh§n ngu°n tin báo
cáo. Thª là mµt chu²i hành ðµng sai l¥m cüa thân và l¶i
s¨ ðßþc tung ra t× các gi¾i chÑc liên h® ð¯i v¾i ph¥n tØ
kia hay t§p th¬ kia, ho£c sñ vi®c kia. Ð¤u tranh gay g¡t
xu¤t hi®n. Ác kh¦u, ác nghi®p ðßþc cø th¬ hóa. Nß¾c m¡t
và h§n thù cûng ðßþc tiªp theo bi¬u lµ t× n½i ngß¶i b¸
kªt án.
Ði«u này cho th¤y, v¾i tri giác ðiên ðäo, nó luôn luôn gây
nguy hÕi cho ngß¶i khác trên các m£t uy tín, danh dñ, sñ
nghi®p, cüa cäi, tài sän, và tính mÕng — tính mÕng cüa
cá nhân hay cüa mµt t§p th¬. An ninh xã hµi cûng t× ðó
b¸ ðe d÷a. ÐÕo ðÑc, nhân nghîa, t× bi, và trí tu® luôn luôn
v¡ng m£t trong tri giác ðiên ðäo. Trái lÕi, ngu si và ác ðµc
luôn luôn ði kèm trong tri giác ðiên ðäo.
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"Trông gà hóa qu¯c," "th¤y sþi dây hô con r¡n," "th¤y
khói trên núi, hô có lØa trên núi" thß¶ng ðßþc dùng ð¬
chï cho tri giác ðiên ðäo cüa mµt ngß¶i hay mµt nhóm
ngß¶i. Thông qua sñ nghe, th¤y b¢ng tßªng tßþng này
thß¶ng ðßa ðªn nhæng nghi ng¶ vô c¾ hay nhæng ð¸nh
danh sai l¥m, tÕo ra nhæng quyªt ð¸nh sai l¥m có khä
nång ðßa ðªn giªt ngß¶i hay tàn sát t§p th¬ ngß¶i vô tµi,
ho£c kªt án oan cho ngß¶i khác, làm cho ngß¶i khác b¸
tù tµi oan Ñc, hay b¸ tiêu tan danh dñ và sñ nghi®p.
Thí dø: - Vào nåm 1197, nhæng vø thäm sát tàn bÕo và dã
man cüa quân ðµi Th± nhï kÏ, dß¾i quy«n chï huy cüa
tß¾ng H°i giáo là Ikhityar Khilji ðã san b¢ng Trß¶ng ÐÕi
H÷c Ph§t giáo NAlandA tÕi „n ðµ thành bình ð¸a, ð¯t
cháy tàng kinh các trong nhi«u tháng, và hàng ngàn tång
sî b¸ ch£t ð¥u và b¸ thiêu s¯ng.
- Nhæng vø thäm sát thß½ng tâm mà dân Campuchia ðã
b¸ lãnh tø Khmer Ðö ra l®nh hÕ sát hàng tri®u ngß¶i vô
tµi b¢ng nhi«u thü ðoÕn tàn ác, dã man nhß chôn s¯ng,
ð§p ð¥u, ch£t ra t×ng khúc, sau khi Khmer Ðö ðã chiªm
toàn cõi Campuchia t× nåm 1975 ðªn 1976.
- Vì tri giác ðiên ðäo cüa nhà c¥m quy«n Hoa Løc, v¸ ÐÕt
Lai LÕt Ma hi®n nay và mµt s¯ ðông ngß¶i Tây TÕng ðã
phäi bång qua nhi«u dãy núi ð°i ð¬ tr¯n thoát sñ tàn bÕo
cüa h÷. Mµt s¯ chÕy thoát ðªn Nepal và „n ðµ, mµt s¯
không thoát thì b¸ chªt d÷c ðß¶ng hay b¸ b¡t c¥m tù.
- Trß¾c ðây, tÕi Nam Cali có chuy®n ðáng thß½ng tâm là
mµt sinh viên du h÷c ngß¶i Nh§t, t§p sñ ði bö báo s¾m
hàng ngày cho khách hàng mua báo ð¬ kiªm thêm ti«n.
M¶ sáng hôm ðó, nhß thß¶ng l® anh cûng ði bö báo,
nhßng anh ðã b¸ b¡n tØ thß½ng chï vì anh ðã leo rào ð¬
vào sân nhà cüa ngß¶i chü nhà ð¬ bö báo, thay vì anh
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ném x¤p báo trên sân cö. Ngß¶i chü nhà v×a trông th¤y
anh, tßªng tßþng anh là kë gian, b¡n anh chªt li«n tÕi
ch². Ðây là h§u quä cüa sñ ð¸nh danh sai l¥m cüa tri giác
ðiên ðäo ðßa ðªn giªt ngß¶i.
- Trong nhi«u h° s½ cüa tòa án ðã có nhi«u vø kªt án oan
Ñc mà mãi ðªn h½n 10 nåm sau, kë b¸ kªt án m¾i ðßþc
minh oan. Chung qui chï vì tri giác ðiên ðäo tÕo ra nhæng
th¤y, nghe, cäm giác, và hi¬u biªt sai l¥m cüa nhæng
ngß¶i có th¦m quy«n buµc tµi kë thª cô.
- N½i tôn nghiêm cüa nhi«u tôn giáo trên thª gi¾i cûng
thß¶ng xäy ra nhæng loÕi tri giác ðiên ðäo cüa các b§c có
th¦m quy«n trong hàng giáo ph¦m. T× ðó tÕo ra nhæng
ð¤u tranh gay g¡t ho£c nhæng tranh ch¤p quy«n lþi v§t
ch¤t và tinh th¥n giæa các cá nhân có th¦m quy«n hay
giæa các phe nhóm lãnh ðÕo tinh th¥n trong Giáo hµi.
Tóm lÕi, trong t¤t cä th¶i ðÕi — con ngß¶i trong xã hµi,
t× kë nghèo ðªn ngß¶i giàu, t× ngß¶i ít h÷c ðªn ngß¶i trí
thÑc, t× ngß¶i dân thß¶ng ðªn kë lãnh ðÕo qu¯c gia hay
cµng ð°ng tôn giáo — không nhi«u thì ít ð«u có nhæng tri
giác ðiên ðäo ðßa ðªn tÕo ra nhæng sai l¥m trong hành
ðµng và l¶i nói ð¯i v¾i ngß¶i chung quanh, ð¯i v¾i t§p
th¬, và ð¯i v¾i mµt cµng ð°ng dân tµc. Ð¥u m¯i ðiên ðäo
này xu¤t phát t× nhæng sñ ð¸nh danh sai l¥m thông qua
nhæng sñ tßªng tßþng v« nhæng ði«u gì mà ta ðã nghe,
ðã th¤y, ðã cäm giác, và ðã hi¬u biªt. Trí nång cÑ v¨ ra
nhæng ði«u khác lÕ v« th¤y, nghe, cäm giác và hi¬u biªt
ðó. Cu¯i cùng, ta tÕo ra nhæng l¶i nói, thái ðµ, và hành
ðµng sai l¥m, gây ðau thß½ng, tang tóc, tiêu tan sñ
nghi®p, oan Ñc cho kë khác mà ta không bao gi¶ hay biªt
hay c¯ tình giä nhß không hay biªt. Ta khoác cho mình
nhæng l¾p áo danh nghîa vì quy«n lþi ngß¶i khác, t§p th¬
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khác ð¬ thñc hi®n nhæng mßu ð° lþi ích cho cá nhân hay
phe nhóm.
Höi: - Nhæng b¤t hòa trong cuµc s¯ng h¢ng ngày cüa vþ
ch°ng có phäi do tri giác ðiên ðäo tÕo ra không ?
Ðáp: - Ch¡c ch¡n là do tri giác ðiên ðäo. Nªu không do tri
giác ðiên ðäo thúc ð¦y, sñ hòa thu§n s¨ ðßþc duy trì. Sau
nhi«u nåm tìm hi¬u nhau, có nhi«u c£p vþ ch°ng trë, v×a
m¾i cß¾i ðßþc vài tháng, h÷ lÕi xin ly d¸. H÷ b¤t ch¤p l¶i
khuyên dÕy cüa cha m© ðôi bên và bÕn bè. Ðây là tri giác
ðiên ðäo ðã thúc ð¦y tâm ðôi bên liên tøc v¨ ra nhi«u loÕi
ð¸nh danh tßªng tßþng, làm cho m¯i b¤t hòa v¾i nhau v«
cách sinh hoÕt trong gia ðình hay trong nhæng m¯i giao
tª ngoài xã hµi ngày càng gia tång. Ch°ng ð¸nh danh thª
này, vþ ð¸nh danh thª khác. Hai bên ð«u tÕo ra nhæng
tßªng tßþng mà h÷ nghî là th§t. Cu¯i cùng, vì không
ngßng ðßþc ð¸nh danh tßªng tßþng, h÷ hªt chi«u nhau
n±i næa, h÷ phäi ði ðªn ly d¸. H÷ ch¤p nh§n quyªt ð¸nh
kªt hôn là mµt quyªt ð¸nh sai l¥m !
- Cûng có nhi«u c£p vþ ch°ng v×a m¾i có con ð¥u lòng,
do tri giác ðiên ðäo thúc ð¦y, ch°ng có quan ði¬m nuôi
con thª này là ðúng, vþ có quan ði¬m nuôi con thª kia là
ðúng. Cu¯i cùng, ð¸nh danh tßªng tßþng cÑ gia tång, ðôi
bên không nhân nhßþng nhau, ði ðªn quyªt ð¸nh ly d¸.
Kë ch¸u cänh có m© không cha, có cha không m© là ðÑa
con !
Tóm lÕi, nªu không tïnh ngµ, trong ð¥u cÑ nuôi dßÞng tri
giác ðiên ðäo, cuµc s¯ng an lÕc s¨ không bao gi¶ có trong
gia ðình ta. V¾i ngß¶i tu thi«n, ta s¨ chÆng bao gi¶ tiªn
ðªn thoát kh±, giác ngµ và giäi thoát. Trái lÕi, ta càng
huân t§p thêm nghi®p ác qua hành ðµng và l¶i nói không
ðúng sñ thñc.
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Höi: - Làm sao ð¬ tránh tình trÕng tri giác ðiên ðäo ?
Ðáp: - Mu¯n tránh tình trÕng tri giác ðiên ðäo, ta c¥n
thñc t§p cách không ð¸nh danh ð¯i tßþng. Bªi vì chính
ð¸nh danh ð¯i tßþng là ð¥u m¯i ðßa ðªn tri giác ðiên ðäo
hay ðßa ðªn nhæng tßªng tßþng sai l¥m cüa trí nång.
Nghe nhß thª này lÕi tßªng tßþng r¢ng chính mình ðã
nghe nhß thª kia, r°i ng°i ðó tßªng tßþng hay v¨ thêm v«
ði«u mình ðã nghe. CÑ thª, mÕng lß¾i khái ni®m cüa
tßªng khuyªch ðÕi nhæng mÑc ðµ ð¸nh danh tßªng
tßþng. MÑc ðµ ð¸nh danh l®ch lÕc càng cao, tâm lý xúc
cäm càng mÕnh. Cu¯i cùng, ta khó tránh tình trÕng có
quyªt ð¸nh sai l¥m ðßa ðªn gây nguy hÕi cho ngß¶i và
cho chính ta. Cho nên, ta phäi thñc t§p cách không ð¸nh
danh ð¯i tßþng ð¬ tánh giác có m£t. Khi tánh giác có
m£t, tâm ta s¨ trª nên an t¸nh, thanh thän, và sáng su¯t.
Ta có khä nång bi¬u lµ tính bao dung v¾i m÷i ngß¶i. Ta
không còn mang tß tßªng chü quan và khinh chê ngß¶i
khác. Ta cûng không còn ngu xu¦n ð¬ tin theo nhæng
ði«u nhäm nhí, thiªu tinh th¥n khoa h÷c.
Höi: - Thª nào là gây nguy hÕi cho chính ta ?
Ðáp: - Ta có th¬ trª thành kë giªt ngß¶i không g¾m tay,
r°i quay súng tñ sát. Ho£c ta cÑ ng°i thêu d®t v« nhæng
ði«u th¤y, nghe, cäm giác, và hi¬u biªt mà ta cho r¢ng
chính mình ðã th¤y ðúng, nghe ðúng, cäm giác ðúng,
hi¬u biªt ðúng nhß thª. Cu¯i cùng, không còn sÑc ch¸u
ðñng v« nhæng ð¸nh danh tßªng tßþng do tri giác ðiên
ðäo v¨ ra, ta có th¬ tñ sát b¢ng nhi«u cách nhß u¯ng
thu¯c ngü, nhäy l¥u cao, nhäy xu¯ng sông, tñ sát b¢ng
súng, hay tñ thiêu...
Thí dø, nghe mµt th¶i pháp nói v« nguyên lý Vô Thß¶ng
trong vû trø, ta xem thân này cûng là vô thß¶ng, tÕm bþ;
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r°i ta nhàm chán thân này, không mu¯n giæ nó næa. Ta
trª nên bi quan, chán nän, không còn ham thích làm vi®c,
ho£c ta tñ sát. Ðây là ði«u sai l¥m.
Höi: - Thª nào là gây nguy hÕi cho ngß¶i ?
Ðáp: - Do tri giác ðiên ðäo, ta ð¸nh danh sai l¥m v« âm
thanh, v« l¶i nói, v« thái ðµ, v« màu s¡c cüa ngß¶i hay v§t
mà ta th¤y, nghe, hay xúc chÕm. R°i ta tßªng tßþng
thêm, thêu d®t thêm, v¨ ra thêm v« nhæng ði«u ta th¤y, ta
nghe, ta cäm giác, ta hi¬u biªt ð¬ t¯ cáo v¾i c½ quan nhà
nß¾c, v¾i c¤p trên trong mµt t± chÑc, hay t¯ cáo trß¾c dß
lu§n qu¥n chúng v« ngß¶i nào ðó hay nhóm ðó, t± chÑc
ðó. Ho£c thông qua tri giác ðiên ðäo, ta ban hành nhæng
quyªt ð¸nh tàn ác ð¯i v¾i ngß¶i khác hay t± chÑc khác.
Thí dø, trong Ð® nh¸ Thª Chiªn, thông qua tri giác ðiên
ðäo, Hitler ðã ra l®nh sát hÕi hàng tri®u dân Do Thái
trong các TrÕi T§p Trung ª mi«n Nam nß¾c ÐÑc và
nhæng n½i khác.
Ðó là ð¸nh danh tßªng tßþng do tri giác ðiên ðäo gây
nguy hÕi cho ngß¶i khác và cho mµt t± chÑc.
Tóm lÕi, vÕn v§t nói chung v¯n không tên, con ngß¶i
dùng tên g÷i ð¬ qui ß¾c v¾i nhau v« các loÕi ph¦m t×
nhß thi®n/ác, phäi/trái, t¯t/x¤u...ð¬ ðánh giá ngß¶i hay
v§t; các loÕi thuµc tính nhß xanh/ðö, tr¡ng/vàng,
n£ng/nh©, nóng/lÕnh, khô/ß¾t... mà ð¯i tßþng v¯n ðã có
sÇn ð¬ d truy«n thông v¾i nhau. Ðây là sñ ð¸nh danh
hþp lý và r¤t t¯t. Giá tr¸ ð¸nh danh này mang lÕi lþi ích
thiªt thñc cho n«n vån minh con ngß¶i và ð£c bi®t là cho
con ngß¶i s¯ng trong cuµc s¯ng bình thß¶ng. Nhßng có
loÕi ð¸nh danh tßªng tßþng do tri giác ðiên ðäo l§p ra.
V¾i loÕi ð¸nh danh này ðßa con ngß¶i ðªn ch² gây ðau
thß½ng tang tóc cho nhau. Con ngß¶i không ng×ng tranh
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giành, tranh ch¤p, dính m¡c, bè phái, giªt chóc lçn nhau.
Ác kh¦u, ác nghi®p không bao gi¶ ngßng. Ta c¥n loÕi bö
l¯i ð¸nh danh này. Vì tác døng cüa các loÕi ð¸nh danh ðó
ðßa ðªn kiªn ðiên ðäo, tâm ðiên ðäo. Tâm con ngß¶i
không bao gi¶ trong sÕch. Bên trong nó t§p khí hay l§u
ho£c luôn luôn khªi ðµng. Nhæng nhóm này luôn luôn
thúc ð¦y tâm phäi méo mó v¾i nhæng nµi dung ác, nh¡m
hÕi uy tín, danh dñ, k¬ cä mÕng s¯ng ngß¶i khác.
Ð£c bi®t, riêng v« trên ðß¶ng tu h÷c Thi«n Ð¸nh hay
Thi«n Hu®, nªu mu¯n tri¬n khai nång lñc tâm linh sâu
s¡c t× bên trong ta, ta phäi thñc t§p cách không ð¸nh
danh ð¯i tßþng. Nó là cách ðánh thÑc ti«m nång hoÕt
ðµng bên trong c½ chª tánh giác qua tánh th¤y và qua
nång lñc biªt không l¶i. Nó có khä nång hÕn chª quán
tính di ðµng cüa tâm. Vì nó cô l§p hóa t§p khí/l§u ho£c.
Qua ðó tâm s¨ t× l¥n d×ng lÕi, b¾t lång xång, b¾t dính
m¡c. Nó không còn quán tính dong ru±i, chÕy nhäy nhß
con ngña b¤t kham hay con khï leo chuy«n, ho£c nhß
con trâu không biªt tuân l¶i ngß¶i chån. Nó s¨ trª nên
thu¥n t¸nh, sáng su¯t, và an t¸nh.
Cách t§p
Höi: - Không ð¸nh danh ð¯i tßþng là gì ?
Ðáp: - Là cách t§p không g÷i tên b¤t cÑ ð¯i tßþng nào
trong não, m²i khi m¡t tiªp xúc ð¯i tßþng. Khi thñc t§p
cách này, nhìn th¤y v§t trß¾c m£t, ta biªt rõ ràng v« v§t
ðó, ta c¯ g¡ng t§p không g÷i tên v§t ðó trong não. Ta chï
duy trì sñ nh§n biªt không l¶i v« ð¯i tßþng.
Thí dø, nhìn tßþng Ph§t, ta chï nh§n biªt ðó là tßþng
Ph§t. Trong não không nói th¥m v« tên tßþng Ph§t. Nhìn
cái chuông, ta chï nh§n biªt ðó là cái chuông mà không
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nói tên nó là cái chuông. Nhìn bình hoa, ta chï nh§n biªt
các loÕi hoa trong bình mà không nói th¥m tên t×ng thÑ
hoa nào hªt. Nói chung, khi nhìn b¤t cÑ ð¯i tßþng nào, ta
tuy nh§n biªt tên chúng, nhßng c¯ g¡ng t§p không g÷i
tên t×ng thÑ trong não. Nªu nói tên v§t b¸ th¤y, ðó là ta
ðã ð¸nh danh ð¯i tßþng. Ngay ðó tâm b¡t ð¥u di ðµng. Nó
s¨ din d¸ch thêm v« nhæng nét riêng hay nét chung cüa
ð¯i tßþng. Còn chï nhìn th¤y biªt ð¯i tßþng mà không
ð¸nh danh ð¯i tßþng, ngay ðó tâm d×ng lÕi. V÷ng tßªng
không th¬ khªi ra. Quán tính di ðµng cüa tâm s¨ b¸ phá
trên c½ sª này. Ngay khi ðó, ta li«n nh§n biªt ð¯i tßþng rõ
ràng mà tâm không b¸ dính v¾i ð¯i tßþng. Ðây là nhìn
b¢ng tánh th¤y. Trong ðó không có suy nghî tính toán,
không trí nång bi®n lu§n, không có t¥m tÑ, hay không có
ý thÑc phân bi®t xen vào.
Höi: - TÕi sao phäi t§p cách không ð¸nh danh ð¯i tßþng ?
Ðáp: - Có 4 lý do:
- ThÑ nh¤t, thông qua cách không ð¸nh danh ð¯i tßþng,
nªu thñc sñ ðÕt ðßþc væng ch¡c, ta s¨ làm chü ðßþc sñ
suy nghî. Khi nào mu¯n suy nghî ði«u gì, ta suy nghî. Còn
không mu¯n, ta vçn im l£ng. Suy nghî không tñ do khªi
lên trong ð¥u m²i khi ta tiªp xúc ð¯i tßþng ho£c t÷a
thi«n. B¢ng cách này tri giác ðiên ðäo, kiªn ðiên ðäo và
tâm ðiên ðäo không th¬ khªi lên khi ta thñc sñ ðÕt ðßþc
không ð¸nh danh ð¯i tßþng. Nói chung, trong 4 oai nghi,
ta có khä nång ki¬m soát ðßþc v÷ng tßªng. V÷ng tßªng
không còn tñ do khªi lên theo quán tính cüa nó ð¬ tác
ðµng tâm ta dính m¡c v¾i ð¯i tßþng, khi ta tiªp duyên
ð¯i cänh.
- ThÑ hai, ta có khä nång phá tan ðßþc quán tính giäi mã
khái ni®m cüa vùng Broca hay vùng nói th¥m trong não
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và kích thích ðßþc ti«m nång hoÕt ðµng cüa tánh th¤y
trong c½ chª tánh giác. Ð°ng th¶i ta hÕn chª ðßþc tâm
dính m¡c ð¯i tßþng. Tâm, chính nó không còn b¸ ngoÕi
tr¥n chi ph¯i nhß trß¾c. Nó trª nên yên l£ng. Lúc b¤y gi¶
ta s¨ kinh nghi®m: th¤y chï biªt th¤y hay th¤y nhß th§t.
Ðây là chÑc nång cüa tánh th¤y. Trong ðó không có cái
"Ta." Nói chung, khi tiªp duyên ð¯i cänh, cä hai tâm và
cänh ð«u không tác ðµng qua lÕi. T× ðó, ta có khä nång
tránh nhæng b®nh tßªng tßþng, b®nh suy ðoán khi th¤y,
nghe, cäm nh§n, và hi¬u biªt v« ði«u gì. Qua ðó, ta chï
th¤y, nghe, cäm nh§n, và hi¬u biªt ðßþc nhß th§t v«
nhæng ð¯i tßþng mà các cån tiªp xúc. Trong quá trình
này trí nång không hi®n hæu. Do ðó ðßa ðªn tâm an t¸nh.
- ThÑ ba, b¢ng cách thñc t§p này, nªu ðÕt ðßþc væng
ch¡c, ta có khä nång cân b¢ng ðßþc thân tâm, ði«u chïnh
ðßþc b®nh tâm th¬. Lý do là khu Dß¾i Ð°i không b¸ änh
hßªng bªi nhæng tâm trÕng lo âu, sþ hãi, sân h§n, bu°n
kh±, hay nhæng ray rÑt nµi tâm do trí nång méo mó, hay
do suy nghî tính toán, và ý thÑc phân bi®t tÕo ra, nên
Giao cäm th¥n kinh không b¸ cång thÆng giúp cho Ð¯i
giao cäm hoÕt ðµng t¯t h½n.
- ThÑ tß, ta có khä nång ðÕt ðßþc tâm thu¥n nh¤t hay
nh¤t tâm. Lý do là c½ chª v÷ng tâm ðã b¸ ki¬m soát. Tâm
ta không còn khi ði«m tînh, khi xáo trµn nhß trß¾c næa.
Vì khi tâm ngôn không khªi, ni®m biªt không l¶i li«n có
m£t. Ðó là ð£c tính cüa tâm thu¥n nh¤t hay nh¤t tâm.
Lúc b¤y gi¶ chï có mµt ni®m biªt liên tøc kéo dài. Sñ biªt
này kéo dài lâu ch×ng nào thì tánh giác có m£t lâu ch×ng
¤y, cái biªt càng trª nên tinh vi h½n. Ðây là ði«u ki®n c¥n
thiªt trong Thi«n Ð¸nh. Qua kinh nghi®m này, ta s¨ có
khä nång vào Ð¸nh d dàng.
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Höi: - Vì sao không ð¸nh danh ð¯i tßþng là ði«u ki®n c¥n
thiªt trong Thi«n Ð¸nh ?
Ðáp: - Vì v¾i Thi«n Ð¸nh, nó ðòi höi ngß¶i thñc hành
phäi có kinh nghi®m Ð¸nh. Ðó là tiªn trình ni®m ðã d×ng
hay ngßng lÕi theo ý mu¯n cüa ta. T× Ð¸nh Sát Na ðªn
nhæng loÕi Ð¸nh cao h½n nhß Không Ð¸nh, Vô Tß¾ng
Ð¸nh, Vô Nguy®n Ð¸nh, Vô Trø Ð¸nh mà sau này ta s¨
biªt. Tâm ðßþc xem nhß ª trong trÕng thái ngßng ðµng
mà ta vçn biªt rõ ràng. Nay nªu thñc hành Thi«n mà
không kinh nghi®m không ð¸nh danh ð¯i tßþng, ta s¨
chÆng bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc nång lñc biªt không l¶i
cüa tánh giác. Vì tác døng cüa không ð¸nh danh ð¯i tßþng
ðßa ðªn làm chü sñ suy nghî hay làm cho v÷ng tßªng
không còn tñ do khªi lên. Khi suy nghî không khªi lên,
ngay ðó tánh giác li«n có m£t; v÷ng tâm xem nhß b¸ hàng
phøc và chân tâm tñ hi¬n lµ. Lý do là v÷ng tâm sª dî khªi
lên liên tøc là do sñ nói th¥m mang nhi«u nµi dung khác
nhau trong não cÑ luân phiên khªi lên liên tøc, hªt ni®m
này t¾i ni®m khác. Nay ta không nói th¥m, v÷ng tßªng
làm sao khªi lên ðßþc ? Khi không v÷ng tßªng, tánh giác
li«n có m£t ! Vì thª, không ð¸nh danh ð¯i tßþng là ði«u
ki®n c¥n trong Thi«n Ð¸nh. Nó là phß½ng ti®n then ch¯t
giúp ta kinh nghi®m ðßþc Ð¸nh, dù là Ð¸nh Sát Na. Nhß
v§y, mu¯n hàng phøc v÷ng tâm, an trø chân tâm, ta c¥n
thñc t§p kÛ thu§t không ð¸nh danh ð¯i tßþng.
Höi: - Ð¸nh sát na là ð¸nh gì ?
Ðáp: - Ðây là trÕng thái ð¸nh t×ng ch§p trong mµt th¶i
thi«n t× 30 phút ðªn 60 phút. Th¶i gian kéo dài cüa loÕi
ð¸nh này ðßþc so sánh b¢ng mµt sát na th¶i gian. TÑc là
ni®m biªt không l¶i chï kéo dài ðßþc trong vòng 1, 2 giây,
r°i ni®m có l¶i, tÑc v÷ng tßªng, lÕi xen vào. Sau ðó lÕi
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ð¸nh tiªp. Sát na* là tiªng „n ðµ. Nó là t× ðßþc dùng ð¬
chï ð½n v¸ ng¡n nh¤t cüa th¶i gian, ðßþc so sánh nhß
b¢ng mµt cái nháy m¡t. Ngß¶i ng°i thi«n khi d×ng ðßþc
v÷ng tßªng t×ng ch§p, ðßþc xªp là trÕng thái Ð¸nh Sát
Na.
Höi: - Nghîa cüa hàng phøc v÷ng tâm, an trø chân tâm là
gì ?
Ðáp: - Là khi ta làm chü ðßþc sñ nói th¥m trong não, thì
tánh giác có m£t. Khi tánh giác có m£t væng ch¡c, xem
nhß ta an trø chân tâm. Vì tánh giác ðßþc so sánh là
chân tâm. Còn nói th¥m trong não ðßþc so sánh nhß
v÷ng tâm.
Höi: - An trø là gì ?
Ðáp: - Là ª trong ðó trong th¶i gian dài. T× này ðßþc
dùng ð¬ làm ¦n dø so sánh khi ta làm chü ðßþc sñ nói
th¥m, xem nhß ta ª trong tánh giác. Vì tánh giác ðßþc so
sánh là chân tâm. Ch¾ th§t sñ ta không có ª trong ðó.
Höi: - Vì sao ?
Ðáp: - Vì khi ta không nói th¥m trong não, tÑc thì tánh
giác li«n có m£t.
Höi: - Vì sao ?
Ðáp: - Vì tánh giác là cái biªt thß¶ng h¢ng trong ta. H
khi cái biªt có l¶i cüa ý cån, ý thÑc, và trí nång v¡ng m£t
thì cái biªt không l¶i cüa tánh giác li«n có m£t.
Höi: - Vì sao tánh giác ðßþc so sánh là chân tâm ?
Ðáp: - Vì ð£c tính cüa nó là biªt mà không có nói th¥m
______________
* Sát Na = PAli: khaNa: Skt: kXaNa
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trong não. ChÑc nång cüa nó là biªt rõ ràng và ð¥y ðü,
chính xác, súc tích, mà không có dính m¡c, không có
khen/chê, không có méo mó, không có cong v©o, không
có gian d¯i, không có bè phái, không có gián ðoÕn. Nên
nó ðßþc các nhà Ph§t giáo Phát Tri¬n dùng ð¬ so sánh nó
là Chân Tâm.
Höi: - Làm chü sñ suy nghî là gì ?
Ðáp: - Có nghîa ta ki¬m soát ðßþc sñ suy nghî. Suy nghî
không còn tñ do khªi lên nhß trß¾c næa. Khi nào mu¯n
nghî ðªn ði«u gì, ta nghî; còn không mu¯n, ta không
nghî. Ðây g÷i là làm chü sñ suy nghî.
Höi: - Khi không suy nghî, tâm có nhß g² ðá không ?
Ðáp: - Không ! Khi không suy nghî, tâm li«n biªt rõ ràng
môi trß¶ng chung quanh t× bên trong c½ th¬ ðªn bên
ngoài c½ th¬. Vì con ngß¶i có nhæng c½ chª bên trong
tánh giác, trong lúc ðó g² ðá chï là v§t vô tri giác. Chúng
không có c½ chª tánh giác nhß loài ngß¶i. Do ðó, so sánh
không suy nghî, tâm nhß g² ðá thì không ðúng.
Höi: - ChÑc nång nào ðäm nh§n sñ nh§n biªt rõ ràng mà
không có suy nghî ?
Ðáp: - Nhß ðoÕn trß¾c chúng tôi ðã nói là khi ta không
suy nghî, tánh giác li«n có m£t. Còn khi ta suy nghî thì
tánh giác không có m£t.
Höi: - Xin cho thí dø cø th¬ ?
Ðáp: - Thí dø, bây gi¶ quí v¸ nh¡m m¡t lÕi, r°i mª m¡t ra.
Ngay lúc ðó có phäi quí v¸ th¤y toàn bµ ð¯i tßþng trß¾c
m£t không ? Quí v¸ th¤y ðây là t¤m bäng. Ðây là tßþng
Ph§t. Ðây là hai bình hoa. Ðây là cái chuông. Ðây là cái
mõ. Ðây là cây thi«n bäng. Ðây là cái bàn và nhæng ð°
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v§t ð£t trên bàn. Nói chung, cùng mµt lúc quí v¸ th¤y t¤t
cä nhæng gì ngay t¥m nhìn cüa m¡t: t× nhæng v§t phía
trß¾c, nhæng v§t hai bên khóe m¡t, nhæng v§t phía dß¾i
m¡t và nhæng v§t trên t¥m nhìn cüa m¡t; k¬ cä nhæng v§t
n¢m trong t¥m nhìn thÆng cüa m¡t, quí v¸ ð«u th¤y biªt
hªt. Trong lúc th¤y này, thñc sñ quí v¸ không có suy nghî
gì cä. Tuy không suy nghî, nhßng quí v¸ nh§n biªt t¤t cä
nhæng v§t n¢m trong t¥m nhìn cüa m¡t g°m t¤t cä các
chi«u mà trong não không có l¶i nói th¥m v« các v§t b¸
th¤y. Não chï nh§n biªt toàn bµ các v§t thông qua sñ thu
nh§n hình änh t× bên ngoài truy«n vào não mà nó không
có suy nghî gì v« các v§t b¸ th¤y. V§t nhß thª nào, não
nh§n biªt y nhß thª ðó. Ðây là sñ nh§n biªt nhß th§t cüa
tánh th¤y v§y. Tánh th¤y này thuµc c½ chª tánh giác. Cho
nên chúng tôi m¾i ðßa ra nguyên t¡c là "khi ta không suy
nghî thì tánh giác li«n ðóng vai trò cüa nó." Ðó là ta biªt
rõ ràng toàn bµ ð¯i tßþng trß¾c m£t trong t¥m nhìn cüa
m¡t.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Vì suy nghî là sñ biªt có nói th¥m mang nhi«u nµi
dung khác nhau. Còn tánh giác là sñ nh§n biªt mà không
có nói th¥m v« nhæng nµi dung khác nhau. Nªu không
nói th¥m là ta không suy nghî. Trong lúc không suy nghî,
ta nh§n biªt ð°ng bµ ð¯i tßþng trß¾c m£t, mà trong tâm
không khªi lên mµt ni®m phân bi®t so sánh giæa các ð¯i
tßþng v¾i nhau. Sñ nh§n biªt ð°ng bµ, tÑc kh¡c và không
suy lu§n này là chÑc nång cüa tánh giác.
Höi: - Khi dùng m¡t ð¬ th¤y v§t mà không g÷i tên v§t,
nhßng vçn biªt rõ ràng v§t, v§y chÑc nång nào ðäm nh§n
sñ nh§n th¤y biªt này ?
Ðáp: - Ðó là tánh th¤y n¢m trong c½ chª tánh giác.
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Höi: - Nhß v§y, b¢ng cách không ð¸nh danh ð¯i tßþng, khi
th¤y v§t, tâm có b¸ dính v¾i v§t không ?
Ðáp: - Không !

Hình 2. Bi¬u Ð° Não

Höi: - Vì sao
không dính ?
Ðáp: - Vì khi
th¤y b¢ng tánh
th¤y, ta chï
th¤y rõ ràng
ð¯i tßþng mà
không có tßªng
tßþng ði«u ðã
ðßþc
th¤y,
không có tßªng
tßþng
ði«u
không
ðßþc
th¤y, và không
có tßªng tßþng
ði«u c¥n phäi
th¤y. V§t thª
nào, ta chï th¤y
y nhß thª ðó.
Ðây là ta th¤y
b¢ng tánh th¤y.
Trong c½ chª
tánh th¤y chï
có cái th¤y biªt thß¶ng h¢ng l£ng l¨ rõ ràng mà không có
ni®m nói th¥m v« ð¯i tßþng th¤y nhß thª nào, cûng
không có ý ni®m "Ta" trong ðó. Cho nên th¤y b¢ng tánh
th¤y, ta không b¸ dính v¾i ð¯i tßþng. (Xem hình 2: Bi¬u
Ð° Não: Vùng Th¤y liên h® ðªn Tánh Th¤y)
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Höi: - TÕi sao không có ý ni®m "Ta" trong ðó ?
Ðáp: - Vì trong ðó chï có cái th¤y biªt mà không có ngß¶i
th¤y nên không có ý ni®m "Ta" trong ðó. TÑc là trong lúc
th¤y, chï có tánh th¤y nó th¤y ð¯i tßþng mà thôi. Nên
nói: "không có ý ni®m "Ta" trong ðó."
Höi: - Cái th¤y nào có ý ni®m "Ta" trong ðó ?
Ðáp: - Cái th¤y cüa Ý thÑc (consciousness). Thí dø, khi
th¤y mµt v§t, ta phân bi®t v§t ðó nhß thª nào và ta so
sánh v§t ðó v¾i v§t khác. Trß¾c hªt, ta nói th¥m trong
não v« v§t b¸ th¤y. Sau ðó, ta nói ra thành l¶i v« hình
dáng, màu s¡c, kích thß¾c, ph¦m ch¤t v§t ðó cho ngß¶i
khác biªt theo sñ cäm nh§n và ðánh giá chü quan cüa ta.
Trong lúc nói, ta phäi dùng t× "Tôi th¤y." Nhß v§y, cái
th¤y có ý ni®m "Ta" trong ðó là cái th¤y ðßþc công b¯
b¢ng l¶i và nói rõ chü th¬ th¤y là ai. Cái th¤y này là cái
th¤y do ý thÑc ðóng vai trò mà tñ ngã là chü th¬.
Höi: - Nhß v§y, b¢ng cách áp døng kÛ thu§t không ð¸nh
danh ð¯i tßþng, ta có khä nång ðÕt ðßþc không theo
v÷ng, không ?
Ðáp: - Ðßþc ! Vì v÷ng tßªng chính là sñ nói th¥m, nªu
ðÕt ðßþc không ð¸nh danh ð¯i tßþng væng ch¡c, ta s¨
thành tñu cách không theo v÷ng trong Thi«n Tông.
Höi: - Làm thª nào ð¬ ðánh thÑc tánh th¤y ?
Ðáp: - Dùng m¡t nhìn ð¯i tßþng mà không nói th¥m v«
ð¯i tßþng, ðó là cách ðánh thÑc tánh th¤y. Nói cách
khác, khi nhìn v§t, th¤y v§t, biªt v§t mà trong não không
nói th¥m v« tên cüa v§t, ta chï duy trì ni®m biªt không l¶i

trong lúc nhìn th¤y biªt v§t, tÑc thì c½ chª tánh th¤y s¨ b¸
ðánh thÑc ngay. Chï vì ð¯i tßþng ðßþc giæ lÕi tÕi vùng
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th¤y cüa tánh th¤y mà không truy«n qua vùng Broca12
(xem hình 2: Bi¬u Ð° Não) ð¬ giäi mã. Tª bào não ª vùng
này s¨ b¸ kích thích. Ðây là cách "ðánh thÑc tánh th¤y."
Höi: - Làm thª nào ð¬ biªt thñc hành ðúng hay sai ?
Ðáp: - Có ba cách ð¬ biªt thñc hành thi«n ðúng. ThÑ
nh¤t là ta làm chü ðßþc sñ suy nghî. Khi nào mu¯n nghî
ði«u gì, ta nghî, còn không thì tâm ta yên l£ng. Suy nghî
s¨ không còn tñ do khªi lên nhß trß¾c næa. Nh¶ v§y,
ngoÕi duyên s¨ không tác ðµng ðßþc tâm. ÐÑng trß¾c t¤t
cä cänh, ta tuy biªt rõ ràng mà tâm vçn không loÕn. Nªu
ðÑng trß¾c các cänh qua th¤y, nghe, xúc chÕm và nh§n
thÑc biªt mà tâm dao ðµng, nhß v§y là ta chßa thñc sñ
làm chü suy nghî. Thí dø, nghe chuy®n gì ðó, ta li«n suy
nghî, tâm ta d trª nên r¯i loÕn ngay. Ho£c gi§n, ho£c sþ,
ho£c lo... Khi r¯i loÕn, th¥n s¡c s¨ mét xanh, tay chân
lu¯ng cu¯ng, l¶i nói không ðßþc bình thß¶ng, ðôi khi
phát ngôn b×a bãi v« ði«u mình v×a m¾i ðßþc nghe,
th¤y, xúc chÕm hay nh§n thÑc biªt. Ði«u này chÑng tö ta
døng công chßa ðúng mÑc, sÑc "chån trâu" cüa ta chßa
væng. Trâu nµi tâm d phän Ñng theo ki¬u phàm tøc.
ThÑ hai, khi thñc hành ðúng, trên m£t c½ th¬, th¥n s¡c ta
không còn ðen t¯i, thân b¾t b®nh tâm th¬ nhß cao máu,
loét bao tØ, hay ti¬u ðß¶ng, ho£c không còn b¸ quên
trß¾c, quên sau nhß trß¾c næa.
ThÑ ba, trên m£t trí tu®, ta d dàng nh§n ra trÕng thái
nhß th§t cüa ð¯i tßþng. Ðó là ð¯i tßþng nhß thª nào, ta
biªt ðúng nhß chúng ðang có m£t.
Höi: - Nªu tª bào não ðßþc hu¤n luy®n ðúng cách thì
ðßa ðªn gì ?
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Ðáp: - Chúng s¨ không tñ ðµng khªi lên theo quán tính di
ðµng cüa chúng næa. Nói cø th¬ h½n, tª bào não vùng nói
th¥m ª thùy ðïnh không còn tñ do khªi lên theo quán
tính cû cüa chúng. Ðây là cách mà Ph§t thß¶ng cho ¦n
dø là ngß¶i nài ði«u phøc ðßþc ngña, ðßþc voi hay ngß¶i
chån bò n¡m ch¡c mûi bò, ðánh con bò mµt tr§n nên

thân khi con bò ån lúa mì... Sau ðó thä con bò ði. Con bò
vào làng...không xâm phÕm lúa mì vì nh¾ ðªn cäm xúc
cây g§y l¥n trß¾c. (kinh Tß½ng ¿ng IV, tr. 318-319). Còn
Thi«n sß Trung Hoa g÷i là ngß¶i chån trâu ði«u phøc
ðßþc trâu. TÑc là con trâu nµi tâm không còn ngang
bß¾ng. Nó biªt "tuân l¶i chü."
Höi: - Thª nào g÷i là hu¤n luy®n sai ?
Ðáp: - Hu¤n luy®n sai là ta thñc t§p tª bào não có mµt
quán tính ð¯i ngh¸ch v¾i Thi«n. Thí dø, tr÷ng tâm cüa
Thi«n là nh¡m làm chü tâm ngôn ð¬ v÷ng tßªng không
th¬ khªi lên, ta lÕi hu¤n luy®n tª bào não cÑ ng°i nói
th¥m mãi. Thí dø nhß thª "ðªm t× 1 t¾i 10 t× nåm này
sang nåm khác." Nhß v§y làm sao ta d©p ðßþc quán tính
nói th¥m trong não ? Ðó là ta ðã hu¤n luy®n sai tª bào
não. Thay vì thñc t§p cho nó có quán tính m¾i là không
nói th¥m, ta lÕi t§p cho nó tång cß¶ng thêm quán tính
nói th¥m b¢ng cách "Thª Ðªm trong nhi«u nåm." Nhß
thª, kªt quä ta ðÕt ðßþc là sñ nói th¥m tri«n miên cüa tª
bào não vùng thân th÷ ª thùy ðïnh. Nhß v§y là ta ðã thñc
t§p sai mà ta không biªt.
Höi: - Khi hu¤n luy®n sai, kªt quä ðßa ðªn gì ?
Ðáp: - Khi hu¤n luy®n sai, tª bào não có quán tính di
ðµng theo hß¾ng hu¤n luy®n sai cüa ta. Thí dø, nªu ta
thñc t§p thª ðªm hay thª có l¶i t× 1 nåm ðªn 5 nåm hay
10 nåm. Cu¯i cùng, tª bào não s¨ có thói quen ðªm hay
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nói th¥m r¤t là kiên c¯, vì chúng ðã ðßþc ta miên m§t
hu¤n luy®n ðªm h½i thª t× 1 ðªn 10 trong th¶i gian dài
trong nhi«u nåm. Do ðó, khi ta ng°i thi«n, tiªng ðªm s¨
th¥m l£ng tñ ðµng khªi lên t× gi¶ này sang gi¶ khác,
ngoài ý mu¯n cüa ta. Lúc b¤y gi¶ dù ta mu¯n không ðªm
næa, cûng không làm sao th¡ng ðßþc tiªng ðªm lÕi. Tiªng
ðªm vçn tiªn t¾i mµt cách tñ ðµng. Ðây chï vì ta ðã hu¤n
luy®n tª bào não ðªm trong nhi«u nåm qua, chúng ðã có
quán tính ðªm. Mu¯n ngßng tiªng ðªm này, ta phäi t§p
cho chúng có quán tính m¾i. Ðó là quán tính không nói
th¥m. Nªu không chuy¬n hß¾ng døng công, khi ng°i
thi«n, ta s¨ ðªm th¥m hay nói th¥m tri«n miên.
Höi: - Nhß v§y, làm thª nào ð¬ thñc hành cho ðúng ?
Ðáp: - Mu¯n thñc hành thi«n ðúng, trß¾c hªt trong t×ng
bß¾c døng công, ta c¥n n¡m væng ý nghîa døng ngæ
Thi«n. Thí dø, bß¾c 1 cüa Thi«n Cån Bän là làm chü sñ
suy nghî, hay không theo v÷ng tßªng, ho£c làm chü v÷ng
tßªng. Ta c¥n hi¬u rõ ý nghîa døng ngæ "suy nghî là gì"
hay "v÷ng tßªng là gì,"r°i ta tiªn thÆng vào ðó mà thñc
hành ð¬ ki¬m soát hay làm chü v÷ng tßªng. Nªu không
n¡m væng ý nghîa v÷ng tßªng, ta s¨ r½i vào tình trÕng
"ðùa giÞn v¾i v÷ng tßªng." Ðó là ta ð£t cho nó thêm mµt
thÑ tên khác, thay vì ta tìm hi¬u rõ thñc ch¤t v÷ng tßªng
là gì ð¬ tiªn hành làm chü nó. Ta hy v÷ng b¢ng cách này
ta s¨ không theo v÷ng, nhßng thñc ra cu¯i cùng s¨ có
nhi«u thÑ v÷ng khác do ta ðã tìm cách ð£t nhæng tên
khác cho nó.
Höi: - V§y, v÷ng tßªng là gì ?
Ðáp: - Nhß chúng tôi ðã giäi thích ª nhæng ph¥n trß¾c,
bây gi¶ xin l£p lÕi: "V÷ng tß ng là sñ nói th¥m trong não."
Do ta nói th¥m, nên v÷ng tßªng m¾i khªi lên. Nªu ta
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không nói th¥m, v÷ng tßªng làm sao khªi ra ðßþc ? Vì
v§y, càng nói th¥m bao nhiêu, v÷ng tßªng càng có m£t
b¤y nhiêu. Ta không làm sao buông bö ðßþc v÷ng. H ta
buông v÷ng này, v÷ng khác lÕi t× t× khªi lên. Ðây là mµt
thñc tª. Nhi«u ngß¶i không nh§n ra ðßþc ch² này, nên
thñc hành thi«n lâu nåm mà vçn không d×ng ðßþc v÷ng
tßªng. Tuy tâm nhæng v¸ ðó có yên, nhßng nó chï tÕm
yên trong ch¯c lát, r°i lÕi tiªp tøc khªi lên.
Höi: - Thñc t§p cách gì ð¬ làm chü ðßþc v÷ng tßªng ?
Ðáp: - Có nhi«u cách. Nªu áp døng Thi«n Ð¸nh, ta t§p
cách không ð¸nh danh ð¯i tßþng hay không nói th¥m
trong não. Chï vì g¯c cüa v÷ng tßªng là sñ nói th¥m. Nªu
ta không nói th¥m, v÷ng tßªng s¨ không th¬ nào khªi lên
ðßþc ! B¢ng cách này ta s¨ làm chü ðßþc nó.
Höi: - B¢ng Thi«n Quán ta có khä nång làm chü v÷ng
tßªng không ?
Ðáp: - Có ! Nªu thñc sñ nh§n ra chân tánh v÷ng tß ng là
vô thß¶ng, xung ðµt, vô ngã hay không thñc ch¤t tính và
duyên sinh hay tß½ng quan nhân quä, và cho ðªn khi
nào ta thñc sñ th¬ nh§p ðßþc chân tánh ðó thì ta s¨ làm
chü ðßþc v÷ng tßªng. Còn nªu chï nh§n ra chân tánh mà
chßa th¬ nh§p, ta khó có th¬ làm chü ðßþc v÷ng tßªng.
Höi: - Vì sao ?
Ðáp: - Vì v÷ng tßªng là sñ nói th¥m. B¢ng Quán ta chï có
khä nång l¡ng d¸u v÷ng tßªng, chÑ chßa làm chü ðßþc
nó. Ta phäi kinh nghi®m không nói th¥m, v÷ng tßªng m¾i
không khªi lên. Nªu chßa kinh nghi®m làm chü tâm
ngôn, ta s¨ không thª nào làm chü ðßþc v÷ng tßªng. Ðây
là m¤u ch¯t cüa l¯i vào Thi«n Ð¸nh.
Höi: - Nång lñc nào làm cho v÷ng tßªng khªi lên ?
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Ðáp: - V÷ng tßªng ðßþc khªi lên do 2 nång lñc cüa ý cån
và ý thÑc phân bi®t. Nªu 2 nång lñc này không yên l£ng,
dù ta có nh§n ra chân tánh v÷ng tßªng là vô thß¶ng,
xung ðµt, không thñc ch¤t tính, không th§t, hay duyên
hþp, huyn có... v÷ng tßªng vçn tu¥n tñ khªi lên theo sñ
tác ðµng cüa 2 nång lñc ý cån và ý thÑc phân bi®t.
Höi: - TÕi sao ?
Ðáp: - Vì bên trong ý cån và ý thÑc v¯n ti«m tàng nång
lñc t§p khí/l§u ho£c. Chính nång lñc này thúc ð¦y ý cån
hay ý thÑc khªi lên v÷ng tßªng, khi ta có d¸p tiªp duyên
ð¯i cänh. Do ðó, nªu chï nh§n ra chân tánh v÷ng tßªng là
vô thß¶ng, xung ðµt, không thñc ch¤t tính hay vô ngã,
vân vân mà ta chßa th¬ nh§p ðßþc chân tánh ðó, ta vçn
khó có th¬ ki¬m soát ðßþc v÷ng tßªng. Chï vì bên trong
tâm ta vçn còn ti«m tàng nång lñc t§p khí hay l§u ho£c.
Höi: - Nhß v§y, làm thª nào ð¬ th¬ nh§p chân tánh v÷ng
tßªng ?
Ðáp: - Mu¯n th¬ nh§p, ta c¥n thñc hành Thi«n Ð¸nh. TÑc
là b¢ng cách áp døng không ð¸nh danh ð¯i tßþng hay
không nói th¥m trong não. Cho ðªn khi nào, trong 4 oai
nghi ta ð«u kinh nghi®m cái biªt không l¶i væng ch¡c, lúc
b¤y gi¶ ta m¾i hy v÷ng có khä nång làm chü v÷ng tßªng.
Höi: - Biªt không l¶i là biªt nhß thª nào ?
Ðáp: - Ðó là biªt rõ ràng m÷i ð¯i tßþng bên trong ta và
bên ngoài ta mà trong não không có nói th¥m. Thí dø,
khi ån, lßÞi nªm v¸, ph¥n xúc chÕm cüa c½ chª tánh giác
nh§n biªt rõ nhæng v¸ ng÷t, ngon, cay, ð¡ng, m£n, vân
vân, nhßng nµi tâm không khªi lên mµt ni®m khen chê,
bñc bµi hay liên tßªng ðªn các thÑc ån khác. Chï vì tín
hi®u cüa v¸ giác b¸ giæ lÕi vùng xúc chÕm cüa c½ chª tánh
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giác mà không truy«n ðªn vùng khen chê cüa ý cån hay
cüa ý thÑc. Ðó là cách biªt không l¶i bên trong não bµ.
Höi: - B¢ng sñ th¤y và sñ nghe có biªt không l¶i không ?
Ðáp: - Có ! Ðó là chÑc nång cüa tánh th¤y và tánh nghe !
Höi: - Ngoài cách không ð¸nh danh ð¯i tßþng, có cách
nào khác, giúp ta làm chü ðßþc sñ suy nghî không ?
Ðáp: - Có kÛ thu§t Không Dán Nhãn Ð¯i Tßþng. Riêng
Chú Ý Tr¯ng R²ng, và Ð¸nh Ni®m Hít Vào Th Ra, s¨ ðßþc
chúng tôi hß¾ng dçn thñc t§p trong Cu¯n 3.
Höi: - Sao g÷i là "tâm thu¥n nh¤t ?"
Ðáp: - Tâm thu¥n nh¤t là tâm biªt rõ ràng v« ð¯i tßþng
mà không b¸ ð¯i tßþng tác ðµng. Nó không b¸ ngoÕi
duyên lôi cu¯n. Nó cûng không có nhæng trÕng thái b¤t
thß¶ng nhß khi thì ði«m tînh, lúc lÕi xáo trµn, ho£c khi
thì tïnh, lúc lÕi mê. Trong tâm này không có mµt thÑ tâm
nào khác, nên g÷i là "tâm thu¥n nh¤t."
Tóm kªt

Ý nghîa. - Không ð¸nh danh ð¯i tßþng là cách không nói
th¥m trong não v« tên cüa ð¯i tßþng, m²i khi m¡t th¤y
ð¯i tßþng. Khi m¡t th¤y ð¯i tßþng, ta chï th¥m nh§n biªt
ð¯i tßþng mà không g÷i tên ð¯i tßþng trong tiªn trình
th¤y biªt này. Ðây là kÛ thu§t thñc t§p nh¡m kích thích
tánh th¤y trong c½ chª tánh giác, ki¬m soát quán tính
hoÕt ðµng cüa Ý cån và Ý thÑc. B¢ng cách này, nªu thñc
sñ ðÕt ðßþc, ta s¨ kinh nghi®m làm chü v÷ng tßªng trong
4 oai nghi. Nó cûng giúp ta không ch½i trò ch½i cút-b¡t
v¾i ni®m. Ta thñc sñ ði thÆng vào sñ ki¬m soát ni®m ð¬

386

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

tâm trª nên an t¸nh mà không m¤t th¶i gian døng công
lâu dài trong nhi«u nåm.

Cách t§p. - M²i ngày ta có th¬ t§p t× 2 l¥n ðªn 6 l¥n, m²i
l¥n trong vòng 10 phút. Ta thß¶ng xuyên t§p nhß thª ð¬
cho quán tính g÷i tên t× trong não b¸ ki¬m soát. Ta có th¬
t§p trong 4 oai nghi và b¤t cÑ trong trß¶ng hþp nào.
Trß¾c hªt, ta dùng m¡t nhìn cänh, v§t, ngß¶i, thú mà
không nói th¥m v« tên g÷i cüa cänh, v§t, ngß¶i, thú m²i
khi m¡t ta chÕm ðªn ð¯i tßþng ðó. Ta tuy biªt tên hay
màu s¡c cüa ð¯i tßþng, nhßng c¯ g¡ng t§p không g÷i tên
hay màu s¡c cüa ð¯i tßþng trong não. B¢ng cách t§p này,
ð¯i tßþng b¸ th¤y s¨ ðßþc ghi nh§n tÕi vùng tánh th¤y
trong c½ chª tánh giác.

Tánh th¤y. - Cu¯i cùng ta s¨ ðÕt ðßþc th¥m nh§n biªt
ð¯i tßþng. Ðó là ta kinh nghi®m ðßþc sñ th¤y biªt không
l¶i cüa tánh th¤y. Cho ðªn khi nào, cái biªt không l¶i trª
nên væng ch¡c, ý thÑc phân bi®t, suy nghî tính toán và trí
nång bi®n lu§n, suy lu§n ð«u trª nên yên l£ng, lúc ðó ta
s¨ kinh nghi®m thª nào là tâm thu¥n nh¤t hay tâm ð¸nh.
N½i ðó chï có ni®m biªt rõ ràng và ð¥y ðü v« ð¯i tßþng.
Ta h¢ng tïnh, h¢ng giác mà không dính m¡c v¾i ð¯i
tßþng. Ðây là chánh ni®m tïnh giác.
Trên nguyên t¡c, khi vùng tánh th¤y b¸ kích thích, t¤t cä
nhæng vùng ý cån g°m suy nghî tính toán, lý lu§n, xét
ðoán, trí nång bi®n lu§n, và vùng ý thÑc phân bi®t không
hoÕt ðµng. Nói chung khi tâm ngôn không hoÕt ðµng, thì
tª bào não ª vùng tánh giác hoÕt ðµng. T¤t cä nhæng tª
bào não ª các vùng ý cån, ý thÑc không hoÕt ðµng, ðßa
ðªn tâm nh§n biªt rõ ràng v« ð¯i tßþng mà không dính
m¡c vào b¤t cÑ ð¯i tßþng nào. Khi vùng tánh giác hoÕt
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ðµng, tñ nó ði«u chïnh phong thái, cØ chï, l¶i nói cüa ta
mà không c¥n giáo ði«u luân lý gò bó. Ð£c bi®t vùng này
là n«n täng cüa ti«m nång giác ngµ, tÑc Ph§t Tánh. Bän
tính phàm tøc (ðam mê, ghi«n nghi®n...) tñ chuy¬n l¤y.
Nªu không luy®n t§p, ta s¨ không ði«u chïnh ðßþc thân,
tâm và không phát huy ðßþc tu® trí.

Ki¬m soát Tß ng. - Thông thß¶ng khi nhìn mµt v§t trß¾c
m£t, ðây là lúc nhãn cån tiªp xúc ngoÕi tr¥n, tÕo ra cäm
th÷. Ngay lúc ðó, theo quán tính, ta li«n th¥m g÷i tên ð¯i
tßþng trong não. Ðây là chÑc nång cüa tßªng ðóng vai trò
tÕo ra mÕng lß¾i khái ni®m có l¶i. Nhß v§y, không ð¸nh
danh ð¯i tßþng (KÐÐDT) nghîa là ta t§p không g÷i tên v§t,
cänh, ngß¶i, thú m²i khi m¡t ta th¤y ð¯i tßþng nào ðó.
Ta chï giæ ni®m biªt không l¶i v« ð¯i tßþng. Tác døng cüa
cách này là ki¬m soát tßªng và kích thích nång lñc biªt
cüa khu Kiªn giäi T±ng quát. Ðßa ðªn, ta tuy có cäm th÷
mà tâm nh¸ nguyên không xäy ra. Ðây là chÑc nång nh§n
thÑc biªt v« ð¯i tßþng cüa c½ chª tánh giác thông qua sñ
biªt mà không dính cüa c½ chª Th÷.

Thñc ch¤t v÷ng tß ng. - Trên thñc tª, theo sñ hi¬u biªt
thông thß¶ng, nghîa ðàng sau cüa v÷ng tßªng chính là sñ
nói th¥m trong não. Ta tñ nói v¾i ta v« nhi«u v¤n ð« khác
nhau ð¬ bi¬u lµ nhæng s¡c thái tâm lý xúc cäm v« nhi«u
m£t trong cuµc s¯ng ða dÕng h¢ng ngày. Tùy theo môi
trß¶ng sinh s¯ng và ngh« nghi®p, m²i cá nhân bi¬u lµ
v÷ng tßªng m²i cách khác nhau. B¢ng KÐDÐT nªu thành
tñu væng ch¡c, ta s¨ trñc tiªp làm chü ðßþc v÷ng tßªng.

Tác døng. - Khi v÷ng tßªng ðã b¸ ki¬m soát, trÕng thái Chï
s¨ có m£t. Vì Chï là trÕng thái tâm không có v÷ng khªi
lên, sáu cån dù có tiªp xúc sáu tr¥n, tâm vçn an t¸nh. Nªu
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kinh nghi®m tâm yên l£ng sâu h½n, ta s¨ kinh nghi®m
Ð¸nh. Tu thi«n lâu nåm mà chßa kinh nghi®m trÕng thái
Chï hay trÕng thái Ð¸nh, khi ng°i thi«n, trong ð¥u ta vçn
nói th¥m mãi. Nªu biªt cách cüng c¯ kÛ thu§t KÐDÐT cho
th§t væng ch¡c, bao gi¶ nhìn th¤y t¤t cä cänh, v§t, ngß¶i,
thú, ta ð«u th¥m nh§n biªt rõ ràng, tâm s¨ thß¶ng xuyên
an lÕc; lo âu, s¥u kh± s¨ t× l¥n b¾t xu¤t hi®n trong tâm
xúc cäm. Ta hÕn chª ðßþc nhæng dính m¡c chuy®n th¸
phi và quán tính thích th¤y l²i ngß¶i quên l²i mình, xoi
móc chuy®n thiên hÕ. Ch×ng ðó ta s¨ kinh nghi®m trÕng
thái thân-tâm hài hòa và khám phá ra ý nghîa cüa "Th¤y
núi sông là núi sông" cüa Thi«n sß Duy Tín và "Th¤y cây
g§y là cây g§y" cüa Thi«n sß Vân Môn ª Trung Hoa, và
"Th¤y s¡c không dính s¡c" trong kinh Lång Nghiêm.
Trên phÕm vi sâu xa, nªu thành tñu væng ch¡c kÛ thu§t
này, ta s¨ kinh nghi®m ðßþc cái biªt không l¶i cüa tánh
giác. Lý do là ta phá tan ðßþc quán tính suy lu§n cüa trí
nång, và phá tan thói quen suy nghî tính toán tri«n miên
trong não; ð°ng th¶i ta cûng kinh nghi®m ðßþc sñ hÕn
chª cång thÆng th¥n kinh và sñ cân b¢ng thân-tâm. Ta có
khä nång tñ chæa b®nh tâm th¬: ch¤m dÑt ðßþc b®nh cao
máu, loét bao tØ, tr¥m cäm, tim mÕch, và phøc h°i ký Ñc.
Vì khi biªt mà không nói th¥m, ta luôn luôn giæ ðßþc
chánh ni®m, qua ðó h® Ð¯i giao cäm hoÕt ðµng thß¶ng
trñc. Acetylcholine và Dopamine ðßþc tiªt ra ð¬ giúp c½
th¬ và trí tu® ðßþc cân b¢ng và phát huy cao h½n. Chánh
ni®m tïnh giác ðßþc ð£t trên c½ sª này.
Tóm lÕi cân b¢ng thân-tâm và kinh nghi®m chánh ni®m
tïnh giác là tác døng chü yªu cüa kÛ thu§t KÐDÐT.

Chü th¬. - Nªu th¤y ð¯i tßþng mà nói th¥m trong não v«
tên ð¯i tßþng thì cái th¤y ðó là cái th¤y có ð¸nh danh,
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hay có g÷i tên. Cái th¤y này do tñ ngã làm chü th¬. Còn
nªu th¤y ð¯i tßþng mà không g÷i tên ð¯i tßþng, chï th¥m
nh§n biªt ð¯i tßþng, ðó là cái th¤y cüa tánh th¤y thuµc
khu vñc tánh giác. Trong ðó không có ý ni®m "Ta." Vì
chÑc nång cüa tánh th¤y là chï nh§n th¤y biªt ð¯i tßþng
mà không l¶i nói th¥m v« ð¯i tßþng. Lý do là c½ chª nói
thuµc khu vñc "Broca" và "vùng Thân Th÷" ª Thùy Ðïnh,
không ª khu Kiªn Giäi T±ng Quát. Thi«n Tông giä l§p
"Ông Chü" hay "Chân Ngã" làm chü th¬ tánh th¤y.
Nªu áp døng kÛ thu§t không ð¸nh danh ð¯i tßþng, ta duy
trì ni®m biªt không l¶i, tß ng không có dæ ki®n ð¬ hoÕt
ðµng, ðßa ðªn hành và thÑc không khªi lên. Ngay khi ðó,
th÷ hi®n hæu mà tâm không dính v¾i ð¯i tßþng. Ð¸nh và
Hu® ð°ng th¶i ðßþc ð£t trên c½ sª này.
S½ ð° không ð¸nh danh ð¯i tßþng:
Cån:
M¡t

KHÔNG Ð˜NH
DANH ÐI T¿”NG

Ð¯i
tßþng

xúc

h HÀNH

T¿—NG

THš

C½ chª chÑc

C¡t ðÑt 4 c½ chª

nång cüa Tßªng:

cüa Tßªng

Duy trì ni®m biªt
không l¶i t× n½i
Th÷: Biªt mà
không dính.

c THºC

Không
ðµng

1. MÕng lß¾i
khái ni®m có l¶i
và không l¶i.
Biªt mà
không
dính:
Ð¸nh và
Tu® trí
không l¶i

2. MÕng lß¾i Ý
tßªng.
3 MÕng lß¾i ¤n
tßþng.
4. MÕng lß¾I liên
tßªng
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KŠT LU‡N
Thñc hành thi«n là cách hu¤n luy®n trñc tiªp tª bào não
ði vào nªp hoÕt ðµng m¾i theo hß¾ng cüa trí nång tïnh
ngµ ð¬ tÕo ra nhæng tác døng mang lÕi hæu ích cho thân
tâm và trí tu® tâm linh.
Phi«n não v¯n b¡t ngu°n t× nhæng mÕng lß¾i bi¬u lµ cüa
l¶i, Ph§t g÷i là "ngôn hành," g°m "t¥m và tÑ." Mà l¶i khªi
lên b¡t ngu°n t× mµt trong 2 c½ chª cüa ngû u¦n là Th÷
và Tßªng. Th÷ nh§n thông tin t× n½i Xúc qua các cån, r°i
truy«n ðªn Tßªng. Tßªng tÕo ra nhæng mÕng lß¾i khái
ni®m có l¶i, không l¶i, vân vân, r°i truy«n ðªn Hành.
Hành tÕo ra nhæng phän Ñng cüa Tâm r°i truy«n ðªn
ThÑc. Vai trò chính cüa ThÑc là phân bi®t và công b¯.
MÕng lß¾i nghi®p trùng ði®p khác nhau cüa cá nhân
ðßþc công khai bi¬u lµ ra ngoài thân và l¶i dña trên nhân
t¯ này. T× ði¬m này cá nhân trª thành nÕn nhân cüa
nghi®p do chính mình tÕo nên. Nghi®p ðó ðßþc l§p thành
trên nhæng suy nghî và nhæng khái ni®m hóa d¥y ð£c.
Suy nghî thuµc T¥m (vitakka). Khái ni®m hóa thuµc tÑ
(vicAra). Do ðó, mu¯n chuy¬n nghi®p, không ð¸nh danh
ð¯i tßþng là mµt trong nhæng phß½ng ti®n giúp ta tiªn
thÆng ðªn làm chü "tâm ngôn." Khi tâm ngôn b¸ ki¬m
soát, tÑc thì Tßªng b¸ cô l§p. Khi Tßªng ðã b¸ cô l§p thì
Hành và ThÑc cûng b¸ vô hi®u hóa. Lúc b¤y gi¶ Th÷ có
m£t v¾i tß thª biªt mà không dính. Ngay ðó ta vào ðßþc
"CØa Không Hai." Vì tánh giác ðã ðóng ðßþc vai trò cüa
nó.
Nhß v§y, nªu thñc hành b¢ng m¡t, ta s¨ kích thích tánh
th¤y; b¢ng tai, kích thích tánh nghe; b¢ng thân, kích thích

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

391

tánh xúc chÕm, vân vân. Ðây là cách thñc hành thÆng. Ta
không qua Quán mà thông qua Ð¸nh.
Nªu siêng nång thñc t§p ð«u ð£n kÛ thu§t KÐDÐT, t× l¥n
ta s¨ kinh nghi®m tâm không dính v¾i ð¯i tßþng, khi m¡t
th¤y ð¯i tßþng. Ta cûng s¨ kinh nghi®m hÖ lÕc và an t¸nh
nµi tâm. Nhæng tß tßªng cñc ðoan ch¤p trß¾c: kiªn
ch¤p, ngã ch¤p, pháp ch¤p t× l¥n b¸ xua tan. HÕnh phúc
h½n næa, ta s¨ kinh nghi®m ði«u chïnh b®nh tâm th¬ và
c½ th¬ trª nên linh hoÕt, nh© nhàng. Trên m£t trí tu®, ta
s¨ kinh nghi®m sñ sáng su¯t và có nh§n ð¸nh sâu s¡c
nhi«u v¤n ð« trong cuµc s¯ng h¢ng ngày qua nång lßþng
cüa các tánh trong c½ chª tánh giác b¸ tác ðµng.
Chï vì qua sñ tác ðµng cüa KÐDÐT ðßa ðªn tánh giác
hi¬n lµ. Khi tánh giác hi¬n lµ, nó li«n tác ðµng thÆng ðªn
khu Dß¾i ð°i. Qua ðó mµt trøc Dß¾i Ð°i-ÐGCTK-Tuyªn
nµi tiªt-Cu¯ng não, Vö não ð«u ð°ng loÕt hoÕt ðµng.
Nhæng ch¤t nß¾c hóa h÷c liên h® ðªn sÑc khöe trong h®
th¯ng Ð¯i giao cäm th¥n kinh, Tuyªn nµi tiªt, Cu¯ng não,
và vö não s¨ ðßþc tiªt ra ð¬ ði«u chïnh b®nh t§t trong c½
th¬. Nhæng ch¤t này nhß Dopamine, Acetylcholine,
Serotonin, Melatonin, Insulin... Ðây là tác døng cüa Thi«n
ð¯i v¾i ð¶i s¯ng con ngß¶i.
Nói theo lý lu§n khoa h÷c, kÛ thu§t KÐDÐT là ch¤t xúc
tác. Khi nó ðßþc sØ døng, thông qua m¡t, ta s¨ kích thích
tánh th¤y trong c½ chª tánh giác... Nó có khä nång tÕo ra
tác døng ba m£t: (1) làm chü tâm ngôn, ki¬m soát v÷ng
tßªng ð¬ tánh giác hi¬n lµ, (2) tÕo ra tác døng sinh h÷c ð¬
ði«u chïnh b®nh tâm th¬, và (3) làm cho tu® trí phát sinh.
KÐDÐT là phß½ng ti®n thñc tin ð¬ ði vào thª gi¾i tâm
linh. Nó ðßþc ví nhß tàn lØa nhö có khä nång ð¯t cøm
r×ng vô minh, khai mª trí tu® tâm linh, và tÕo ra nång
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lßþng hài hòa kÏ di®u trong thân-tâm ta. Ðó là khi ta thñc
sñ làm chü tâm ngôn, tánh giác s¨ có m£t, v÷ng tßªng s¨
b¸ xua tan, thân tâm s¨ cân b¢ng, tu® trí s¨ b×ng sáng, 6
cån tuy vçn tiªp xúc 6 tr¥n mà 6 thÑc không khªi.
Mu¯n tri¬n khai nång lñc tâm linh, kðdðt là mµt trong
nhi«u phß½ng ti®n giúp ta tiªn thÆng và tiªn sâu vào c½
chª tâm linh.
Ðây là kÛ thu§t thÑ nhÑt, thuµc Thi«n Ð¸nh, ngß¶i thñc
hành thi«n có th¬ nß½ng theo ðó thñc t§p.
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2) KHÔNG DÁN NHÃN ÐxI T¿”NG
M

ð¥u

Con ngß¶i thích dán nhãn phân bi®t m÷i ngß¶i chung
quanh h÷ theo cäm nghî riêng bi®t và chü quan cüa h÷.
Ðây là tâm thª gian hay tâm chßa tïnh ngµ. Thß½ng mµt
ngß¶i, thích mµt ngß¶i, dù ngß¶i ðó có hành ðµng b¤t
chính, ðê ti®n, ðáng khinh, h÷ cûng dán nhãn t¯t, dán
nhãn hi«n lß½ng, và trong sÕch cho ngß¶i kia. M¥m m¯ng
phân bi®t, chia r¨, bè phái, phe nhóm, nghi kÜ, tranh
ch¤p, ác hÕnh, tham lam, tàn bÕo, phi«n não, tan rã, và
kh± ðau b¡t ð¥u t× sñ dán nhãn phân bi®t này.
Ðµng c½ thúc ð¦y dán nhãn ngß¶i khác v¯n xu¤t phát t×
nhæng tùy miên tham, sân, kiêu mÕn, khát ái, nghi ng¶,
ch¤p trß¾c, và dính m¡c sâu s¡c vào ð¯i tßþng. Nhæng
tùy miên này tÕo ra nhæng tß tßªng cñc ðoan, nhæng ý
nghî chü quan và thiên l®ch quá mÑc ð¯i v¾i ngß¶i khác.
Ði«u này cho th¤y trí nång cüa cá nhân hãy còn nhi«u si
mê. Cá nhân chßa thông su¯t chân tánh vô thß¶ng, xung
ðµt (kh±), không thñc ch¤t tính (vô ngã) cüa hi®n tßþng
thª gian. Ði«u này làm cho tri giác, tÑc Tßªng, tâm, và tri
kiªn cüa cá nhân trª nên ðiên ðäo. Cá nhân lúc nào cûng
mang n£ng thành kiªn, thiên kiªn, và ð¸nh kiªn chü quan
v¾i ngß¶i khác. Ði«u này trái v¾i truy«n th¯ng lý tßªng
ðÕo ðÑc, trí tu®, và t× bi trong Ph§t giáo. Trong Ph§t giáo
Nguyên Thüy, Ph§t dÕy các ð® tØ mu¯n tâm ðßþc thanh
thän, có chánh ni®m tïnh giác, ngß¶i ð® tØ c¥n phäi xa r¶i
tß tßªng cñc ðoan. Vì nó là ð¥u m¯i ðßa ðªn ch¤p kiªn,
ch¤p thü, tánh tình b¤t t¸nh, xa r¶i Trung ÐÕo, vô minh,
và tÕo ra 3 nghi®p x¤u, ác ð¯i v¾i ngß¶i khác. Nó không
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ðßa ta ðªn chuy¬n ð±i nh§n thÑc, thoát kh±, giác ngµ, và
giäi thoát. Trái lÕi, ðßa ðªn b®nh t§t cüa thân, b®nh t§t
cüa tâm càng tích lûy thêm, và cá nhân s¨ không bao gi¶
khai tri¬n ðßþc nång lñc tâm linh t× n½i trí tu® cüa mình.
Ð¬ tránh nhæng quan ði¬m thiên l®ch, nh¸ nguyên, và
khai tri¬n ðßþc ti«m nång trí tu® v¯n có sÇn trong con
ngß¶i, ngß¶i thñc hành thi«n c¥n áp døng kÛ thu§t không
dán nhãn tâng b¯c ngß¶i khác, không th¥n tßþng hóa
ngß¶i khác, và cûng không hÕ b® ngß¶i khác.
Cä hai dán nhãn x¤u và tâng b¯c t¯t ð«u ti«m tàng tß
tßªng cñc ðoan. Trong ðó nµi tâm cá nhân ti«m tàng
nång lñc ch¤p trß¾c, dính m¡c, thiªu trí tu® và thiªu t×
bi. Ý nghî, l¶i nói, và hành ðµng cüa cá nhân không bao
gi¶ trong sÕch. Cä 3 luôn luôn bi¬u lµ thái ðµ x¤u và ác,
chia r¨ và tiêu di®t ngß¶i khác. Nªu tu t§p Thi«n, ngß¶i
¤y s¨ khó có th¬ kinh nghi®m hu® và ð¸nh. Chánh ni®m
tïnh giác cûng chÆng bao gi¶ kinh nghi®m ðßþc. Nghi®p
chÆng nhæng không ðßþc chuy¬n; trái lÕi, còn tÕo ra thêm
nhi«u ði«u oan trái, thß½ng tâm, và ch°ng ch¤t thù h§n.

Dán nhãn và ba loÕi quan ði¬m
Trên cån bän, dán nhãn x¤u hay t¯t ð«u do trí nång méo
mó tñ v¨ ra. Ðây là vai trò ý cån không trong sÕch. Bên
trong nó ti«m tàng thành kiªn, thiên kiªn, và ð¸nh kiªn
chü quan. Trong ðó không bao gi¶ có chánh kiªn, chánh
trí, thi®n tâm, thi®n ý, tình thß½ng; trái lÕi, chï có tß tßªng
thù ð¸ch, nghi kÜ, và thiên l®ch cüa ngß¶i mang b®nh dán
nhãn x¤u và ð« cao t¯t ngß¶i khác. V¾i thái ðµ này, con
ngß¶i không th¬ ðào thäi t§p khí thành kiªn, thiên kiªn,
ð¸nh kiªn chü quan.
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Thành kiªn là quan ði¬m hay ý kiªn, ý nghî, ho£c sñ nh§n
xét không t¯t v¯n ðã ti«m tàng trong tâm trß¾c ðó v« ð¯i
tßþng. Quan ði¬m này khó thay ð±i.
Thiên kiªn là quan ði¬m hay ý kiªn, ý nghî, ho£c sñ nh§n
xét l®ch lÕc, méo mó có khuynh hß¾ng thiên l®ch v«
ngß¶i, v§t, hay sñ vi®c.
Ð¸nh kiªn là quan ði¬m hay ý kiªn, ý nghî, ho£c sñ nh§n
xét c¯ ð¸nh. Nó khó có th¬ thay ð±i.
Cä ba nhóm này ð«u n¢m trong phÕm vi nh§n thÑc phù
hþp theo cách nhìn chü quan, không sáng su¯t cüa riêng
ta. Vì cä ba không phù hþp v¾i sñ thñc ðang là cüa hi®n
tßþng. Trái lÕi, chúng bi¬u lµ nµi tâm cá nhân ti«m tàng
quá nhi«u dính m¡c.
Cu¯i cùng, nªu sñ dán nhãn ðßa ðªn gây nguy hÕi cho
ð¶i s¯ng, sñ nghi®p, danh dñ, và uy tín ngß¶i khác thì sñ
dán nhãn ðó s¨ mang lÕi quä báo x¤u cho ta trong ð¶i này
và ð¶i sau. Ta khó tránh phi«n não, ân h§n, s¥u kh±.
V¾i chi«u hß¾ng phát huy tu® trí, tång trßªng t× bi, và
giúp ngß¶i hành thi«n có chánh ni®m tïnh giác, tr× ðßþc
nhæng b®nh thành kiªn, ð¸nh kiªn, thiên kiªn chü quan,
kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i tßþng ðßþc ð« ra.

Phân loÕi
– trình ðµ Cån bän, không dán nhãn ð¯I tßþng là mµt
trong nhæng kÛ thu§t thuµc Thi«n Hu®. Nó thuµc kinh
nghi®m gi¾i hÕn. Có nghîa b¢ng kÛ thu§t không dán nhãn
ð¯I tßþng, ta chï khai tri¬n t×ng ph¥n nång lñc hu® trong
c½ chª tánh giác thông qua các cån và theo công thÑc
phän xÕ có ði«u ki®n hay phän xÕ giác quan.
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V¾i kÛ thu§t này, ta s¨ kinh nghi®m hu® trß¾c, ð¸nh sau.
Hu® là khi các cån tiªp xúc ð¯i tßþng, Th÷ khªi lên, ta chï
duy trì ni®m biªt nhß th§t (PAli: yathAbhUtam pajAnAti) v«
ð¯i tßþng ngay tÕi c½ chª Th÷. Li«n lúc ðó ni®m biªt nhß
th§t này s¨ tác ðµng vào tánh th¤y trong c½ chª tánh giác.
Qua sñ tác ðµng này, nhæng nång lñc kiªn giäi sâu s¡c
bên trong các tánh s¨ hoÕt ðµng. Vì v§y, Hu® này thuµc
vai trò cüa các tánh trong c½ chª tánh giác. Nó có là do
kªt quä cüa tiªn trình phän xÕ có ði«u ki®n hay phän xÕ
giác quan. Vì thª, nó ðßþc xem là kinh nghi®m gi¾i hÕn.
Ð¸nh là do chÑc nång thÑ tß cüa Th÷ ðã có m£t. Ðó là khi
các giác quan tiªp xúc ð¯i tßþng, Th÷ nh§n biªt mà
không dính ð¯i tßþng. Ðây là chÑc nång biªt cüa tánh
giác. Qua sñ nh§n biªt này, Tßªng và Hành ð«u không
ðµng, ðßa ðªn ThÑc cûng không ðµng. Cu¯i cùng ðßa
ðªn ni®m tÕp nhÕp không xen k¨ khªi lên.
Chú ý: - Trên thñc tª, ðây là trÕng thái tâm d×ng lÕi hay
tâm an t¸nh. Nó thuµc Chï (Samatha) h½n là Ð¸nh
(SamAdhi). Nhßng nªu thß¶ng xuyên áp døng kÛ thu§t
này, ta s¨ kinh nghi®m tâm ð¸nh væng ch¡c.
Ngß¶i g£p chß¾ng ngÕi nhi«u trong vi®c thñc hành Thi«n
Ð¸nh, nên áp døng Thi«n Hu® ð¬ làm cho l¶i nói th¥m
trong não l¡ng d¸u d dàng, giúp cho tâm có khä nång vào
ð¸nh d và nghi®p x¤u ðßþc chuy¬n thành t¯t.
Tóm lÕi, ð¬ d©p nhæng khái ni®m nh¸ nguyên, c¡t ðÑt
nhæng ni®m tÕp nhÕp lång xång, không tÕo nhæng nhân
duyên x¤u, ác, xa r¶i 2 cñc ðoan có/không, chánh/tà,
phäi/trái..., cänh giác sñ méo mó cüa trí nång, cô l§p hóa
t§p khí/l§u ho£c, trþ duyên cho 3 nghi®p thân, l¶i, ý ðßþc
thanh t¸nh, có tu® trí, và ði vào Trung ÐÕo, ngß¶i thñc
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hành Thi«n Hu® áp døng kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i
tßþng.
Ð¬ v¤n ð« ðßþc rõ ràng, dß¾i ðây là ph¥n khai tri¬n.
Ð¸nh nghîa

Dùng t× ð¬ phân loÕi
Dán nhãn là cách dùng t× ngæ ng¡n ho£c nhóm t× ng¡n
v¾i møc ðích phân loÕi, mô tä, thông báo giá tr¸ cüa v§t
ðßþc ghi bên dß¾i nhãn hi®u. Nó cûng din tä ý nghîa
riêng bi®t cüa v§t ðó thuµc loÕi hÕng gì, ðßþc dùng nhß
thª nào, ho£c qui ð¸nh v§t này ð£c bi®t khác v¾i v§t kia ra
sao. Nó cûng có nghîa cách ghi d¤u nhãn hi®u hay dán
nhãn hi®u lên mµt chai l÷, mµt hµp, mµt gói hàng hóa,
mµt ki®n hàng, hay v§t nào khác ð¬ mô tä nµi dung nhãn
hi®u ðó nói lên ý nghîa gì, sän xu¤t n½i ðâu, th¬ tánh nhß
thª nào, giá tr¸ ra sao v¾i møc ðích giúp ngß¶i ð÷c t¤m
nhãn hi®u hi¬u rõ công døng cüa v§t bên trong nhãn
hi®u, và cûng ð¬ tránh l¥m lçn giæa nhãn hi®u này v¾i
nhãn hi®u kia.
Ðây là cách dán nhãn hi®u thông thß¶ng theo sñ qui ß¾c
trong t×ng xí nghi®p, t×ng cµng ð°ng v¾i møc ðích cho
biªt tên g÷i v§t døng kia nhß thª nào.

Thí dø:
- Nhæng hµp thu¯c ta thß¶ng mua ª nhà thu¯c ð«u có
dán nhãn tên g÷i các thÑ thu¯c ðó, sän xu¤t ª ðâu, giá tr¸
th¶i gian dùng ðªn bao lâu thì hªt hÕn. Ho£c nhæng hµp
bánh k©o, trà, sâm, cà phê ð«u có dán nhãn hi®u ð¬ ta
biªt nµi dung bên trong hµp chÑa nhæng loÕi gì, công
døng ra sao, sän xu¤t tÕi ðâu.
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Ðây là sñ dùng t× chuyên môn hay thông døng ð¬ phân
loÕi v§t li®u hay các món hàng tiêu dùng.

Ð£t tên ð¬ qui ð¸nh
Có cách dán nhãn ð¬ ð£t tên khác cho ngß¶i, cho cänh
v§t v¾i møc ðích qui ð¸nh hay mô tä nhæng nét riêng bi®t
cüa ngß¶i, cüa cänh v§t ðó nhß thª nào cho ngß¶i khác
biªt, nhßng dña trên quan ði¬m chü quan cüa cá nhân.
Sñ bi¬u lµ này ðßþc th¬ hi®n thông qua trÕng thái xúc
cäm tâm lý cüa cá nhân ª mÑc ðµ bình thß¶ng và hþp lý.

Thí dø:
- Thông qua m¡t, th¤y mµt ngß¶i ån m£c rách rß¾i, s¯ng
lang thang, không nhà, ta g÷i là nghèo hay g÷i ngß¶i ¤y là
"dân vô gia cß (homeless)." Th¤y tß¾ng mµt ngß¶i có vë
ngang tàng, m£c áo bÕch ngñc, gi÷ng nói r±n räng, ta g÷i
ngß¶i ðó là "dân anh ch¸." Th¤y mµt ngß¶i v¾i s¡c m£t
thi¬u não, ta nói ngß¶i ðó bu°n. V¾i tâm trÕng thanh
thän, th¤y cänh yên l£ng cüa núi non v¾i r×ng cây xanh
tß½i, cao vút, ta ð£t tên n½i ðây "u nhã, thanh t¸nh," ho£c
"hùng vî."
- Thông qua tai, nghe nµi dung âm thanh và gi÷ng nói cay
cú cüa ngß¶i ðang trong c½n bñc tÑc ði«u gì, ta nói ngß¶i
¤y nói "khó nghe."
- Thông qua mûi, ngØi mµt mùi hôi, ta buµt mi®ng kêu
lên "th¯i quá !"
- Thông qua lßÞi, nªm mµt v¸ trong thÑc ån, ta vµi vàng
phän Ñng v¾i nhæng l¶i chê nhß "ð¡ng quá !" "m£n quá !"
"dª quá !" Ho£c v¾i nhæng l¶i khen: "Quá ngon !"
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Tuy nhiên, nªu qua nhæng dán nhãn ðó, tâm ta d×ng lÕi,
không dán thêm thÑ nhãn gì næa thì t¯t. Trái lÕi, nªu dán
thêm thì dòng tâm lÕi cÑ thª tuôn chäy theo mÕng lß¾i
din d¸ch cüa c½ chª Tßªng. Qua ðó, Hu® và Ð¸nh chÆng
nhæng s¨ không bao gi¶ phát huy ðßþc; trái lÕi, ta còn tÕo
ra thêm nhæng ý nghi®p, l¶i nghi®p, thân nghi®p không
t¯t hay thiên l®ch chü quan ð¯i v¾i ð¯i tßþng qua nhæng
mÕng lß¾i liên tßªng ðªn nhæng ði«u m¡t th¤y, tai nghe,
mûi ngØi, lßÞi nªm và thân xúc chÕm cüa Tßªng. R°i
thông qua Hành và ThÑc, ta tiªp tøc phát ngôn... V¾i
trß¶ng hþp này, Hu® chÆng có mà Chï và Ð¸nh cûng
không.
Nói chung, khi ngû quan và ý cån tiªp xúc cänh, v§t,
ngß¶i, c½ chª tri giác, tÑc c½ chª Tßªng — ph¥n thÑ ba
trong Ngû U¦n — bi¬u lµ nhæng mÑc ðµ phän Ñng xúc
cäm c¯ ð¸nh b¢ng cách tÕo ra nhæng mÕng lß¾i khái ni®m
có l¶i bình thß¶ng hay không bình thß¶ng, ho£c nó tÕo ra
nhæng ¤n tßþng, nhæng sñ tßªng tßþng ð¬ ð£t tên ð¯i
tßþng theo nhæng phän Ñng kiªn giäi chü quan cüa nó.
Trß¶ng hþp phän Ñng này cûng ðßþc xªp vào loÕi "dán
nhãn." Chï vì trên nguyên t¡c cänh, v§t v¯n không tên; ta
th¤y cänh, v§t, tâm phän Ñng; ta ð£t tên cho cänh, v§t
theo quan ði¬m chü quan hay tình cäm cüa riêng ta. Sñ
dán nhãn xu¤t phát t× trÕng thái tâm lý ðó.

Tâm dao ðµng
Nhß v§y, trß¶ng hþp dán nhãn này là do tâm b¸ dao ðµng
trß¾c cänh, v§t, và ngß¶i, nên ta m¾i g¡n tên lên hay ð£t
tên cho cänh, v§t, và ngß¶i theo cái nhìn chü quan cüa
riêng ta. Nªu tâm thñc sñ tînh l£ng, ch¡c ch¡n ta s¨
không dán nhãn cänh, v§t, và ngß¶i theo quan ði¬m chü
quan. Lúc b¤y gi¶ ta s¨ nh§n biªt cänh, v§t, ngß¶i trong
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trÕng thái nhß th§t và ðang là cüa nó. Nó nhß thª nào, ta
th¤y biªt ðúng y nhß thª ðó. Ph§t g÷i là
"yathAbhUtam." Cänh là cänh. Tâm là tâm. Cänh không
tác ðµng tâm. Tâm không theo cänh. Cänh, chính nó
không nói nó "hùng vî" hay "ðeo s¥u." V§t cûng không nói
nó "th½m, ngon, m£n, cay, ð¡ng, ngon, dª..." Chï có tình
cäm riêng tß hay tâm lý xúc cäm cüa ta g¡n tên lên trên
cänh, v§t. Bªi vì cänh v§t chính nó chï là nhß v§y. Ph§t
g÷i là "tathA." Trong nhß v§y (tathA) chÆng có cñc ðoan
hay chü quan, chÆng có suy lu§n cüa trí nång, phän Ñng
cüa tâm, và công b¯ cüa ý thÑc. Chï có tánh th¤y và ð¯i
tßþng b¸ th¤y trong tiªn trình th¤y biªt nhß th§t
(yathAbhUtam pajAnAti) mà thôi. Nhßng nªu giä l§p có "cái
Ta" là chü th¬ trong tiªn trình th¤y biªt nhß th§t này, thì
"cái Ta" ðó hoàn toàn thanh t¸nh trß¾c t¤t cä cänh, v§t.
"Cái Ta" này các nhà Ph§t giáo Phát Tri¬n giä l§p là "Chân
Ngã," "Tñ Ngã Thanh T¸nh." Thi«n Tông g÷i là "Ông Chü."
Tóm lÕi, dán nhãn ð¯i tßþng là ta ð£t tên không ðúng v¾i
sñ th§t v« trÕng thái ðang là cüa ð¯i tßþng khi các cån
tiªp xúc ð¯i tßþng. Sñ ð£t thêm tên này là do ta có th¥m
ý (anuseti) v« ð¯i tßþng mà ra. Nó khác v¾i ð¸nh danh ð¯i
tßþng.
Chøp mû

Ý nghîa
Còn có thÑ dán nhãn mang nµi dung kÏ th¸, khinh chê,
gi§n tÑc, gián tiªp phân loÕi thành ph¥n ngß¶i b¸ dán
nhãn thuµc loÕi hÕng gì mµt cách vô cån cÑ v¾i nhi«u ác
ý, không thi®n cäm, và âm mßu thâm ðµc. Ðó là sñ chøp
mû. Ðây là thái ðµ bñc tÑc, thô bÕo, và ác ðµc, ð¯i v¾i
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ngß¶i khác. Thái ðµ này ðßþc th¬ hi®n trong nhi«u trß¶ng
hþp b¢ng nhæng ý ð°:
- c¯ tình tri®t hÕ uy tín, danh dñ, sñ nghi®p ngß¶i khác;
- bêu x¤u hay cáo gian ngß¶i khác trß¾c dß lu§n h÷ hàng,
thân nhân hay qu¥n chúng;
- l¤y c¾ ð¬ chia lìa hay gây h¤n v¾i ngß¶i nào ðó;
- trøc xu¤t ngß¶i nào ðó ra khöi hàng ngû cüa ta;
- thanh tr×ng ngß¶i ðó mà không sþ dß lu§n qu¥n chúng
phän ð¯i hay lên án thái ðµ quá khích, ðµc tài, và ác ðµc
cüa ta.

Chü ðích
Døng ngæ chøp mû thß¶ng ðßþc thiªt l§p b¢ng nhæng
ph¦m t× không chân thñc, không ðÕo ðÑc, không t× bi
mà ð¥y hi«m h§n, ð¥y bñc bµi, gi§n tÑc, và kh± ðau. H¥u
hªt nhæng ph¦m t× chøp mû ð«u mang nµi dung nh¡m
hÕi uy tín, danh dñ ngß¶i khác, hay gây nguy hÕi sñ
nghi®p và tính mÕng ngß¶i khác, ho£c l¤y c¾ ð¬ tr×ng
phÕt ngß¶i khác mà không sþ b¸ dß lu§n bà con, h÷ hàng
hay qu¥n chúng phän ð¯i ho£c lên án.
Thái ðµ chøp mû thß¶ng bµc lµ tính gây thù, chu¯c oán,
c¡t ðÑt quan h®, tuy®t giao v¾i kë khác. Nó bi¬u lµ tâm
thù h§n, nham hi¬m, ác ðµc, vì quy«n lþi v§t ch¤t, và
không ðßþc bình thß¶ng. Ðó là tâm hay thay ð±i, tráo trª:
khi là bÕn, khi là thù, khi môi hª rång lÕnh, khi không ðµi
tr¶i chung; khi d¸u hi«n, thanh nhã, khi hung dæ nhß c÷p;
ðôi khi ðßa ðªn nhæng quyªt ð¸nh tàn ác b¢ng cách sát
hÕi lçn nhau không chút xót thß½ng, c¯t nhøc tß½ng tàn,
hay chiªn tranh ðçm máu.
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Tà kiªn, tà ni®m, tà trí thß¶ng xuyên bi¬u lµ trong thái ðµ
chøp mû.
Nói chung, chøp mû hay dán nhãn là hành ðµng cüa
ngß¶i chßa tïnh ngµ, chßa thông su¯t chân tánh hi®n
tßþng thª gian, chßa thông su¯t qui lu§t nghi®p báo.
Ngß¶i này còn mang n£ng tính tranh giành, tranh ch¤p,
ð¤u tranh ðiên ðäo, và lòng tham không ðáy. Tâm v¸ ðó
thích gây hÕi ngß¶i khác ð¬ thöa mãn sñ h§n thù, hay
mu¯n tranh giành nhæng quy«n lþi, ð¸a v¸ trong ngh«
nghi®p chuyên môn, trong sinh hoÕt ðoàn th¬ chính tr¸
hay tôn giáo. Khi chøp mû ai, ðây là ta quy cho ngß¶i
khác v« ði«u gì mµt cách vô cån cÑ ð¬ lên án, kªt tµi hay
bêu x¤u, ho£c l¤y c¾ ð¬ ta có hành ðµng ðen t¯i ð¯i v¾i
ngß¶i ðó. Thí dø, ta mu¯n thanh tr×ng, mu¯n loÕi bö
ngß¶i ðó ra khöi hàng ngû cüa ta, làm cho ngß¶i ðó trª
thành kë ðáng cho dß lu§n nguy«n rüa, ghê tªm, phï nh±,
không ai dám ðªn g¥n ngß¶i ðó næa.
Trong sinh hoÕt chính tr¸ thß¶ng có tình trÕng chøp mû
xäy ra. Trong sinh hoÕt tôn giáo ðôi khi cûng có trß¶ng
hþp chøp mû xäy ra v¾i chü ðích loÕi bö kë ð°ng môn ra
khöi hàng ngû Giáo hµi cüa ta. Ðây không phäi vì ngß¶i
kia phÕm tµi ngû ngh¸ch* mà chï vì ngß¶i kia b¤t ð°ng
quan ði¬m v¾i ta v« ði«u gì hay ngß¶i kia có nhæng chü
trß½ng khác v¾i ta. Riêng trong sinh hoÕt chân chính cüa
Thi«n thì không có chøp mû hay dán nhãn xäy ra. Vì
Thi«n không chü trß½ng dán nhãn hay chøp mû ai. Trái
lÕi, Thi«n chü trß½ng h¢ng s¯ng v¾i tánh giác. Ngß¶i có
____________________
* Tµi ngû ngh¸ch: 1) Xúc phÕm t¾i m© hay Tì kheo ni, 2) Giªt b§c tu
hành ðang nh§p ð¸nh hay giªt cha, 3) Giªt b§c thánh hay v¸ A la hán,
4) Phá tháp Ph§t hay làm thân Ph§t chäy máu, 5) Phá sñ hòa hþp trong
ðoàn th¬ chß tång hay trong tång chúng.
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kinh nghi®m h¢ng s¯ng v¾i tánh giác thì không có tâm
ganh t¸, ð¯ kÜ, bài xích, ch¯ng ð¯i, hay thù h§n b¤t cÑ ai.
Lý do là, ð£c tính cüa tánh giác thì không ganh ðua và
biªt không l¶i. Khi nó thñc sñ hi¬n lµ trong ta, bi và trí
luôn luôn ðßþc bi¬u lµ ra ngoài thái ðµ cß xØ và l« l¯i làm
vi®c cüa ta ð¯i v¾i muôn loài chúng sinh. Làm vi®c gì, ta
biªt rõ ràng và ð¥y ðü v« vi®c ðó. Ðây là phän ánh cái biªt
cüa tu® trí trong sÕch (aJJA), trong ðó t§p khí/l§u ho£c
không khªi.
V¾i tu® trí trong sÕch này, nghi®p ðßþc chuy¬n, tình
thß½ng luôn luôn g¡n li«n trong ngôn ngæ và hành ðµng
cüa ta. Ðây là phän ánh cüa tâm bi. Cä hai bi và trí này là
kªt quä do quá trình không dán nhãn ð¯i tßþng g¥y dñng
lên.
NGUyN GxC dán nhãn
– mÑc ðµ bình thß¶ng, ngu°n g¯c dán nhãn v¯n ðßþc
xây dñng trên sñ mô tä cüa trí nång hay sñ phân loÕi cüa
ý thÑc. Trong trß¶ng hþp này, dán nhãn giúp ta d nh§n
ra hình thái, s¡c thái, th¬ tánh hay nµi dung ð¯i tßþng.
Tuy nhiên, ª mÑc ðµ không bình thß¶ng, dán nhãn tuy
cûng do trí nång và ý thÑc ðóng vai trò, nhßng trß¶ng
hþp này, trí nång méo mó, và ý thÑc không trong sÕch. Nó
b¸ nhæng nång lñc ¦n tàng cüa tham lam, thành kiªn,
ð¸nh kiªn, thiên kiªn chü quan, và quy«n lþi thúc ð¦y.
Ðßa ðªn dán nhãn trª thành mµt loÕi vû khí ngôn ngæ
nh¡m gây chia r¨, c¡t ðÑt tình nghîa, gây nguy hÕi thanh
danh và sñ nghi®p kë khác. Nó cûng là phß½ng ti®n mà ta
dùng ð¬ tri®t hÕ vây cánh hay sñ ðoàn kªt cüa mµt nhóm
ngß¶i. Nó tÕo ra ác tâm, ác kh¦u, và ác nghi®p cho ngß¶i
dán nhãn. Lòng nham hi¬m và ác ðµc ti«m tàng trong tâm

404

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

ngß¶i dán nhãn mà ngß¶i ðó vçn tñ hào mình làm vi®c vì
chánh nghîa hay bäo v® chánh pháp.

Thí dø:
- Khi ghét mµt ngß¶i, ta có th¬ dñng lên chuy®n nguy
hi¬m ð¬ t¯ cáo ngß¶i kia trß¾c dß lu§n hay trß¾c v¸ có
th¦m quy«n buµc tµi ngß¶i b¸ ta dán nhãn. Ta cûng sÇn
sàng làm chÑng gian r¢ng chính m¡t ta trông th¤y ngß¶i
kia nhß thª này, thª khác, min sao ta hÕ ðßþc uy danh
ngß¶i kia mà thôi.
- Khi không còn thi®n cäm v¾i mµt ngß¶i, ta có th¬ dán
cho ngß¶i ðó thÑ nhãn hi®u gì ð¬ làm cho ngß¶i ðó m¤t
uy tín trong xã hµi.
- Khi không còn thích s¯ng chung v¾i ngß¶i bÕn mà trß¾c
kia ta xem là ngß¶i bÕn ð¶i, ta có th¬ vì mµt c¾ nhö nh£t
nào ðó ð¬ dán lên cho ngß¶i ðó thÑ nhãn hi®u gì mà ta
mu¯n d ðßa ðªn ly thân hay ly d¸.
Nói chung, khi ý thÑc không trong sÕch, trí nång méo mó,
ho£c có sÇn thành kiªn, ð¸nh kiªn chü quan v¾i ai, ta sÇn
sàng chøp lên ð¥u ngß¶i kia nhæng thÑ nhãn hi®u, nhæng
thÑ ph¦m t× ðü loÕi, tùy theo mÑc ðµ thành kiªn, ð¸nh
kiªn chü quan cüa ta ð¯i v¾i ngß¶i b¸ ta dán nhãn.
Nªu mªn, thích ngß¶i nào, dù ngß¶i ðó có tâm không
ðßþc trong sÕch, có thành tích x¤u, có tác phong bê b¯i,
ta ð«u bi¬u lµ tình cäm quí, kính, thß½ng yêu, kh¡ng khít
ngß¶i ðó trß¾c m÷i ngß¶i. Ta cûng có th¬ dùng phß½ng
ti®n truy«n thông ð¬ ca ngþi ngß¶i mà ta xem là th¥n
tßþng trß¾c dß lu§n qu¥n chúng. Còn nªu không ßa
ngß¶i nào, dù ngß¶i ðó ngay th§t, có nhi«u nhi®t tâm làm
vi®c cho t§p th¬, có ðÕo ðÑc ðáng tôn tr÷ng, có tài giöi, có
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chung thüy, ta vçn tuyên b¯ r¢ng ngß¶i ðó có tâm gian
xäo, có cØ chï ðáng nghi ng¶, có nhi«u tham v÷ng, thiªu
trung thành, dù không biªt m£t mûi h÷ là ai.
- Còn khi ý thÑc trong sÕch, trí nång tïnh ngµ, tñ ngã
thanh t¸nh, có tâm t× bi, gìn giæ gi¾i lu§t ðúng cách, biªt
rõ qui lu§t nhân quä, nghi®p báo, khi sáu cån tiªp xúc v¾i
sáu tr¥n, ta không h« dán nhãn hay chøp mû ai. Ta luôn
luôn chú tâm cänh giác trí nång. Không ð¬ cho nó méo
mó. Ta áp døng th¤y nhß th§t, biªt nhß th§t, nghe nhß

th§t, nh§n thÑc nhß th§t v« ð¯i tßþng.
Tóm lÕi, trên m£t tâm lý, g¯c r dán nhãn v¯n xu¤t phát
t× 1 trong 3 ngu°n: (1) t× tâm ô nhim, (2) t× ý thÑc
không trong sÕch, và (3) t× trí nång méo mó tÕo ra. Tham,
sân, si, ngã mÕn, ngã ch¤p, quy«n lþi, thành kiªn, ð¸nh
kiªn, thiên kiªn chü quan v¯n ti«m tàng trong tâm ngß¶i
mang b®nh dán nhãn. Ngß¶i ðó sÇn sàng nghî ác, nói ác,
làm ác, ð¯i v¾i m÷i ngß¶i, v¾i chü ðích chia r¨, trä thù
hay hÕ uy danh ngß¶i khác, ho£c không mu¯n cho ngß¶i
kia n±i b§t h½n h÷, hay mu¯n ð£t ði«u t¯ cáo sñ x¤u xa
ngß¶i khác v¾i chü ðích bäo v® quy«n lþi v§t ch¤t hay
quy«n lþi tinh th¥n cüa h÷.
Trong 5 gi¾i cüa cß sî, dán nhãn hay chøp mû liên h® ðªn
tµi thÑ tß là V÷ng Ngæ. Ðó là dùng l¶i không th§t, xuyên
tÕc, phao vu, cáo gian, hay b¸a thêm chuy®n ð¬ ngß¶i
khác d tin. Ngoài ra, nªu møc ðích dán nhãn hay chøp
mû nh¡m dùng gây ly gián tång chúng, làm cho hàng ngû
tång chúng r¯i loÕn, chia r¨, trong lu§t cüa TÏ kheo, tµi
này b¸ xªp vào tµi Ngû Ngh¸ch.
Không dán nhãn ð¯i tßþng
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Ý nghîa
Không dán nhãn ð¯i tßþng là kÛ thu§t hß¾ng dçn ta thñc
hành cách không ð£t thêm b¤t cÑ mµt thÑ tên gì lên trên
ð¯i tßþng m²i khi m¡t th¤y, tai nghe, lßÞi nªm, mûi ngØi,
thân xúc chÕm, và ý nh§n thÑc biªt v« ð¯i tßþng.
Ð¯i tßþng nhß thª nào, ta chï nh§n th¤y biªt y nhß thª
ðó. Ta không suy lu§n, không suy ðoán, không v¨ ra thêm,
không nói b¾t ði, và không bë qu©o sñ nh§n th¤y biªt cüa
ta v« ð¯i tßþng. Nói chung, ta không g¡n lên trên ð¯i
tßþng mµt thÑ tên g÷i gì thêm næa ngoài trÕng thái ðang
là cüa ð¯i tßþng. Ð¯i tßþng có màu s¡c gì, ta chï nh§n
biªt rõ màu s¡c ðó. Ð¯i tßþng có hß½ng v¸ gì, ta chï nh§n
biªt rõ hß½ng v¸ ðó. Ð¯i tßþng có hình dáng ra sao, ta chï
nh§n biªt rõ hình dáng ðó. Ð¯i tßþng n£ng, nh©, nóng,
lÕnh, ta chï nh§n biªt rõ nó n£ng, nh©, nóng, lÕnh. Thª
thôi. Sáu cån tiªp xúc ð¯i tßþng mà tâm không dính ð¯i
tßþng. Chï vì Th÷ nh§n biªt ð¯i tßþng mà không dính v¾i
ð¯i tßþng nên Tßªng, Hành, và ThÑc ð«u không ðµng.
Ðây là cách thñc t§p có tác døng d©p tan quán tính suy
lu§n méo mó cüa trí nång, d©p tan b®nh thành kiªn, thiên
kiªn, ð¸nh kiªn chü quan v« ð¯i tßþng. Cu¯i cùng, ðßa
ðªn tâm không ch¤p thü, không dính m¡c, không th¥m ý,
không tùy miên. Tâm trª nên thanh thän, an t¸nh, và tu®
trí t× l¥n ðßþc phát huy. Tu® trí này là cái biªt rõ ràng và
ð¥y ðü v« ð¯i tßþng mà tâm không dính v¾i ð¯i tßþng.
Nó tuy không ð°ng nghîa v¾i Hu® siêu vßþt theo nghîa
Bát Nhã (PaJJA/PrajJA), nhßng nó là n«n täng cüa Bát
Nhã. Trong PAli, nó tß½ng xÑng v¾i t× "VipassanA." Trong
tiªng Anh, nó tß½ng xÑng v¾i t× "Insight." Khi tu® trí này
có m£t, tâm dính m¡c, tâm ch¤p thü s¨ t× l¥n b¸ hÕn chª;
cu¯i cùng, ði ðªn ch¤m dÑt. Ta s¨ có kinh nghi®m thân-
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tâm hài hòa. Trong cuµc s¯ng h¢ng ngày, ta không còn
xung kh¡c v¾i m÷i ngß¶i chung quanh.
Nó cûng là cách thñc hành v×a ð¬ kích thích sñ hoÕt
ðµng cüa các tánh bên trong c½ chª tánh giác, v×a ð¬ d©p
tan nhæng khái ni®m nh¸ nguyên v¯n xu¤t phát t× hai c½
chª Ý cån và Ý thÑc. Lý do là các tánh bên trong c½ chª
tánh giác, tuy có sÇn trong chúng ta, nhßng vì nhæng khái
ni®m: "Ðây là tôi," "ðây là cüa tôi," "ðây là ðúng/ðây là
sai..." "Tôi th¤y phäi là thª này," "Tôi th¤y nên là thª
kia" còn ðan kªt ch¢ng ch¸t trong tâm chúng ta nên các
tánh trong c½ chª tánh giác không làm sao có m£t ðßþc,
dù chï vài ba giây. Vì v§y, chúng ta c¥n thñc t§p ð¬ tÕo ra
quán tính m¾i cho tª bào não trong c½ chª Ý cån, Ý thÑc,
và Tánh giác: v¾i Ý cån và Ý ThÑc thì có quán tính yên
l£ng, v¾i Tánh giác thì biªt rõ ràng mà không dính. Kinh
nghi®m tâm thanh t¸nh và hÖ lÕc dña trên c½ sª này.
Cách t§p

ÐÕi cß½ng
1. B¢ng cách sØ døng 1 trong 5 giác quan và ý cån, ta có
th¬ thñc t§p kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i tßþng trong 4
tß thª ði, ðÑng, n¢m, ng°i. Ðây là cách mßþn nhæng c½
chª giác quan ð¬ kích thích thÆng các tánh trong c½ chª
tánh giác. B¢ng cách này, ta cô l§p hóa ThÑc (P: ViJJANa;
Skt: VijJAna: consciousness), làm cho ThÑc không ð¯i
tßþng. Khi ThÑc không ð¯i tßþng, l¶i nghi®p và thân
nghi®p ð«u yên l£ng.
2. V¾i m¡t thì kích thích tánh th¤y. V¾i tai thì kích thích
tánh nghe. V¾i mûi, lßÞi, và thân thì kích thích tánh xúc
chÕm. V¾i ý thì kích thích vùng nh§n thÑc biªt.
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3. Các cån xem nhß ðßþc gìn giæ và bäo v® hay b¸ ki¬m
soát, nhßng thñc sñ không có ai gìn giæ, bäo v®, và ki¬m
soát. Chï vì b¢ng kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i tßþng, các
tánh b¸ tác ðµng trñc tiªp, làm cho tª bào não ª 2 vùng Ý
cån và Ý thÑc không ðµng; ðßa ðªn tâm không dao dµng.
Ðây là ta chï th¤y v¾i nhæng v§t ðßþc th¤y; chï nghe v¾i

nhæng v§t ðßþc nghe; chï cäm nh§n v¾i nhæng v§t ðßþc
cäm nh§n; chï nh§n thÑc biªt v¾i nhæng v§t ðßþc nh§n
thÑc biªt. Ta không có thêm gì trong ðó. Do ðó, ta không
dính m¡c vào t¤t cä ð¯i tßþng.
4. Trß¾c khi thñc t§p, ta ð£t ð¥u lßÞi ðøng sát b¶ rång
cØa dß¾i, 2 môi dính lÕi tñ nhiên. Sau ðó, ta sØ døng 1
trong 5 cån ð¬ thñc t§p. Thông thß¶ng, ngß¶i ta thß¶ng
sØ døng m¡t và tai.
5. Tác døng cüa cách này g°m nhæng chü ði¬m:
1) Chuy¬n hóa quán tính nång ðµng cüa tª bào não ª các
vùng ý cån (trong ðó có trí nång), và ý thÑc; làm cho tª
bào não ª các vùng này trª nên yên l£ng. Chúng không
còn tñ do khªi lên nhß trß¾c. Gi¯ng nhß møc ð°ng chån
bò hay chån trâu, dùng giây xö mûi bò hay trâu, và dùng
roi ð¬ ðánh khi bò hay trâu chÕy b§y vào ruµng lúa. Khi
bò hay trâu ðã thñc sñ b¸ ði«u phøc, chúng biªt tuân l¶i
ngß¶i chån.
2) TÕo ra tác døng sinh h÷c bên trong não bµ và h® th¯ng
tuyªn nµi tiªt, giúp cá nhân ði«u chïnh sÑc khöe cho thân
hay chæa tr¸ b®nh tâm th¬ v¯n ðã có t× trong thân, ho£c
ngån ng×a b®nh tâm th¬. Ðßa ðªn thân-tâm cá nhân hài
hòa v¾i nhau. Khi thân-tâm cá nhân ðã thñc sñ ðßþc hài
hòa, môi trß¶ng sinh hoÕt cüa gia ðình và xã hµi s¨ ðßþc
an toàn và thång tiªn h½n.

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH 409

SØ døng m¡t
Phß½ng thÑc.- Ðây là cách dùng m¡t nhìn ð¯i tßþng ð¬
kích thích tánh th¤y.
Ta có th¬ thñc t§p phß½ng thÑc này b¢ng 1 trong 4 tß
thª. Nªu ðÑng hay ði, ta có th¬ ðßa m¡t nhìn b¤t cÑ ð¯i
tßþng nào mà ta mu¯n nhìn. Khi m¡t nhìn th¤y ð¯i tßþng
nào, ta chï th¤y biªt y nhß thª ðó. Ta không dán lên ðó
mµt thÑ nhãn hi®u gì. Nhß Ph§t nói: "Trong cái th¤y chï
là cái th¤y." (Kinh BAhiya, kinh Ti¬u bµ 1, s¯ 6.)
Ðây là ta giæ ni®m th¤y biªt tÕi c½ chª tánh th¤y. Càng
giæ ðßþc lâu, tª bào não vùng tánh th¤y càng b¸ kích
thích. Qua ðó, nång lñc th¤y biªt s¨ trª thành nång lßþng.
Ð°ng th¶i h® th¯ng dây chuy«n giæa tánh th¤y và h®
th¯ng Vi«n não s¨ b¸ tác ðµng. Khi chúng b¸ tác ðµng, các
ch¤t nß¾c hóa có lþi cho c½ th¬ s¨ ðßþc tiªt ra. Nhæng
ch¤t này nhß acetylcholine và dopamine.
Thí dø 1:
- Nhìn hoa hß¶ng trong l÷ hoa ðßþc chßng trên bàn, ta
biªt ðó là hoa hß¶ng. Màu s¡c nó ð§m hay nhÕt; ta biªt
màu s¡c nó ð§m hay nhÕt. Nó tß½i hay héo; ta biªt nó
tß½i hay héo. Nó có hß½ng th½m; ta biªt nó có hß½ng
th½m... Nói chung, thông qua giác quan, trong tiªn trình
này, ta biªt rõ ràng v« hoa hß¶ng ðang trß¾c m¡t. Ta có
th¬ nói th¥m trong não v« tên hoa hß¶ng. nªu ta biªt tên
hoa hß¶ng ðó là gì. Nhßng ta không suy lu§n, không suy
ðoán, không ð£t câu höi gì v« hoa hß¶ng: Ta không höi
hoa hß¶ng này t× ðâu ðßa ðªn ? Ai chßng nó trong l÷ hoa
này ? Ta chï duy trì ni®m biªt rõ ràng v« hoa hß¶ng ðang
trß¾c m¡t ta mà thôi. Ðây là ta th¤y biªt nhß th§t v« hoa
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hß¶ng. Ta nh§n biªt rõ trÕng thái ðang là cüa nó trß¾c
m¡t ta. Thª thôi. Trong tiªn trình th¤y biªt này, thñc sñ
ðó là tánh th¤y ðang th¤y hoa hß¶ng, chÑ không phäi trí
nång ðang th¤y hoa hß¶ng. Chính c½ chª tánh th¤y ª vö
não ðang kiªn giäi v« ði«u mà m¡t ðang th¤y hoa hß¶ng.
Qua ðó, tuy có nói th¥m hay nói ra thành l¶i v« ð¯i tßþng
mà ni®m tÕp nhÕp không khªi. Chï vì tánh th¤y ðß½ng
hoÕt ðµng nên c½ chª ti«n trán không th¬ hoÕt ðµng. Do
ðó ðßa ðªn nhæng ký Ñc t× 3 vùng dài hÕn, ng¡n hÕn và
v§n hành không th¬ khªi lên. Khi chúng không khªi, ðó là
"trong cái th¤y, s¨ chï là cái th¤y." Kinh Tß½ng ¿ng 4, s¯
72, Thâu Nhiªp). V÷ng tßªng ðã b¸ vô hi®u hóa. Cùng lúc
ðó nµi tâm trª nên yên l£ng h½n. H°i ðáp sinh h÷c s¨ xäy
ra ð¬ giúp c½ th¬ ðßþc phøc h°i sÑc khöe hay ð¬ tång lên
sÑc khöe. Ðó là các c½ chª bên trong não bµ và h® th¯ng
tuyªn nµi tiªt hoÕt ðµng. Các ch¤t nß¾c hóa h÷c s¨ ðßþc
tiªt ra t× ð¯i giao cäm th¥n kinh là acetylcholine và t× các
vùng ª cu¯ng não là acetylcholine, serotonin, và
dopamine. Chính nhæng ch¤t nß¾c ðó giúp cho c½ th¬ ta
ðßþc quân bình. Ta ði«u chïnh ðßþc huyªt áp, hÕ ðß¶ng
trong máu, tâm trª nên thanh thän, và hÖ lÕc. (xem Bài
Ð÷c Thêm s¯ 4: H°i Ðáp Sinh H÷c Trong Thi«n tr. 321)
Lßu ý: - Trong Thi«n, chính v÷ng tßªng t× 3 vùng ký Ñc
này khªi lên làm cho tâm ta cÑ dao ðµng. Thông thß¶ng,
ta khó ki¬m soát ðßþc các vùng ký Ñc này. Vì chúng khªi
ngoài sñ ki¬m soát cüa ta.
Thí dø 2:
- Nhìn trái cam trên bàn Ph§t,
cam v¾i vö vàng. Ta không nói
cam này là cam t× Texas; cam
Cali. Ta cûng không th¡c m¡c vì

ta chï biªt rõ ðó là trái
cam này ng÷t, hay chua;
này là cam tr°ng ª Nam
sao cam này có vö vàng ?
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Nó khác v¾i cam có vö xanh nhß thª nào ? Nªu nêu lên
nhæng th¡c m¡c, hay nói thêm nhæng ph¦m ch¤t, ð£c
tính hay ch² sän xu¤t quä cam trß¾c m£t, ðây là ta ðã vô
tình g¡n lên trên quä cam nhæng nhãn hi®u m¾i. Ðó là ta
ðã "dán nhãn" quä cam. Trí nång có m£t. Tánh giác hay
tánh th¤y v¡ng m£t. Nhß thª là sai v¾i cách thñc t§p
không dán nhãn ð¯i tßþng. Ta không th¤y nhß th§t v«
trÕng thái ðang là cüa quä cam.
Nhß v§y, không dán nhãn ð¯i tßþng là khi m¡t nhìn th¤y

ð¯i tßþng nhß thª nào, ta chï th¤y biªt ðúng y nhß thª
ðó. Ta không thêm, không b¾t, không ð£t ði«u, không
tßªng tßþng v« ð¯i tßþng theo tình cäm chü quan cüa
riêng ta. Th¤y nhß thª nào, ta chï th¤y biªt y nhß thª ðó.
Ai có höi ta v« ð¯i tßþng ra sao, ta cûng nói lÕi y nhß ði«u
giác quan ta v×a m¾i tiªp xúc ð¯i tßþng. Ðây là cách ta
nói v« trÕng thái ðang là cüa ð¯i tßþng qua sñ nh§n biªt
cüa tánh th¤y. Chính trÕng thái ðang là này m¾i phù hþp
v¾i kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i tßþng. Nó cûng phù hþp
v¾i th¤y biªt nhß th§t. Sñ phát huy tu® trí và xây dñng
nång lñc chï hay ð¸nh ðßþc ð£t trên c½ sª này. Chï vì
trong ðó không có sñ suy lu§n cüa trí nång.
Tóm lÕi, tác døng cüa ðang là là nó tñ ch§n ðÑng ni®m
tÕp nhÕp xen vào trong lúc ta thñc t§p. Ta không c¥n xua
ðu±i v÷ng tßªng, v÷ng tßªng cûng không th¬ khªi lên.
B¢ng cách thñc t§p này, chính ta ðã sØ døng tánh th¤y ð¬
th¤y ð¯i tßþng. Ngay khi ðó, v÷ng tßªng trong các c½ chª
trí nång, ý cån và ý thÑc không th¬ có m£t. Do ðó, ta
không c¥n c¯ g¡ng ðè, d©p, buông, bö, hay "không theo
v÷ng," v÷ng cûng không th¬ khªi lên. Chï vì tâm ta ðang
trong quá trình th¤y biªt nhß th§t v« ð¯i tßþng. Thành
kiªn, thiên kiªn, ð¸nh kiªn chü quan không th¬ xäy ra,
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nên hoa hß¶ng là hoa hß¶ng ! Ta không bình lu§n thêm
v« hoa hß¶ng. Lý do là trong trÕng thái này, l¶i nói xem
nhß ðßþc d¸u lÕi, tâm ª trÕng thái khinh an.

Có l¶i và không l¶i
Quá trình th¶i gian døng công này càng kéo dài, tu® trí s¨
ðßþc phát huy và nång lñc tâm ð¸nh s¨ trª nên væng ch¡c
h½n. Vì v§y, tiªn trình th¤y biªt này ðßþc xem là tu® trí.
Tu® trí này ðßþc th¬ hi®n dß¾i hai dÕng: có l¶i và không
l¶i. Có nghîa tánh th¤y nh§n biªt rõ ràng v« ð¯i tßþng mà
tâm không bình lu§n, không khªi ðµng v« ð¯i tßþng. Ðó
là tu® trí không l¶i. Nhßng nªu có ai höi ta v« ð¯i tßþng
nhß thª nào, ta có quy«n nói v« ð¯i tßþng ðúng nhß ta
v×a ðã th¤y biªt. Nhßng nµi dung trä l¶i không có l¶i
bình lu§n thêm vào trong ðó. L¶i nói này ðßþc xem nhß
d¸u lÕi hay l¡ng ð÷ng (vUpasanta). Vì tâm ðã yên l£ng. Ðây
là tu® trí có l¶i. Nhßng l¶i này ðúng sñ thñc v« ð¯i tßþng.
Nó không chÑa nµi dung hai bên, nên ðßþc xªp là tu® trí.
Thí dø, sau khi th¤y ð¯i tßþng, có ngß¶i höi ta th¤y nhß
thª nào ? Ta nói lÕi v« ð¯i tßþng ðúng theo trÕng thái
ðang là cüa nó. Còn trong lúc ta ðang nhìn th¤y và biªt
ð¯i tßþng, ta chï th¤y biªt thôi. Tâm ngôn tuy có khªi,
nhßng chï khªi ð¬ nói v« ð¯i tßþng, chÑ không khªi lång
xång, tÕp nhÕp, dính m¡c, hay loÕn ðµng dß¾i dÕng n±i
sân, hÕi ngß¶i...
Vì thª, chúng tôi xªp không dán nhãn ð¯i tßþng vào Thi«n
Hu® (VipassanA). Các cån không c¥n ki¬m soát, không
c¥n gìn giæ mà vçn không ðµng, chï vì các tánh ðß½ng
hoÕt ðµng nên lÕc th÷ có và tâm ðßþc ð¸nh tînh. T¥m và
tÑ tuy còn mà cä 2 không lång xång dao ðµng nhß trß¾c.
Lý do là sñ phát ngôn ðã t¸nh chï (vUpasammati: quieted),
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tÑc ðã trª nên yên l£ng, nên các vùng ký Ñc không còn tñ
do khªi ni®m linh tinh. Ðây là yªu t¯ c¥n thiªt ð¬ vào
ð¸nh (SamAdhi).
Th¶i gian.- Tùy theo sñ thu§n lþi v« thì gi¶ døng công,
m²i ngày ta có th¬ thñc t§p 2 l¥n. M²i l¥n kéo dài t× 20
phút ðªn 30 phút. Ta có th¬ t§p liên tøc trong vòng 30
ngày ho£c h½n næa. Cho ðªn khi nào th¤y biªt rõ ràng ð¯i
tßþng mà tâm vçn yên l£ng, không dính m¡c v¾i ð¯i
tßþng, ðó là ta thñc t§p có kªt quä.
Kªt quä.- Tâm ta s¨ trª nên tînh l£ng, tïnh giác, và tu® trí
s¨ t× l¥n ðßþc tri¬n khai. Bän ch¤t phàm tøc, dính m¡c,
ch¤p thü (bám ch£t), và hung ác t× l¥n s¨ ðßþc chuy¬n
hóa.
Ðây là quá trình tâm thß¶ng xuyên nghiêng v« trí tu® và
ð¸nh. Tánh giác thß¶ng xuyên có m£t, ðßa ðªn t§p khí/l§u
ho£c b¸ cô l§p hóa và t× l¥n b¸ ðào thäi. Nhân chÑng
ðßþc ð£t trên c½ sª này.
Nói theo Thi«n Nguyên Thüy, ðây là trÕng thái biªt rõ
ràng (P: SampajaJJa) cüa tu® trí. Nói theo ngôn ngæ
Thi«n Tông, ðây là ta ðang "ð¯i cänh vô tâm" và "không
k©t hai bên." Ta ðang t§p sñ "h¢ng s¯ng v¾i tánh giác."

SØ døng tai
Phß½ng thÑc. - Ta cûng có th¬ thñc t§p kÛ thu§t không
dán nhãn ð¯i tßþng b¢ng cách nghe âm thanh. Ðây là
cách dùng tai nghe âm thanh ð¬ kích thích tánh nghe. Khi
thñc t§p, tai "nghe âm thanh, ta chï biªt mình ðang
nghe." Không suy lu§n, không suy ðoán, không th¡c m¡c,
không nghi ng¶, không suy nghî gì v« âm thanh. Ðây là
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cách nghe nhß thª nào, ta chï biªt nghe nhß thª ðó. (xem
thêm bài: Nghe; chï biªt nghe (tr. 310 )
Thí dø, nªu ch÷n cách nghe âm thanh cüa tiªng chuông,
ta thu bång tiªng chuông do chính ta ðánh vào cái
chuông. Khoäng cách cüa m²i tiªng chuông ngân dài
ch×ng 10 tiªng ðªm ho£c 20 tiªng ðªm. Ta cÑ ðánh
chuông và thâu tr÷n mµt m£t bång dài 45 phút. Sau ðó, ta
mª bång, trong tß thª t÷a thi«n, lßng thÆng ðÑng, hai tay
ch°ng lên nhau, m¡t nh¡m, ð¥u lßÞi ðøng b¶ rång cØa
dß¾i, và ng°i l¡ng nghe t×ng âm thanh tiªng chuông ð«u
ð£n. Tai ta chï nghe biªt. Ta không suy lu§n, không so
sánh, không h°i tßªng v« âm thanh tiªng chuông. Tiªng
chuông ngân nhß thª nào ta chï duy trì ni®m nghe biªt y
nhß thª ðó v« tiªng chuông. Ðây là cách nghe chï biªt
nghe. Cách nghe này chính là tánh nghe ðang nghe âm
thanh tiªng chuông ngân lên t×ng ch§p. Thª thôi. Trong
quá trình này vùng ti«n trán bán c¥u não trái và phäi
không hoÕt ðµng.
B¢ng cách thñc t§p này — nghe mà không dán nhãn âm
thanh — ta s¨ kích thích ðßþc tánh nghe trong c½ chª
tánh giác. N½i ðây, chÑc nång cüa tánh nghe s¨ kiªn giäi
v« ði«u ta ðang nghe mà không có sñ can thi®p cüa trí
nång. Trên c½ sª này, ta phá tan ðßþc quán tính suy lu§n
cüa trí nång, quán tính suy nghî cüa ý cån, và quán tính
phân bi®t cüa ý thÑc. Kªt quä ðßa ðªn nµi tâm ðßþc yên
l£ng (t¸nh chï). Ngôn hành và ý hành không dao ðµng.
Th¶i gian.- Tùy theo sñ thu§n lþi thì gi¶, m²i ngày ta có
th¬ thñc t§p 2 th¶i. M²i th¶i kéo dài t× 20 phút ðªn 30
phút. Ta thñc t§p trong vòng 30 ngày liên tøc ho£c lâu
h½n næa. Cho ðªn khi nào ta kinh nghi®m "nghe tiªng
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mà không dính v¾i tiªng," ðó là ta thành công không dán
nhãn âm thanh.
Kªt quä. - B¢ng cách thñc t§p không dán nhãn âm thanh,
nªu thñc t§p ð«u ð£n, kªt quä ta s¨ kích thích ðßþc tánh
nghe t× bên trong c½ chª tánh giác và hÕn chª quán tính
giäi mã cüa vùng Broca. Qua ðó ta s¨ ki¬m soát ðßþc v÷ng
tßªng, tÑc ki¬m soát ðßþc "t¥m và tÑ." Ð°ng th¶i ta cûng
s¨ kinh nghi®m ði«u chïnh huyªt áp hay hÕ ðß¶ng trong
máu. Chï vì trong tiªn trình nghe âm thanh mà không dán
nhãn âm thanh này, ta ðã tác ðµng thÆng vào ð¯i giao
cäm th¥n kinh thông qua c½ chª khu Dß¾i Ð°i.

Nhæng kinh nghi®m
Do ðó, ð¬ chuy¬n hóa nµi tâm, phát huy trí tu® tâm linh,
tÕo ra cân b¢ng thân-tâm, và tránh xa hai cñc ðoan cüa
tâm phân bi®t, không dán nhãn ð¯i tßþng s¨ giúp ta kinh
nghi®m:
1. Trên m£t tâm.- Ta s¨ kinh nghi®m tâm an t¸nh, tr¥m
l£ng, thanh thän, hay khinh an. Ngôn hành l¡ng d¸u. S¯ng
hòa hþp v¾i m÷i ngß¶i chung quanh. Cân b¢ng thân-tâm,
vßþt qua ngû chß¾ng 13. D©p ðßþc nhæng tùy miên ð¯ kÜ,
ghen ghét, ganh t¸, h©p hòi, nghi kÜ ngß¶i khác. S¯ng cªi
mª v¾i m÷i ngß¶i.
B®nh thành kiªn, ð¸nh kiªn, thiên kiªn chü quan, và b®nh
nói x¤u ngß¶i khác khi ngß¶i ðó v¡ng m£t mà ta vß¾ng
m¡c trß¾c kia, s¨ chæa tr¸ ðßþc. Ta không nói lén, không
nói sau lßng. Ta không ð½n phß½ng lên án kë v¡ng m£t.
Trên phß½ng di®n này, tß cách cüa ta s¨ trª nên ðÑng
ð¡n h½n. Ta phân bi®t rõ ràng giæa ðúng và sai trong
nh§n thÑc hay trong ý kiªn cüa ta. Ta không b¸ kë khác
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lung lÕc ð¬ nói sai sñ th§t v« hành ðµng cüa ngß¶i khác,
vi®c khác. Tâm và ý cüa ta ngày càng trª nên trong sÕch
ð¯i v¾i m÷i ngß¶i chung quanh.
Nói chung, b¢ng cách không dán nhãn ð¯i tßþng, tâm ta
s¨ d trª nên thanh t¸nh. Ý thÑc cåm thù, cåm tÑc, gi§n
h¶n, ð¯ kÜ ngß¶i khác t× l¥n ðßþc loÕi ra khöi tâm dính
m¡c cüa ta. Qua ðó ta s¨ có kinh nghi®m v« Chï và Ð¸nh,
và v« sñ chuy¬n hoá tâm phàm tøc. T§p khí/l§u ho£c b¸
cô l§p và s¨ t× l¥n ðßþc ðào thäi.
2. Trên m£t hu®.- Sau th¶i gian døng công, ta có khä nång
kinh nghi®m tu® trí nhß th§t væng ch¡c v« ð¯i tßþng. Trí
nång không còn méo mó, không còn suy lu§n. Nó s¨ có
quán tính m¾i là th¤y nhß th§t, biªt nhß th§t, nghe nhß

th§t, xúc chÕm nhß th§t, và nh§n thÑc nhß th§t v« ð¯i
tßþng.
3. Trên m£t thân.- Sau th¶i gian thñc hành cách không
dán nhãn, không chøp mû ngß¶i khác, ta s¨ kinh nghi®m
ðßþc sñ cân b¢ng thân và tâm. Nªu có b®nh tâm th¬, ta
cûng s¨ t× l¥n tñ ði«u chïnh khöi. Tâm ta không còn xung
ðµt v¾i chính nó hay v¾i ngß¶i khác. Nó ðã trª nên khinh
an. Qua ðó h® Ð¯i giao cäm thß¶ng xuyên hoÕt ðµng, ðßa
ðªn thân ta ðßþc khöe mÕnh và khoan khoái. Ta không
còn u¬ oäi, m®t nh÷c nhß trß¾c. Thân ta ðßþc khinh an.
4. Trên m£t nghi®p.- Thông qua không dán nhãn ð¯i
tßþng, ta s¨ ch¤m dÑt tß tßªng hÕ b® kë có tài h½n ta, ta
không tÕo ác kiªn, ác ngôn v¾i ngß¶i khác ð¬ ng¥m hÕi uy
tín và danh dñ ngß¶i khác. Ta không tiªp tøc gây h§n thù
ð¯i v¾i ngß¶i khác. Khi tâm ðã trª nên thanh t¸nh, thân
nghi®p, l¶i nghi®p cüa ta cûng s¨ d dàng trª nên thanh
t¸nh. Trong kiªp tß½ng lai, ta s¨ không b¸ trä quä báo x¤u
vì thái ðµ dán nhãn và chøp mû ngß¶i khác.
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5. Thñc hành ðúng theo chánh pháp. - Sau cùng, b¢ng
không dán nhãn ð¯i tßþng, ta s¨ thñc hành ðúng theo
Chánh Pháp cüa Ph§t. Ðó là ta áp døng th¤y biªt nhß
th§t, nghe biªt nhß th§t... trß¾c t¤t cä ð¯i tßþng giác
quan. Tâm ta không còn mê loÕn nhß trß¾c. Nó ðßþc
chuy¬n hóa. Quan ði¬m "tôi là" không còn thß¶ng trñc
xu¤t hi®n trong nhæng nh§n thÑc chü quan cüa ta. Qua
phß½ng thÑc này ta s¨ kinh nghi®m chánh ni®m tïnh giác
và sñ phát huy tâm linh t× bên trong c½ chª tánh giác.
Nói chung, khi dán nhãn ð¯i tßþng, chính bên trong tâm
ta thß¶ng xuyên din ra nhæng xung ðµt ti«m tàng vì
nhæng thÑ cäm th÷ ßa, không ßa; thích, không thích.
Ghét, ganh t¸, thù ð¸ch, thiên l®ch, méo mó, ghê tªm,
tham, sân, ngã mÕn, thành kiªn, thiên kiªn, ð¸nh kiªn
thß¶ng xuyên din ra trong tâm ta. T× ðó, chánh trí, chân
trí, chánh kiªn, chánh ni®m, nhß th§t tri, nhß th§t kiªn,
nhß th§t tri kiªn không làm sao có m£t trong sinh hoÕt
cüa ta.
Vi®c thñc hành Thi«n cüa ta s¨ trª nên bª t¡c. Tánh giác
không th¬ có m£t. Trí nång méo mó, suy lu§n, suy ðoán
thß¶ng xuyên có m£t. Ý hành, ngôn hành không yên l£ng.
Sáu cån không bao gi¶ an t¸nh trß¾c sáu tr¥n. Nång lñc vô
minh càng bûa vây tánh giác kiên c¯ h½n. Ta không th¬
nào kinh nghi®m th¤y biªt nhß th§t, nghe biªt nhß th§t,
xúc chÕm biªt nhß th§t, nh§n thÑc biªt nhß th§t v« l¶i
Ph§t dÕy.

V¤n ðáp
Höi: - TÕi sao phäi thñc t§p không dán nhãn ð¯i tßþng ?
Ðáp: - Trß¾c hªt là d©p quán tính thành kiªn, ð¸nh kiªn
chü quan ð¯i v¾i ð¯i tßþng ð¬ sáu cån không dính sáu
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tr¥n. Sau ðó là ta có khä nång d©p quán tính suy lu§n cüa
trí nång ð¬ kích thích nång lñc kiªn giäi t±ng quát t×
vùng tánh giác.
Nhìn ð¯i tßþng chï là cách ð¬ tác ðµng tánh th¤y, thông
qua sñ không dán nhãn ð¯i tßþng b¢ng th¤y biªt nhß
th§t. Cûng v§y, ta không dán nhãn hi®u vào nhæng ði«u
m¡t th¤y, tai nghe, mûi ngØi, lßÞi nªm, thân xúc chÕm
m²i khi các cån tiªp xúc ð¯i tßþng. Ta chï nh§n biªt ð¯i
tßþng nhß th§t thôi. Ð¯i tßþng nhß thª nào, ta biªt y
nhß thª ðó. Ta không thêm, không b¾t. Ta nh§n ra trÕng
thái ðang là cüa ð¯i tßþng. Ta không suy lu§n, không v¨
gì thêm theo quan ði¬m chü quan cüa ta v« ð¯i tßþng.
Trên c½ sª này, các loÕi tâm sª không th¬ khªi lên, do ðó,
tâm không b¸ nhim ô. V¾i cách th¤y biªt này, tâm ðã yên
l£ng (samAhito). Do ðó, d dàng ðßa ðªn ð¸nh.

Ð¯i chiªu.- Trong Ph§t giáo Nguyên Thüy, Ph§t dÕy "gìn
giæ sáu cån, không cho dính m¡c sáu tr¥n," b¢ng cách
không dán nhãn ð¯i tßþng, ta s¨ ðÕt ðßþc møc tiêu ðó.
M¡t th¤y s¡c, ta s¨ không b¸ dính v¾i s¡c; tai nghe tiªng,
ta s¨ không b¸ k©t v¾i tiªng...
Trong kinh Thâu Nhiªp, Tß½ng ¿ng 4, s¯ 72, Ph§t có dÕy
TÏ Kheo MAlukyaputta v« cách sØ døng m¡t, tai, mûi,
lßÞi, thân, ý ð¬ khi tiªp xúc ð¯i tßþng chï th¤y v¾i nhæng
v§t th¤y ðßþc, chï nghe v¾i nhæng v§t nghe ðßþc, chï
cäm nh§n v¾i nhæng v§t cäm nh§n ðßþc, chï nh§n biªt
v¾i nhæng v§t nh§n biªt ðßþc... Ông không có vì cái ¤y...
Trong kinh Sáu Sinh V§t, Tß½ng ¿ng 4, s¯ 198, Ph§t cûng
dÕy: "TÏ kheo, khi m¡t th¤y s¡c, không thiên ch¤p các
s¡c khä ái, không ghét bö các s¡c không khä ái, s¯ng v¾i
thân ni®m an trú, v¾i tâm vô lßþng. V¸ ¤y nhß th§t rõ biªt
tâm giäi thoát, tu® giäi thoát..."
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Ngoài ra, b¢ng thñc hành không dán nhãn ð¯i tßþng, ta
cûng ðáp Ñng ðúng pháp nhß th§t (YathAbhUta) cüa Ph§t.
Còn ð¯i v¾i Thi«n Tông, qua không dán nhãn ð¯i tßþng,
nªu thành tñu, ta cûng r½i vào tình trÕng "không b¸ k©t
hai bên" và "ð¯i cänh, tâm không dính v¾i cänh."
Tóm kªt
Thi«n là môn tu nh¡m cäi tÕo tâm mê thành tâm tïnh
thÑc, tâm dính m¡c thành tâm thanh thän và h°n nhiên.
Ð¬ ðÕt møc tiêu này, ª l¾p Cån Bän, chúng tôi hß¾ng dçn
kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i tßþng. KÛ thu§t này thuµc
Thi«n Hu®. Hu® này thuµc tu® trí th¤y biªt nhß th§t,
nghe biªt nhß th§t, xúc chÕm biªt nhß th§t, và ý nh§n
thÑc biªt nhß th§t. Trong ðó t¥m và tÑ tuy vçn còn,
nhßng cä 2 ª th¬ l¡ng d¸u hay yên l£ng. Tâm ª trÕng thái
khinh an14 vì nó không dính m¡c ð¯i tßþng. Nói th¥m v«
sân, nói th¥m v« hÕi ngß¶i khác, nói th¥m v« gây ác v¾i
ngß¶i khác, tÑc "Sân t¥m, hÕi t¥m, ác t¥m" không khªi.
Lý do là chï vì trong lúc ðó chï có sñ hoÕt ðµng cüa Th÷
v¾i trÕng thái "biªt rõ ràng ð¯i tßþng mà tâm không dính
ð¯i tßþng;" ðßa ðªn Tßªng không ðµng, nên Hành và
ThÑc không hi®n hæu. Ðây là ði«u ki®n c¥n thiªt ð¬ ði
vào t×ng Thi«n ThÑ NhÑt hay S½ Ð¸nh.
Nói chung, tâm biªt nhß th§t, nghe biªt nhß th§t, xúc
chÕm biªt nhß th§t, nh§n thÑc biªt nhß th§t v« ð¯i tßþng
mà không tñ v¨ ra thêm mµt ph¦m ch¤t hay thuµc tính gì
khác v« ð¯i tßþng. Ðó là cách không dán nhãn ð¯i tßþng.
B¢ng cách này, ta s¨ tránh r½i vào 2 ð¥u cñc ðoan.
Khi các cån tiªp xúc ð¯i tßþng, ta không dán nhãn hi®u
“t¯t hay x¤u” “ðúng hay sai,” “chánh hay tà,” “thi®n hay
ác,” “phäi hay trái” vào b¤t cÑ ð¯i tßþng nào. Ta chï giæ
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sñ th¤y biªt nhß th§t, nghe biªt nhß th§t, xúc chÕm biªt
nhß th§t, nh§n thÑc biªt nhß th§t v« ð¯i tßþng. Ngay n½i
ðó, tâm ta hoàn toàn không dính m¡c vào ð¯i tßþng. Hu®
và ð¸nh ð«u ð°ng th¶i có m£t trong trß¶ng hþp này. Ðây
là vai trò cüa tánh giác.
Không dán nhãn ð¯i tßþng là kÛ thu§t thñc hành r¤t thiªt
thñc. Nó phù hþp v¾i sñ hi¬u biªt cüa m÷i trình ðµ và r¤t
sát v¾i phß½ng thÑc s¯ng m¾i, có ðÕo ðÑc và nhân cách
trong cuµc s¯ng h¢ng ngày.
Tuy không mang nµi dung cao siêu, nhßng nó là mµt
trong nhæng phß½ng ti®n giúp ta tr× ðuþc nhæng thÑ
b®nh nhß sau:
- Chæa b®nh tâm lý là b®nh thành kiªn, thiên kiªn, ð¸nh
kiªn chü quan ð¯i v¾i ngß¶i khác, v§t khác. Ta cûng có
khä nång chiªn th¡ng nhæng thÑ b®nh chøp mû ngß¶i
khác và hÕn chª tâm quá khích, tâm ðiên ðäo, và tâm thù
h§n ngß¶i khác. Trß¾c ðây, nªu ðã có thành kiªn, ð¸nh
kiªn v¾i ai, bây gi¶ sau th¶i gian áp døng không dán nhãn
ð¯i tßþng, ta s¨ không còn mang thành kiªn, ð¸nh kiªn
v¾i h÷ næa. Ðó là ta không còn mang b®nh chøp mû h÷ là
ngß¶i thª này, thª khác theo sñ ghen ghét, ganh t¸, ð¯ kÜ
cüa ta. Nªu ta ðã sÇn có t§p khí ác ngôn, ác kh¦u, ác ý,
nhæng t§p khí s¨ tñ ðµng b¸ cô l§p. Ta vui vë và s¯ng hài
hòa v¾i m÷i ngß¶i chung quanh. Ta không mang m£c
cäm ð¯ kÜ, thù h§n, chê trách, nguy«n rüa ngß¶i khác
theo bän ch¤t phàm tøc cüa ta. Ta không ganh t¸ v« tài
nång, ðÑc ðµ, hay sñ giàu sang, hßªng ðßþc phß¾c báo
cüa ngß¶i khác. Ta cûng không tránh né ai, chï vì nµi tâm
ta không l¤n c¤n nhæng m£c cäm dán nhãn trß¾c ðây ð¯i
v¾i ngß¶i ðó.
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Trên c½ sª này, ðÑng trß¾c t¤t cä cänh, ta s¨ có kinh
nghi®m vô tâm và không dính m¡c hai bên. Ðó là th¤y
biªt nhß th§t v« ð¯i tßþng mà tâm nh¸ nguyên không có
trong ðó. Còn nªu ta cÑ dán nhãn ngß¶i khác, v§t khác
hay môi trß¶ng khác, tâm ta s¨ luôn luôn ô nhim. T§p
khí này s¨ d¥y thêm lên. Tánh giác s¨ không bao gi¶ có
m£t. Ta s¨ không bao gi¶ hài hòa cùng v¾i m÷i ngß¶i
chung quanh hay v¾i môi trß¶ng thiên nhiên. Ðß¶ng
Thi«n cüa ta s¨ không bao gi¶ thång tiªn. Kinh nghi®m
tâm linh, ta s¨ không bao gi¶ nªm ðßþc hß½ng v¸ cüa nó.
M£t khác, ta s¨ huân t§p thêm nghi®p ác v« l¶i nói sai sñ
th§t, xuyên tÕc, b×a bãi, thiªu cån cÑ, thiªu tâm t× bi,
tâm hÖ xä ð¯i v¾i ngß¶i khác. Trên c½ sª qui lu§t nghi®p
báo, ch¡c ch¡n ta khó tránh khöi quä báo x¤u trong kiªp
hi®n tÕi và tß½ng lai.
Ngoài ra, mu¯n thành tñu "sáu cån không dính m¡c sáu
tr¥n," "ð¯i cänh vô tâm," "không k©t hai bên," "th¤y s¡c
không dính s¡c," "nghe tiªng không k©t tiªng," "th¤y núi
sông là núi sông," "cây g§y là cây g§y," hay "tâm bình," ta
c¥n áp døng không dán nhãn ð¯i tßþng.
Do ðó, mu¯n kinh nghi®m tu® trí không l¶i, tâm thanh
thän, an t¸nh, th¤y biªt nhß th§t, và s¯ng hài hòa v¾i m÷i
ngß¶i, ta c¥n thñc t§p phß½ng ti®n thiªt thñc này. Ð¬
mµt ngày nào ðó, ta s¯ng an vui, có chánh trí, chánh,
kiªn, và chánh hu® ð¯i v¾i m÷i ngß¶i chung quanh và v¾i
môi trß¶ng chung quanh.

Khó thñc hành. - Nó cûng là phß½ng ti®n khªi ð¥u cüa
ðß¶ng vào tâm linh ð¬ ðªn n½i th¤y nhß th§t, biªt nhß
th§t theo l¶i Ph§t dÕy trong h® kinh Nguyên Thüy. Nói
chung, hÕnh phúc chân th§t và an lÕc lâu dài n¢m trong
cách s¯ng mà không dán nhãn ngß¶i khác, sñ vi®c khác,
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ð¯i tßþng khác. Tuy nhiên, mu¯n ðÕt ðßþc kªt quä
không dán nhãn ð¯i tßþng là v¤n ð« vô cùng khó khån.
Ta không th¬ ðÕt ðßþc kªt quä væng ch¡c trong vòng vài
ba tháng hay vài ba nåm. Vì quán tính dán nhãn ð¯i
tßþng hay chøp mû ngß¶i khác v¯n ðã trª thành mµt
nång lñc vô cùng væng ch¡c trong tâm thÑc ngß¶i chßa
tïnh ngµ. Vì thª, ta phäi quyªt tâm và kiên trì thñc t§p kÛ
thu§t này.
Thành quä cu¯i cùng bao gi¶ cûng dành riêng cho ngß¶i
có quyªt tâm và kiên trì thñc t§p. Miên m§t thñc hành là
phß½ng ti®n tích cñc h² trþ kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i
tßþng.
Kªt lu§n
Chân lý tñ bän thân nó v¯n không nhãn hi®u. Dù ngß¶i
có khä nång giäi thích giáo lý trên nhi«u m£t, trái lÕi, khi
có tß tßªng “dán nhãn,” thích dán nhãn ngß¶i khác,
ngß¶i ðó không phäi là ngß¶i ðã thñc sñ thông su¯t tinh
ba chân tánh hi®n tßþng. Giáo lý mà ngß¶i ðó giäi thích
chï bi¬u lµ trên m£t t× ngæ thôi. ChÑ không lµt hªt ý
nghîa thâm sâu cüa giáo lý qua t× ngæ ðó. Sñ giäng dÕy
này không ðßa tâm ngß¶i nghe ðªn tñ chuy¬n hóa. Vì c½
bän là ngß¶i giäng còn duy trì thái ðµ dán nhãn ngß¶i
hay cänh, v§t. Ta còn vß¾ng m¡c, còn hai bên, trí nång
chßa thñc sñ tïnh ngµ. Tß tßªng xem "cái Ta" là trên hªt
vçn còn ti«m tàng trong ta. Do ðó, t¤t nhiên tß tßªng cñc
ðoan phäi ðßþc bi¬u lµ qua sñ giäng dÕy cüa ta. Kiªn
ch¤p, pháp ch¤p, và tâm phân bi®t hai bên vçn bi¬u lµ
trong l¯i ð¯i xØ cüa ta v¾i ngß¶i chung quanh. Ghét và
thß½ng, thi®n và ác, bè phái và phe nhóm vçn còn ti«m
tàng trong tâm ta.
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B¢ng cách không dán nhãn ð¯i tßþng, s¨ giúp tâm ta trª
nên an t¸nh, tr¥m l£ng, và s¯ng hài hòa v¾i m÷i ngß¶i
chung quanh. Ta d©p ðßþc nhæng tùy miên tham døc,
sân h§n, nghi ng¶, ð¯ kÜ, khát ái, thành kiªn, ð¸nh kiªn,
thiên kiªn chü quan. Ta s¨ t× l¥n chuy¬n ð±i nh§n thÑc,
chuy¬n hóa nµi tâm và phát huy ðßþc nång lñc kiªn giäi
cüa tánh giác. Qua ðó, ta có khä nång ði vào Con Ðß¶ng
không có hai ð¥u cñc ðoan cüa thß½ng/ghét, ð¯ kÜ, nghi
ng¶, không có phäi là, nên là mà có trÕng thái ðang là hay
sñ th¤y biªt, nghe biªt, xúc chÕm biªt, nh§n thÑc biªt
nhß th§t cüa trí nång tïnh ngµ. Ðó là Trung ÐÕo. Lý do là
qua nhæng phß½ng thÑc không dán nhãn nói trên, ta m¾i
h¢ng s¯ng v¾i trÕng thái nhß th§t. Ta không r½i vào
nhæng quan ði¬m chü quan cñc ðoan cüa thành kiªn,
ð¸nh kiªn, thiên kiªn.
– mÑc cån bän, ngß¶i m¾i tu thi«n c¥n ðßþc hß¾ng dçn
cách t§p không dán nhãn ð¯i tßþng trong th¶i gian ng¡n
ð¬ phá tan quán tính thành kiªn, ð¸nh kiªn, thiên kiªn
chü quan; giúp trí nång ði ðªn tïnh ngµ, tÕo ra sñ hài hòa
thân tâm và hài hòa v¾i môi trß¶ng chung quanh.
Nªu biªt cách cø th¬ hóa kÛ thu§t không dán nhãn ð¯i
tßþng trong sinh hoÕt thi«n h¢ng ngày, t§p khí hay l§u
ho£c s¨ b¸ cô l§p, tñ ngã s¨ trª nên thanh t¸nh, ð¸nh và
hu® s¨ t× l¥n phát huy và trª nên nång lñc væng ch¡c.
Không dán nhãn ð¯i tßþng là phß½ng thÑc thñc hành
n°ng c¯t cüa Thi«n Hu®. Ði«u quan tr÷ng nh¤t là nó giúp
ta làm d¸u nhæng tß tßªng khÆng ð¸nh: "Phäi là," "Nên
Là," "Không phäi là," "Không nên là," "Tôi là..." Nó cûng
giúp ta có kinh nghi®m th¤y biªt nhß th§t, nghe biªt nhß
th§t, xúc chÕm nhß th§t và nh§n thÑc biªt nhß th§t v« ð¯i
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tßþng và cûng giúp ta có chánh ni®m tïnh giác v« ð¯i
tßþng và môi trß¶ng chung quanh.
Ðây cûng là phß½ng ti®n ði thÆng vào cØa Tâm linh thñc
tin trong Thi«n Ph§t giáo. Qua ðßþc cØa này, ta s¨ có
kinh nghi®m hài hòa thân-tâm và hài hòa v¾i môi trß¶ng
chung quanh. Ta cûng s¨ có kinh nghi®m hi¬u biªt ðúng
ð¡n (chánh trí), có quan ði¬m ðúng ð¡n (chánh kiªn), và
có trí hu® ðúng ð¡n (chánh hu®) v« t¤t cä ð¯i tßþng.

(Hªt Cu¯n 2. Xin xem tiªp Cu¯n 3)
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Phø løc
Kinh Bàhiya
(và bình giäi)
Kinh BAhiya là bài kinh Ph§t dÕy liên h® ðªn nhæng chÑc
nång trong c½ chª tánh giác, g°m tánh th¤y, tánh nghe, tánh
xúc chÕm, và nh§n thÑc biªt. Ðây là bài kinh ðßþc chúng tôi
rút ra t× trong kinh Ph§t Tñ Thuyªt, Chß½ng 1 Ph¦m B° Ð«,
thuµc Ti¬u Bµ Kinh cüa kinh tÕng PAli, thuµc h® kinh Nguyên
Thüy.
Bài kinh này nói lên trß¶ng hþp tri®t ngµ tÑc kh¡c cüa ông
BAhiya qua sñ l¡ng nghe Ph§t giäng v¾i ði«u ki®n tâm cüa ông
BAhiya có mang mµt m¯i nghi l¾n là làm sao ð¬ ðÕt ðßþc
hÕnh phúc an lÕc lâu dài. Sau khi nghe Ph§t giäng, ông ðã
th¤u ðáo tÑc kh¡c ði«u ðó và ð¡c quä A la hán.

S½ lßþc ti¬u sØ ông BAhiya
- Ông BAhiya là v¸ A la hán vào th¶i Ph§t Thích Ca Gotama.
Ông mang tên này vì ông sinh trßªng tÕi ngôi làng tên
BAhiya ª BhArukaccha. Ông cûng ðßþc ngß¶i ð¶i g÷i là
DArucIriya vì trß¾c khi ð¡c quä A la hán, ông ðã m£c áo làm
b¢ng vö cây. DAru = cây; cIriya = vö cây. DArucIriya = Ngß¶i
m£c vö cây.
Khi còn là ngß¶i chßa tu, ông là mµt thß½ng nhân. Ông ði
buôn b¢ng thuy«n. Ông ðã 7 l¥n vßþt sông Indus bång qua
bi¬n ð¬ ði buôn. Trong 7 l¥n ð«u thành công cä 7. Ðªn l¥n
thÑ 8, trong khi ði ðªn thß½ng cäng ª SuvaNNabhUmi, tàu ông
b¸ ð¡m chìm giæa bi¬n. Hàng hóa và cüa cäi vàng bÕc cüa ông
ð«u chìm m¤t hªt. T¤t cä thß½ng nhân trên tàu ð«u chªt. May
m¡n cho ông là ông ôm ðßþc t¤m ván. Sau 7 ngày ðêm lênh
ðênh trên bi¬n, chiªn ð¤u v¾i tØ th¥n, ông ðã t¤p vào b¶ bi¬n
SuppAraka v¾i t¤m ván. Khi ðªn b¶, ông không còn qu¥n áo
ð¬ che thân. Ông nh£t nhánh cây nhö và vö cây kªt lÕi thành
kh¯ ð¬ che thân. Sau ðó ông lên b¶ và ði kh¤t thñc. Dân vùng
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bi¬n SuppAraka th¤y ông ån m£c vö cây nên g÷i ông là "ngß¶i
m£c vö cây" (DArucIriya). Hi¬u ðßþc hoàn cänh cüa ông là
ngß¶i v×a thoát chªt sau chuyªn tàu chìm, dân chúng kë ít
ngß¶i nhi«u, tùy theo phß½ng ti®n cüa mình ðã cúng dß¶ng
thÑc ån, thÑc u¯ng cho ông v¾i sñ tôn kính. Th¤y ông không
áo qu¥n, dân vùng bi¬n cúng dß¶ng áo qu¥n và nhi«u v§t
døng ðáng giá khác, nhßng ông t× ch¯i. Ông chï nh§n ðü s¯
c¥n dùng. Nh¶ v§y uy tín cüa ông càng lên cao. Ít lâu sau ðó,
dân vùng bi¬n nghî r¢ng ông là mµt v¸ A la hán. Sau cùng,
chính ông cûng cho r¢ng ông là v¸ A la hán hay là ngß¶i ðang
ði trên ðß¶ng A la hán.
Lúc b¤y gi¶ có mµt thiên nhân (devatA), trß¾c kia là bà con
ruµt th¸t v¾i ông BAhiya, trong mµt ðêm khuya, thiên nhân
này hi®n ra và nói cho BAhiya biªt r¢ng, ông không phäi là A
la hán, cûng không phäi là ngß¶i ðang ði trên ðß¶ng A la hán.
Nªu mu¯n ði trên con ðß¶ng A la hán và trª thành v¸ A la
hán, thiên nhân này cho biªt là ông nên mau mau ðªn KÏ
viên Tinh Xá ª Xá V® (SAvatthi) ð¬ g£p ngay ðÑc Ph§t. Ph§t s¨
giäng cho ông biªt làm thª nào ð¬ ði trên ðß¶ng A la hán,
làm thª nào ð¬ có lþi lÕc cho chính ông trên ðß¶ng tâm linh.
Nghe v§y, ông BAhiya li«n quyªt tâm ði ðªn Xá V® (SAvatthi)
ngay. M£c dù b¶ bi¬n SuppAraka cách xa Xá V® khoäng 120
do tu¥n (1 do tu¥n (yojana = leagues) b¢ng 4 km. 120 x 4km =
480 km), v¾i quyªt tâm mãnh li®t, ông BAhiya ði su¯t ðêm.
Ông hy v÷ng g£p Ph§t ð¬ chính tai ông nghe Ph§t giäng cách
làm sao ð¬ ðÕt ðßþc hÕnh phúc an lÕc lâu dài.
Sáng s¾m hôm sau ông ðã ðªn KÏ viên Tinh xá. Ông r¤t ð±i
vui m×ng, tin tßªng s¨ g£p ðÑc Ph§t ð¬ thßa höi. Nhßng ông
ðßþc cho biªt là ðÑc Ph§t ðã ði kh¤t thñc r°i. V¾i tâm trÕng
nôn nóng, ông li«n bß½n bä ði nhanh theo hß¾ng ðÑc Ph§t
ðang ði kh¤t thñc. Ông mong r¢ng khi g£p Ph§t, ông s¨ nghe
Ph§t chï dÕy cách tu. Khi th¤y Ph§t ðang ch§m rãi ði, ông li«n
nhanh chân bß¾c ðªn trß¾c m£t Ph§t, quì xu¯ng giæa ðß¶ng,
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ðänh l sát dß¾i chân Ph§t, r°i ôn t°n thïnh c¥u Ph§t dÕy
pháp ð¬ ông ðßþc giäi thoát.
Ông ch¡p tay thành tâm bÕch:
- BÕch Thª Tôn, c¥u xin Thª Tôn hãy thuyªt pháp cho con.
Thi®n Th® hãy thuyªt pháp cho con, nh¶ v§y con có th¬ ðßþc
hÕnh phúc an lÕc lâu dài.
ÐÑc Ph§t ch§m rãi ðáp:
- Không phäi th¶i, này BAhiya, ta ðang ði kh¤t thñc.
Ông BAhiya tiªp tøc c¥u xin næa.
- Th§t khó biªt, bÕch Thª Tôn, là chß¾ng ngÕi cho mÕng s¯ng
cüa Thª Tôn hay chß¾ng ngÕi cho mÕng s¯ng cüa con. BÕch
Thª Tôn, Thª Tôn hãy thuyªt pháp cho con. Thi®n Th® hãy
thuyªt pháp cho con, nh¶ v§y con có th¬ ðßþc hÕnh phúc an
lÕc lâu dài.
L¥n thÑ hai ðÑc Ph§t cûng t× ch¯i. ÐÑc Ph§t cho biªt là
không phäi th¶i ð¬ ðÑc Ph§t giäng. Không chán nän, ông
BAhiya kh¦n c¥u l¥n thÑ ba:
- Th§t khó biªt, bÕch Thª Tôn, là chß¾ng ngÕi cho mÕng s¯ng
cüa Thª Tôn hay chß¾ng ngÕi cho mÕng s¯ng cüa con. BÕch
Thª Tôn, Thª Tôn hãy thuyªt pháp cho con. Thi®n Th® hãy
thuyªt pháp cho con, nh¶ v§y con có th¬ ðßþc hÕnh phúc an
lÕc lâu dài.
Nhìn thái ðµ thành kh¦n và lòng nhi®t tâm c¥u pháp cüa
BAhiya, th¤y ðã ðªn lúc c¥n nói bài pháp thích hþp v¾i tâm
trÕng ðang mong ðþi ch¶ nghe cüa ông BAhiya, ðÑc Ph§t li«n
ch§m rãi nói nhæng l¶i ng¡n g÷n. Ông BAhiya ch¡p tay quì
chú tâm l¡ng nghe l¶i Ph§t. Ph§t nói:
- V§y này BAhiya, ông c¥n phäi h÷c t§p nhß sau: "Trong cái

th¤y, chï là cái th¤y; trong cái nghe, chï là cái nghe; trong cái
th÷ tßªng, chï là cái th÷ tßªng; trong cái thÑc tri, chï là cái
thÑc tri." Nhß v§y, này BAhiya, ông c¥n phäi h÷c t§p. Vì r¢ng,

428

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

này BAhiya, nªu v¾i ông, trong cái th¤y, chï là cái th¤y; trong
cái nghe, chï là cái nghe; trong cái th÷ tßªng, chï là cái th÷
tßªng; trong cái thÑc tri, chï là cái thÑc tri. Do v§y, này
BAhiya, ông không là ch² ¤y. Vì r¢ng, này BAhiya, ông không
là ð¶i này, không là ð¶i sau, không là ð¶i ch£ng giæa. Nhß v§y
là ðoÕn t§n kh± ðau.
Kinh ghi tiªp: - Nh¶ l¶i thuyªt pháp tóm t¡t này cüa Thª Tôn,
tâm cüa BAhiya DAruciriya ðßþc giäi thoát khöi các l§u ho£c.
Giäi thích: - TÑc là khi nghe Ph§t giäng xong, ông ðã ð¡c quä
A la hán. Ðây là ông ðã tÑc kh¡c nh§n thÑc th¤u ðáo Chân lý.
Trong PAli g÷i trÕng thái này là "khippAbhiJJAnaM" Tß½ng
ðß½ng tiªng Anh là "instantly comprehended the Truth" Nói
theo thu§t ngæ Thi«n Tông Trung Hoa, ông ðã "tri®t ngµ."
Sau ðó, ðÑc Ph§t ði kh¤t thñc. Riêng ông BAhiya t× giã Ph§t...
Không lâu sau ðó, mµt con bò con húc vào ông BAhiya. Ông
chªt. Khi Ph§t ði kh¤t thñc xong, sau bu±i ån trßa, trên ðß¶ng
ði kh¤t thñc trª v« cùng chung v¾i nhi«u TÏ kheo, Ph§t th¤y
ông BAhiya n¢m chªt. Ph§t li«n nói v¾i các TÏ kheo:
- Này các TÏ kheo, hãy l¤y thân xác BAhiya DArucIriya ð£t lên
trên cái chõng, ðem ði höa thiêu, r°i xây tháp lên trên. Này
các TÏ kheo, mµt v¸ ð°ng PhÕm hÕnh v¾i các Th¥y ðã qua ð¶i
!
Giäi thích: - Ð°ng PhÕm hÕnh, tÑc là cùng chung hÕnh s¯ng
cüa b§c Thánh v¾i các v¸ TÏ kheo, ð® tØ cüa Ph§t.
Kinh ghi tiªp: - Sau khi các v¸ TÏ kheo làm y theo l¶i Ph§t dÕy
xong, các ngài ðªn bÕch Ph§t, yêu c¥u Ph§t giäi thích v«
trß¶ng hþp cüa ông BAhiya.
Trß¾c chß tång, ðÑc Ph§t công b¯:
- Này các TÏ kheo, Hi«n trí là BAhiya DArucIriya ðã hành trì
tùy pháp, ðúng pháp và không có phi«n nhiu Ta v¾i nhæng
tranh lu§n v« pháp. Này các TÏ kheo, BAhiya DArucIriya ðã
nh§p Niªt bàn.
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Nhæng m¡t xích ðßa ðªn ngµ ðÕo
Giäi thích:
- Trß¶ng hþp tri®t ngµ (khippAbhiJJA) cüa ông BAhiya, có
nhæng ði¬m sau ðây, quí v¸ c¥n lßu ý.

Tâm thu¥n
1. Trong nhæng ngày s¯ng ª b¶ bi¬n SuppAraka, tâm ông
BAhiya r¤t thanh t¸nh. Tâm cüa ông không còn vß¾ng m¡c
vào cüa cäi, tài sän v§t ch¤t nhß trß¾c kia ông ðã say mê. Ông
s¯ng ðÕm bÕc, biªt ðü, giæ hÕnh thanh t¸nh nhß là hÕnh s¯ng
cüa b§c Thánh. Nh¶ v§y, ông ðßþc dân chúng vùng bi¬n tôn
kính nhß ngß¶i có ð¥y ðü PhÕm hÕnh. Nhß v§y là tâm cüa
ông ðã thu¥n. Nó không còn lång xång dao ðµng v¾i các nhân
duyên bên ngoài. R°i qua ðó, ông nghî r¢ng ông ðã ð¡c quä
A la hán hay là ngß¶i ðang tu theo con ðß¶ng A la hán.

Khªi nghi
2. Nhßng mµt thiên nhân cho biªt là không phäi là ngß¶i
ðang ði trên ðß¶ng A la hán. Thiên nhân báo cho ông biªt
ông nên ðªn Xá V® ð¬ g£p ðÑc Ph§t và nghe l¶i chï dÕy cüa
Ph§t ð¬ ði ðúng con ðß¶ng A la hán và ð¡c quä A la hán. Lúc
b¤y gi¶ ông m¾i nh§n ra là nhæng ði«u ông ðã nghî v« khä
nång tu t§p cüa ông là không ðúng. Có ngß¶i ðang ði ðúng
Con Ðß¶ng A la hán là Ph§t Thích Ca hi®n ðang ª tÕi Xá v®.
Ông mau ðªn ðó ð¬ thßa höi.

ÐÕi nghi
3. Sau ðó ông quyªt tâm ði ðªn Xá V®. Dù ðoÕn ðß¶ng khá
dài, ông chï ði trong 1 ðêm. Trong quá trình ði su¯t ðêm này,
tâm và trí cüa ông chï chÑa mµt m¯i nghi. Ðó là làm sao ð¬
ðßþc hÕnh phúc an lÕc lâu dài. M¯i nghi nãy ðã trª thành m¯i
nghi l¾n trong tâm ông. Ông hy v÷ng ðßþc giäi töa khi g£p
Ph§t. Ðây là ði¬m c½ bän cüa ngµ ðÕo.

Vun b°i m¯i nghi

430

CH¿´NG Iii: - KÛ THU‡T TH¹C HÀNH

4. Ðªn khi g£p Ph§t, ni«m vui ðã dâng tràn lên trong tâm ông.
Ông phát lên l¶i kh¦n khoän thïnh c¥u Ph§t chï dÕy. Ông cho
r¢ng không còn k¸p næa, nªu Ph§t t¸ch hay ông t¸ch thì làm
sao có c½ hµi biªt ðß¶ng tu t§p ð¬ ðßþc giäi thoát. Nhß ông
nói: "Th§t khó biªt, bÕch Thª Tôn, là chß¾ng ngÕi cho mÕng

s¯ng cüa Thª Tôn hay chß¾ng ngÕi cho mÕng s¯ng cüa
con." Tuy nhiên, dù kh¦n khoän thïnh c¥u, hai l¥n thßa
thïnh, Ph§t ð«u t× ch¯i. Ðây cûng là 1 tác nhân ð£c bi®t thØ
thách tâm ông. Không chán nän, l¥n thÑ ba, ông thïnh c¥u
næa.

Hþp th¶i tiªt nhân duyên
5. Lúc b¤y gi¶ Ph§t nh§n ra sñ thành kh¦n cüa ông BAhiya.
Ph§t biªt r¢ng ông ðang mong c¥u nghe l¶i dÕy cüa Ph§t.
Ph§t cûng biªt tâm cüa ông ðã hoàn toàn v¡ng l£ng và ðang
ch¶ Ph§t rót vào tai nhæng l¶i thích hþp ð¬ ông ðÕt ðßþc giác
ngµ hay hÕnh phúc an lÕc lâu dài. Th¤y c½ duyên ðã ðªn lúc,
Ph§t ð°ng ý giäng cho ông nghe.
6. Ông m×ng rÞ, sÇn sàng l¡ng tâm nghe l¶i giäng ng¡n g÷n
cüa Ph§t.

Giäi töa m¯i ðÕi nghi
7. Khi nghe giäng xong, tÑc kh¡c ông ngµ ðÕo. Ông ð¡c quä A
la hán...
Trß¾c chß tång, ðÑc Ph§t công b¯ BAhiya ðã tri®t ngµ

Nguyên t¡c kinh nghi®m giác quan
8. Ði¬m then ch¯t cüa bài pháp ng¡n g÷n này là nh¤n mÕnh
ðªn nguyên t¡c kinh nghi®m giác quan. Ðó là khi giác quan
kinh nghi®m ðßþc ði«u gì hãy ð¬ nó kinh nghi®m mà không
ð¬ tñ ngã can thi®p vào. Nªu biªt khai thác nguyên lý này, ta
cûng s¨ có kinh nghi®m ngµ ðÕo.

Höi ð¯
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Sau khi giäng xong bài kinh BAhiya, th¥y b¡t ð¥u höi ð¯ thi«n
sinh v« trß¶ng hþp tri®t ngµ cüa ông BAhiya qua các c½ chª
bên trong tánh giác.
Trong kinh, Ph§t dÕy: Trong cái th¤y, chï là cái th¤y; trong cái

nghe, chï là cái nghe; trong cái th÷ tßªng, chï là cái th÷ tßªng;
trong cái thÑc tri, chï là cái thÑc tri.
Höi: Ph§t dÕy ði«u gì ?
Anh Hµi ðáp: - Ph§t dÕy tñ mình phäi nh§n ra các tánh trong
c½ chª tánh giác.
Th¥y: - Giäi thích chi tiªt ?
Anh Bùi Nhßþng: - Trong cái th¤y, chï là cái th¤y. Ðây là Ph§t
dÕy v« tánh th¤y tiªp xúc v¾i ð¯i tßþng. Khi mình th¤y biªt
ði«u gì, chï có tánh th¤y mà thôi. Trong ðó không có "cái Ta."
Nªu có "cái Ta" nhäy vào là cái th¤y không còn là cái th¤y
ðúng cüa nó næa. Mà là "tôi th¤y." Ðó là cái th¤y b¸ "cái Ta"
can thi®p vào.
Th¥y: - Còn trong cái nghe, chï là cái nghe. Ðây là Ph§t dÕy
ði«u gì ?
Thúy H°ng: - Ph§t dÕy, nghe chï biªt nghe. Ðây là cái nghe
cüa tánh nghe. Trong khi nghe, chï biªt nghe mà không suy
lu§n v« nµi dung âm thanh nhß thª nào.
Th¥y: - Ðúng.
Th¥y: - Còn trong cái th÷ tßªng, chï là cái th÷ tßªng. Ph§t dÕy
nhß thª nào ?
Anh Hµi: - Châu Lþi Bàn Ðà Già !
Th¥y: - Là nghîa gì ?
Anh Hµi: - Ðó là trong cái xúc chÕm chï có tánh xúc chÕm mà
không có din d¸ch ði«u gì trong ðó. Nhß trß¶ng hþp Ph§t
dÕy ông Châu Lþi Bàn Ðà Già vò khån !
Th¥y: - Hay quá ! Làm sao con nh§n ra ði«u này ?
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Anh Hµi: - Con nh¾ trong Bän Tin, th¥y có giäng v« trß¶ng
hþp ông Châu Lþi Bàn Ðà Già chï vò khån mà ngµ ðÕo.
Th¥y: - Ðó là nhß thª nào ?
Anh Hµi: - Ông Châu Lþi Bàn Ðà Già khi vò khån chï nh§n
biªt nhæng cäm giác khi vò khån mà không có thêm l¶i gì
trong ðó. Nh¶ v§y tánh xúc chÕm b¸ kích thích, ðßa ðªn ông
ngµ ðÕo. Trß¶ng hþp này gi¯ng nhß Ph§t dÕy ông BAhiya là
trong cái th÷ tßªng, chï là cái th÷ tßªng. Th÷ và tßªng thuµc
phÕm vi tánh xúc chÕm ª thùy ðïnh. Ông ngµ ðÕo nh¶ vùng
này b¸ kích thích.
Tâm Thäo: - Nhßng còn thiªu mµt tánh næa.
Anh Hµi: - Phäi ch¸ mu¯n nói ðªn tánh th¤y không ?
Tâm Thäo: - Phäi ! Vì Ph§t dÕy ông ra trß¾c ánh n¡ng m£t tr¶i
ð¬ vò khån. Trong khi vò, ông chï chåm chú nhìn vào t¤m väi.
Bàn tay tuy cäm nh§n biªt mà vçn giæ tâm im l£ng.
Anh Hµi: - Tôi cûng biªt, nhßng tôi chï chú ý ðªn câu trä l¶i

trong cái th÷ tßªng, chï là cái th÷ tßªng.
Höi: - Trong cái th¤y chï là cái th¤y. Ðây là Ph§t dÕy ông
BAhiya ði«u gì ?
Ng÷c Tr¥n: - Ph§t dÕy ông BAhiya là th¤y chï biªt th¤y. Không
thêm, b¾t gì trong ðó. Ðây là cái th¤y cüa tánh th¤y trong c½
chª tánh giác.
Th¥y: - Ðúng.
Höi: - Trong cái thÑc tri, chï là cái thÑc tri là Ph§t dÕy nhß thª
nào ?
HuÏnh Hµi: - Ðó là Ph§t dÕy khi có nh§n thÑc ði«u gì, ông
BAhiya chï giæ trÕng thái nh§n thÑc ðó mà không thêm nµi
dung gì trong ðó. Ðây là nh§n thÑc không l¶i v« ð¯i tßþng.
Nó là mµt ph¥n bên trong c½ chª tánh giác.
Th¥y: - Ðúng.
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Höi: - Trong kinh Ph§t dÕy ông BAhiya "Nªu trong cái th¤y,
chï là cái th¤y; trong cái nghe, chï là cái nghe; trong cái th÷
tßªng, chï là cái th÷ tßªng; trong cái thÑc tri, chï là cái thÑc
tri. Do v§y, ông không là ch² ¤y. Ông không là ð¶i này, không
là ð¶i sau, không là ð¶i ch£ng giæa. Nhß v§y là ðoÕn t§n kh±
ðau." V§y, Ph§t dÕy ông BAhiya ði«u gì ? Ai trä l¶i ðßþc ?
Bùi Nhßþng: - Ông không là ch² ¤y, tÑc là ch² ðó không có tñ
ngã hay không có "cái Ta."
Th¥y: - TÕi sao ?
Bùi Nhßþng: - Vì ch² ðó chï là nhæng chÑc nång cüa tánh
giác nên ðâu có "cái Ta" trong ðó !
Th¥y: - Còn "ông không là ð¶i này, không là ð¶i sau, không là
ð¶i ch£ng giæa" là ý nghîa gì ?
HuÏnh Hµi: - TÑc là nªu ðÕt ðßþc 4 trÕng thái trên thì ông
BAhiya ðÕt ðßþc giäi thoát ngay trong ð¶i này. Mà khi ðã giäi
thoát thì ðâu có hi®n hæu trong ð¶i nào næa ! Nên Ph§t m¾i
nói "Do v§y, này BAhiya, ông không là ch² ¤y, ông không là
ð¶i này, không là ð¶i sau, không là ð¶i ch£ng giæa."
Cu¯i cùng, th¥y m¶i Sß Chú Không Chiªu và cô Tâm Thäo
ðúc kªt lÕi bài kinh.

(Trích Bän Tin Sinh HoÕt tháng 5 nåm 2002)
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CHÚ THÍCH
cüa
CH¿´NG I

1. Tïnh ngµ: P: Pabodhana Skt: sambodhana: Awakening.
Không còn mê l¥m v« hi®n tßþng thª gian. Không còn b¸
các thÑ truy«n th¯ng thª gian trói thuµc và cûng không còn
vß¾ng m¡c vào các thÑ tùy miên. Trong tïnh ngµ có sñ
nh§n ra ði«u chßa biªt r°i bây gi¶ ðßþc biªt. Khi ðã biªt,
tâm ta trª nên tïnh, không còn mê. Trí hu® trª nên sáng,
không còn u t¯i. B®nh chü quan, dán nhãn, chøp mû,
thành kiªn và ð¸nh kiªn t× l¥n b¸ tri®t tiêu.
2. Ngµ: P: sacchikaroti; to realize; sacchikiriyA: realization,
intutive perception, seeing with mind's eyes. Thu§t ngæ chï
sñ nh§n ra chân lý rõ ràng và ðµt xu¤t. TrÕng thái ngµ này
không thông qua giác quan và không thông qua trí nång
suy lu§n; trái lÕi, thông qua trí nång bª t¡c và tánh giác
kiªn giäi. Nó xäy ra b¤t thình lình và r¤t ng¡n. Nó không là
kinh nghi®m theo qui ß¾c tri giác hay theo sñ suy nghî.
Ngß¶i ngµ lý là ngß¶i nh§n ra ði«u mình không biªt, bây
gi¶ ðßþc biªt rõ ràng nhß s¶ s¶ trß¾c m£t. Ngß¶i ðó có th¬
bi¬u lµ xúc cäm = khóc hay cß¶i ho£c la vang. Sau th¶i
ði¬m ngµ này, trí tu® ngß¶i ngµ ðßþc mª rµng ra. Trong lúc
ngµ, ngß¶i ngµ không có ngôn ngæ thích hþp ð¬ din tä cái
ngµ ðó. Ðây là bß¾c c¥n thiªt và khªi ð¥u cüa ðß¶ng Tâm
Linh.
Chú ý: - Kinh nghi®m là sñ t×ng träi cüa ý thÑc thông qua giác
quan hay tâm. Ðây là cái ðã biªt. Trong lúc ðó, ngµ là cái chßa
biªt, bây gi¶ ðßþc biªt.
3. Ð¯n ngµ: Skt: ekakXaNa-abhisamaya: the insttant realization
or understanding. Ngµ li«n tÑc kh¡c. Trong th¶i kÏ các Bµ phái,
sau Ph§t nh§p di®t khoäng 300 nåm, phái Phân bi®t thuyªt
(VibhajjavAda) và ngài Harivaman (khoäng 300 A. C), trong
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Thành Th§t Lu§n (Satya-siddhi-SAstra), chü trß½ng ð¯n ngµ
(ekakXaNa-abhisamaya: the instant understanding) v« TÑ Ðª.: P:

Abhisamaya
4. ChÑng ngµ: P & Skt: Abhisamaya (abhi + samaya). T×
abhisamaya ðuþc dùng trong nhi«u trß¶ng hþp ð¬ nói v« sñ tu
chÑng, hi¬u biªt ð¥y ðü (full understanding) chÑng ngµ thñc
tÕi t¯i h§u (the realization of Ultimate Reality), chÑng Pháp (the
realization of Dharma) hay ngµ ðÕo (the ralization of Truth). Sñ
chÑng ngµ này thông qua 3 nguyên t¡c: (1) Th¤y ðÕo, hi¬u ðÕo,
nh§n thÑc rõ v« ðÕo, (2) th¬ nh§p ðÕo, (3) chÑng nghi®m ðÕo.
Nó là mµt trong nhæng khái ni®m n«n täng c½ bän cüa phß½ng
pháp Thi«n Ð¸nh trong Thi«n Ph§t giáo. Abhisamaya ðã ðßþc
Ph§t sØ døng trong các kinh Tß½ng ¿ng V, tr. 664, Ph¦m ChÑng
ÐÕt (Abhisamaya Vagga) và trong Tß½ng ¿ng II, Chß½ng 2,
Tß½ng ¿ng Minh Kiªn (Ambhisamya SaMyutta), t× kinh s¯ 133
ðªn s¯ 139) ChÑng Pháp (DhammAbhisamaya)
Trong th¶i kÏ các Bµ Phái Ph§t giáo, Abhisamaya ðßþc dùng ð¬
chï sñ lãnh hµi r¯t ráo Pháp và Chân Lý. V« m£t Pháp là n¡m
ðßþc chân tánh hi®n tßþng. V« m£t chân lý thì th¬ nh§p ðßþc
chân tánh hi®n tßþng.
Trong trÕng thái chÑng ngµ này, tâm v¸ ¤y có nói lên chánh trí,
có nói ðªn møc ðích nhßng không ð« c§p ðªn tñ ngã. Ðó là
không ð¡c chí, không ngÕo mÕn.
5. Hài hòa: làm hòa hþp hay cân b¢ng v¾i nhau giæa hai ð¯i
tßþng ho£c nhi«u ð¯i tßþng khác: to harmonize. Sñ hài hòa:
harmony. Trong Thi«n, hài hòa là mµt nång lßþng kÏ di®u mà
chính ngß¶i døng công có khä nång kinh nghi®m ðßþc trên
thân, trên tâm, và trên trí tu® tâm linh cüa mình. Trß¾c hªt là
nhæng ph¥n cüa nµi tÕng ðßþc cân b¢ng hay khöe mÕnh. Tiªp
theo là nhæng ph¥n cüa tâm g°m ý, thÑc, và trí nång hay 4
nhóm th÷, tßªng, hành, và thÑc không ð¯i l§p nhau.
6. Cån c½: P: indriya: nång lñc tâm, nång lñc tâm linh: mental
faculty, spiritual faculty. T× indriya cûng ðßþc g÷i là
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"cån," nhßng không phäi là sáu giác quan, nhß m¡t, tai,
mûi, lßÞi, thân, ý. Cån trong nghîa giác quan, tiªng PAli là

Ayatana.
7.

Kiªt sØ: P: samyojanam: fetter, bond: dây trói buµc, cµt trói
con ngß¶i tái sinh mãi. Có t¤t cä 10 kiªt sØ. Mu¯n ð¡c quä
A La Hán, theo nguyên t¡c thông thß¶ng ðßþc qui ð¸nh sau
th¶i Ph§t, v¸ ðó phäi dÑt ðßþc 10 kiªt sØ

Trong kinh Mµt Pháp, Ph§t nói: "Này các TÏ kheo, thª nào các
pháp có khä nång sanh kiªt sØ ? M¡t, ...là pháp có khä nång
sanh kiªt sØ. – ðây, khªi lên các tham trß¾c (ajjhosanA), sai sØ,
trói buµc. Ý là pháp có khä nång sanh kiªt sØ..."

Ð¥u m¯i
Trên nguyên t¡c, ð¥u m¯i nhæng dây trói buµc (kiªt sØ) tâm
con ngß¶i vào ð¯i tßþng là do trong sinh hoÕt h¢ng ngày, con
ngß¶i ðã b¸ tiêm nhim nhi«u thÑ truy«n th¯ng thª gian. Các
thÑ truy«n th¯ng này là nhæng sñ truy«n n¯i tiªp nhau t× ð¶i
này sang ð¶i khác, t× thª h® này sang thª h® khác v« nhæng
cách sinh hoÕt, cách làm, cách nói, cách ån, cách xßng hô, cách
bi¬u lµ thái ðµ, cách ð¯i xØ, cách th¶ cúng, l bái theo mµt n«
nªp riêng bi®t cüa t×ng gia ðình, t×ng cµng ð°ng, t×ng t§p th¬
nhö cho ðªn cµng ð°ng l¾n là mµt dân tµc, mµt chüng tµc hay
qu¯c tª.
Các thÑ truy«n th¯ng ðó trª thành n« nªp sinh hoÕt vån hóa
theo nghi thÑc c± truy«n hay theo nghi thÑc vån minh cüa th¶i
ðÕi cüa t×ng cµng ð°ng dân tµc. Con ngß¶i không th¬ thoát ra
khöi nhæng thÑ truy«n th¯ng ðó. Nhß v§y, chính các thÑ
truy«n th¯ng ðó là tác nhân tÕo ra các quan ði¬m s¯ng theo
phong tøc, t§p quán hay theo mµt ki¬u cách riêng bi®t cüa mµt
cµng ð°ng, mµt t§p th¬. Cho nên, dù s¯ng n½i ðâu, là con
ngß¶i ai cûng b¸ ði«u ki®n hóa bªi nhæng thÑ truy«n th¯ng thª
gian ðó. Chï vì nhæng thÑ truy«n th¯ng ðó ðã ån sâu trong tâm
thÑc con ngß¶i. Con ngß¶i ðã b¸ hun ðúc nhæng loÕi dây trói
buµc khác nhau theo b¯i cänh s¯ng cüa mình mà không bao
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gi¶ hay biªt. Chúng biªn thành bän nång, bän ch¤t con ngß¶i.
Con ngß¶i lÕi tñ hào v« nhæng thÑ truy«n th¯ng ðó. Xem nó
nhß là ði«u ð£c bi®t cüa riêng s¡c dân mình, dân tµc mình,
ðoàn th¬ mình, tôn giáo mình.
Con ngß¶i ðã b¸ ði«u ki®n hóa ngay t× khi tái sinh trong bào
thai, r°i chào ð¶i, cho ðªn khi l¾n lên ðßþc tiªp thu nhæng nªp
giáo døc trong gia ðình, trong h÷c ðß¶ng, ngoài xã hµi, trong
ðoàn th¬, trong tôn giáo. Chính nhæng yªu t¯ ðó ðã trª thành
nhæng trói buµc tâm con ngß¶i mà con ngu¶i không h« nghî
ðªn là mình ðã b¸ ði«u ki®n hóa bªi nhæng nªp sinh hoÕt vån
hóa ðó. Ngay cho ðªn khi r½i vào kh± cüa thân tâm, con ngß¶i
cûng không nh§n ra ð¥u m¯i ðßa ðªn kh± ðau, phi«n não này
là do nhæng trói buµc ðó. Con ngß¶i nhß con thiêu thân: cÑ
bay vào lØa ! Ðây là con ngß¶i chßa tïnh ngµ hay chßa giác
ngµ.
Ph§t là ð¤ng ðã giác ngµ, Ngài nh§n rõ ð¥u m¯i cüa Kh± là do
nhæng sþi dây trói buµc tâm, ý, và thÑc con ngß¶i vào ð¯i
tßþng. Nhæng dây trói buµc này g°m 10 thÑ:
(1)

Thân kiªn,

(2)

Nghi,

(3)

Gi¾i c¤m thü,

(4)

Tham døc,

(5)

Sân,

(6)

S¡c gi¾i tham,

(7)

Vô s¡c gi¾i tham,

(8)

MÕn,

(9)

TrÕo cØ,

(10)

Vô minh.
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Ngß¶i nào dÑt sÕch 10 l¾p kiªt sØ, v¸ ¤y trª thành v¸ không có
gì ð¬ h÷c, tÑc vô h÷c (P: asekha; Skt: aSaikXa: one who have
nothing to learn). Chï vì v¸ này ðã ðÕt ðßþc vô sanh trí.
8. Gió thª gian: "wordly winds" Døng ngæ chï cho nhæng nhân
duyên trên thª gian thß¶ng xuyên tác ðµng vào tâm con ngß¶i
g°m 4 thÑ làm cho con ngß¶i thích ý và 4 thÑ làm cho con
ngßòi không hay không thích ý. H thích ý thì vui, không thích
ý thì phi«n não. Trong lúc ðó, v¾i ngß¶i tïnh ngµ, hay ðã giác
ngµ, nhæng gió thª gian này không làm lay chuy¬n ðßþc tâm
h÷.
Trong kinh ÐÕi HÕnh phúc (MahAmangala sutta), K® XI, có k¬ ra
8 pháp thª gian ðó:
1. Ð¡c: P: LAbho: gain
2. Th¤t: P: AlAbha: loss
3. Vinh: P: Yaso: fame, good repute
4. Nhøc: P: Ayaso: disgrace, ill-repute
5. Khen tán thán: P: pasaMsA: praise
6. Chê, phï báng: P: NindA: blame
7. LÕc, HÕnh phúc: P: Sukha: happiness
8. Kh±: P: Dukkha: suffering
Trong TÏ Bà Sa Lu§n, tr. 64 cüa Nh¤t Thiªt Hæu Bµ, xªp 8 nhân
duyên thª gian trên làm 8 ng÷n gió:
1. Lþi (lþi lµc hay m¯i lþi): Gain or advantage.
2. Suy (sñ suy ð°i, suy søp, suy vi): Deterioration or decay, or
decline.
3. Hüy (nói x¤u, phï báng, làm ô nhøc): Malign, defame or
disgrace, eulogy.
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4. Dñ (l¶i ca
commendation.

tøng

hay

tán

dß½ng):

Compliment

or

5. Xßng (l¶i khen ngþi hay sñ ð« cao) Praise or laudation.
6. C½ (sñ chê bai hay nói x¤u): Disparagement or decrial., or
ridicule
7. Kh± (sñ ðau kh± hay b¤t toÕi nguy®n): Suffering or unsatisfying.
8. LÕc (sñ vui vë hay hÕnh phúc): Joy or bliss.
9. Tùy miên: P: anusaya; Skt: anuSaya: Tùy miên là nhæng
khuynh hß¾ng ngü ng¥m hay trÕng thái ngü ng¥m, hay sñ dai
dÆng ngü ng¥m cüa tâm xúc cäm. Nó là trÕng thái tâm lý ng¤m
ng¥m trong tâm, ðßa ðªn nhæng loÕi khuynh hß¾ng x¤u khác
nhau nhß lo âu, sþ hãi, s¥u kh±, nghi ng¶, ghen tß½ng mà
không tâm sñ v¾i ngß¶i khác. B« ngoài tö vë ta ðây bình thän,
nhßng bên trong nµI tâm ta vçn âm ï ti«m tàng ray rÑt. (xem
tiªp ph¥n giäi thích Tùy miên ª tr.319)
10. A Nan: Mµt trong th§p ðÕi ð® tØ cüa ÐÑc Ph§t. Ông là
ngß¶i bà con cüa Ph§t và là ngß¶i h¥u c§n lâu nhÑt cüa Ph§t.
Ông thuµc dòng Thích Ca, cha là Amitodana, anh vua T¸nh
PhÕn (Suddhodana) và là anh em chú bác v¾i ðÑc Ph§t. Có
sách ghi ông là con vua Suklodana (ho£c vua Dronodana), em
trai Ð« Ba ÐÕt Ða (Devadatta) và UpadhAna. M© là MRgI.
Ông ðßþc xem nhß là mµt ð® tØ uyên bác cüa ðÑc Ph§t, n±i
tiªng nh¶ nghe và nh¾ l¶i dÕy cüa ðÑc Ph§t. Sau khi ðÑc Ph§t
nh§p di®t, ông ðßþc ch÷n kªt t§p kinh ði¬n ª ðµng P¸ppala tÕi
Vß½ng Xá (RAjagrha) dß¾i sñ bäo trþ cüa vua A Xà Thª

(AjAtasatru).
Ông là v¸ T± thÑ hai cüa Thi«n Tông.
11. Nhân chÑng: ngß¶i chÑng kiªn, ngß¶i làm chÑng. P:
sakkhika, apadisa: a witness, testimony: Thu§t ngæ chï trÕng thái
tánh giác có m£t, dù giác quan và ý thÑc vçn hoÕt ðµng trong
c½ th¬, tâm không dính vào các mô thÑc tri giác và sñ phân
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bi®t cüa ý thÑc v« ð¯i tßþng. Trong Thi«n, sñ døng công ðßa
ðªn kinh nghi®m nhân chÑng là bß¾c quan tr÷ng ð¬ kinh
nghi®m tñ tÕi trong lúc s¯ng và trß¾c khi t× giã cõi ð¶i, ta tïnh
thÑc ra ði.
12. Thi®n tri thÑc: PAli: KalyAnamitta; Skt: KalyAnamitra. A
friend of Virtue/A Good Consellor/A well wishing friend/A Good
friend). Thu§t ngæ chï cho v¸ Thi®n Hæu (ngß¶i bÕn t¯t hay
ngß¶i c¯ v¤n tinh th¥n) có ðü khä nång hß¾ng dçn ta tu t§p
thi«n ð¸nh. Chính vì thª, v¸ Thi®n tri thÑc ðôi khi cûng ðßþc g÷i
là v¸ Th¥y dÕy Thi«n (PAli: KammatthAnAcariya: The Meditation
Master).
13. V« ðªn nhà: thành ngæ Thi«n, có nghîa: (1) Chï sñ døng
công ðªn mÑc viên mãn, tÑc là ðªn n½i cÑu cánh r¯t ráo. Cá
nhân chÑng nghi®m:
- thân khöe mÕnh,
- tâm chuy¬n hóa,
- thân tâm hài hòa,
- nh§n thÑc chuy¬n ð±i,
- trí tu® tâm linh phát huy, và.
- nhân chÑng.
Trong ðó, yªu t¯ quan tr÷ng nh¤t là sñ chuy¬n ð±i nh§n thÑc
cû, có nh§n thÑc m¾i. Chính nh§n thÑc m¾i làm ðÑt hªt nhæng
kiªt sØ, tùy miên, và ðào thäi t§p khí/l§u ho£c. Nó cûng là
nhân t¯ tÕo ra hài hòa thân tâm và hài hòa v¾i m÷i ngu¶i
chung quanh.
(2) S¯ng ðßþc v¾i chân ngã. Ðó là Tánh giác thñc sñ hi¬n lµ
væng ch¡c trong sinh hoÕt h¢ng ngày, ðßa ðên thân, kh¦u, ý
thß¶ng trñc thanh t¸nh.
14. B®nh tâm th¬: Psychosomatic disease. Thu§t ngæ tâm th¬
ðßþc kªt hþp bªi 2 t× Hy LÕp là psyche (tâm) và t× soma (thân th¬),
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dùng ð¬ chï mµt thÑ b®nh do sñ xúc cäm t× v÷ng tâm gây ra, ðßa ðªn
nhÑc ð¥u, hen suyn, loét bao tØ, r¯i loÕn th§n, viêm kh¾p, kích thích
ðß¶ng ruµt, ðÑng tim b¤t ng¶ (ðßa ðªn chªt b¤t thình lình). Nªu n£ng
ðßa ðªn ti¬u ðß¶ng, r¯i loÕn nh¸p tim.

Nhæng trÕng thái sau ðây ðßa ðªn b®nh tâm th¬:
1) Xa cách ngß¶i thân yêu nh¤t (ho£c do chªt, m¤t tích hay
mµt lý do ð£c bi®t nào ðó) ðßa ðªn khóc lóc thäm thß½ng,
chán nän cùng cñc, suy nhßþc th¥n kinh.
2) Thß¶ng xuyên lo âu v« v¤n ð« nghiêm tr÷ng nào ðó ðßa ðªn
sþ hãi quá mÑc và tßªng tßþng nhæng tai h÷a s¨ chøp lên
mình hay thân nhân trong gia ðình; cu¯i cùng ðßa ðªn b®nh
ti¬u ðß¶ng .
3) Th¤t v÷ng, chán nän, ðßa ðªn r¯i loÕn th¥n kinh hay suy
nhßþc th¥n kinh.
4) VÞ mµng ði«u gì mà mình ðã quá ð£t tr÷n v©n ni«m tin vào,
ðßa ðªn qu¦n trí, khùng ðiên.
5) M¤t hªt ngu°n hy v÷ng hay tuy®t v÷ng, ðßa ðªn hªt mu¯n
s¯ng, tñ v§n.
6) Ph¦n u¤t, oán h§n hay thù ð¸ch, ðßa ðªn gi§n dæ. Kinh
hoàng, sþ hãi thß¶ng xuyên, ðßa ðªn b®nh ti¬u ðß¶ng.
7) Xúc cäm ðµt ngµt (vui quá mÑc, kinh hoàng quá mÑc làm
cång thÆng th¥n kinh, ðßa ðªn ðÑt dây th¥n kinh, ðÑng tim,
chªt b¤t thình lình hay chªt ng¤t.
15. Ngµ ðÕo: P: Abhisamaya: Realization of Truth: Theo ðÕo
Ph§t, khi ðã th¬ nh§p ðÕo thì v¸ ¤y vßþt qua nghi, nµi tâm
không còn dao ðµng, và th¤y vÕn pháp nhß th§t (yathAbhUtaM).
Giäi thóat cüa con ngß¶i tùy thuµc vào sñ ngµ ðÕo cüa chính
h÷.
16. Sáng ðÕo: phát minh ra ðß¶ng l¯i và chü trß½ng m¾i trên
ðß¶ng tu t§p phù hþp theo chánh pháp cüa Ph§t, sau khi ðã

442

CHú thích cüa các chß½ng

träi qua các giai ðoÕn ngµ lý, th¬ nh§p, chÑng nghi®m, và
không khen mình, không chê ngß¶i. Trong ðó, yªu t¯ quyªt
ð¸nh sñ sáng ðÕo là khä nång chÑng nghi®m ðßþc thñc ch¤t
cüa ngµ lý.
17. Ðªm cát Sông H¢ng: Thành ngæ dùng ð¬ so sánh s¯ luþng
không th¬ tính ðßþc; gi¯ng nhß thành ngæ "h¢ng hà sa s¯."
18. Không t¥m không tÑ: Thu§t ngæ trong Ph§t giáo Nguyên
Thüy, thuµc chi Thi«n thÑ hai, cûng là t×ng ð¸nh thÑ hai trong
4 t×ng ð¸nh mà Ph§t ðã träi qua kinh nghi®m, sau khi Ngài t×
bö kh± hÕnh. Có nghîa: không nói th¥m (không t¥m = avitakka)
và không ð¯i thoÕi th¥m l£ng (không tÑ = avicAra). Ðây là t×ng
ð¸nh quyªt ð¸nh sñ thành ðÕo cüa Ph§t. Ngôn hành không
ðµng dña trên c½ sª này.
19. Tøc
ðª:
PAli:
sammuti-sacca
hay vohAra-sacca =
conventional truth. Chân lý theo qui ß¾c thª tøc. Chân lý này
dña vào giác quan, vào khái ni®m có l¶i và không l¶i, vào ý
thÑc phân bi®t, và vào nh§n thÑc có l¶i do sñ qui ß¾c cüa t×ng
cµng ð°ng dân chúng tÕi các ð¸a phß½ng v« t¤t cä hi®n tßþng
trên thª gian ð¬ thành l§p.
Møc ðích cüa qui ß¾c là con ngß¶i c¥n thiªt l§p tên g÷i và chæ
viªt ð¬ d truy«n thông v¾i nhau v« thuµc tính và ph¦m ch¤t
cüa hi®n tßþng hay ð¯i tßþng. Thí dø: quÕ ðen, cò tr¡ng; tuyªt
lÕnh, lØa nóng, g×ng cay, mu¯i m£n là thuµc v« thuµc tính.
N£ng, nh©, t¯t, x¤u, nguy nga, tráng l® là thuµc v« ph¦m ch¤t.
Trên ý nghîa sâu xa, chân lý này chï phù hþp v¾i sñ qui ß¾c
cüa t×ng cµng ð°ng. Sñ qui ß¾c này bao hàm nhæng sñ thöa
thu§n chung, nhæng ý kiªn t±ng quát, hay ði«u gì do con ngß¶i
trong mµt cµng ð°ng nhö, nhß bµ lÕc hay mµt dân tµc có cùng
chung màu da, tiªng nói, chæ viªt, và cùng thöa thu§n v¾i nhau
ð¬ ch¤p nh§n nhæng trÕng thái, s¡c thái, và hình thái cüa v§t
th¬ nói riêng hay hi®n tßþng nói chung v¯n ðã xu¤t hi®n muôn
ð¶i trên thª gian; xem nhæng ði«u ðó nhß là tiêu chu¦n hay sñ
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Thí dø, có nhæng hi®n tßþng v¯n có sÇn trong vû trø nhß mây,
tuyªt, mßa, n¡ng, giông, gió, ðá, nß¾c, mèo, r¡n, c÷p, loài
ngß¶i v.v...trong khªi thüy, chúng không tên. Chúng là nhæng
sñ v§t có th§t vì thông qua các giác quan (m¡t, tai, mûi, lßÞi,
thân), con ngß¶i tiªp xúc thÆng v¾i chúng. Con ngß¶i nh§n
biªt chúng. Ð¬ truy«n thông v¾i nhau, con ngß¶i qui ð¸nh
nhæng d¤u hi®u cüa cØ chï tay chân hay tÕo ra nhæng d¤u hi®u
gì khác ð¬ mô tä ði«u h÷ nh§n biªt v« chúng. Trong trß¶ng hþp
này, chúng là ð¯i tßþng cüa ý thÑc, cüa trí nång, hay cüa tri
thÑc.
Ðªn khi thiªt l§p ðßþc l¶i nói, con ngß¶i ð£t tên hi®n tßþng
theo sñ ch¤p nh§n chung cüa cµng ð°ng ðó. T× ðó, t¤t cä v§t
th¬ ð«u ðßþc g¡n tên vào. Và riêng con ngß¶i cûng ðßþc mang
nhi«u tên g÷i khác nhau: Pháp danh, ðÕo hi®u, tên thánh, bí
danh, tøc danh, bút hi®u, v.v... Sau ðó, khi thiªt l§p ðßþc chæ
viªt, con ngß¶i dùng chæ viªt ð¬ dán nhãn ð¯i tßþng. Ðªn ðây,
ngôn ngæ vån tñ trª thành phß½ng ti®n truy«n thông cüa con
ngß¶i. Nhß v§y, trên c½ bän qui ß¾c là nhæng sñ sáng tÕo khái
ni®m ð¬ ð¸nh danh, tÑc g÷i tên hi®n tßþng. Khái ni®m này
ðßþc l§p thành b¢ng cØ chï, l¶i nói, và chæ viªt do sñ qui ð¸nh
chung cüa cµng ð°ng hay dân tµc. Và vì do qui ð¸nh cüa cµng
ð°ng hay dân tµc, nên nhæng qui ð¸nh này chï phù hþp v¾i
cµng ð°ng ðó hay dân tµc ðó mà thôi. Vì nhæng cµng ð°ng
khác hay dân tµc khác cûng có nhæng qui ð¸nh riêng qua ngôn
ngæ cüa h÷.
Tøc ðª ðßþc hình thành trên nhæng c½ sª này.
20. Chân ðª: chân lý t¯i h§u. PAli: paramattha-sacca - the
ultimate truth. Chân lý này ngoài l¶i, ngoài phÕm vi khái ni®m
tß duy, ngoài phÕm vi qui ß¾c cüa con ngß¶i thª tøc. Vì nó
không thông qua suy nghî, không thông qua phân bi®t cüa ý
thÑc hay suy lu§n cüa trí nång ð¬ nh§n ra ph¦m ch¤t hay thuµc
tính cüa thª gi¾i hi®n tßþng. Nó thông qua sñ nh§n ra cüa tánh
giác v« tinh túy cüa thª gi¾i hi®n tßþng. Sñ nh§n ra này là nh§n
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thÑc cô ð÷ng, khách quan, và không l¶i v« tinh túy cüa thª gi¾i
hi®n tßþng. Trong ðÕo Ph§t. Ph§t là ngß¶i ð¥u tiên ðã chÑng
nghi®m chân lý t¯i h§u ðó. Ðó là Chân nhß (TathatA).
21. Ti®m giáo: P: anupubbhi-kathA; Skt: anupUrvayAkathA:
gradual instruction, progressive sermon. P: Anupubbha
dhammadesaka;
Skt:
AnupUrvIya dharmadeSaka: gradual
teaching. Thu§t ngæ. Ðây là ngh® thu§t giáo hóa cüa ðÑc Ph§t,
khi Ngài th¤y tâm thính chúng ðã chu¦n b¸ sÇn sàng ð¬ nghe
pháp, Ngài b¡t ð¥u giäng pháp t× th¤p ðªn cao. Nhæng bài
giäng này luôn luôn ng¡n g÷n, thích hþp v¾i trình ðµ cån c½
ngß¶i nghe; tr÷ng tâm nh¡m ðä phá nhæng kiªn ch¤p sai l¥m
t× trß¾c và nh¡m kích thích vào các tánh nghe, tánh th¤y, tánh
xúc chÕm, và tánh nh§n thÑc. Qua ðó, ngß¶i nghe t× l¥n ðßþc
khai ngµ qua nhæng mÑc ðµ ngµ khác nhau.
22. Ti®m tu : P: Anupubba bhAvanA; Skt: AnupUrva
bhAvanA = gradual cultivation, gradual application. Thu§t ngæ
chï sñ tu hay døng công theo t×ng pháp mµt: tu hªt pháp này
ðªn pháp kia. Th¶i gian tu có th¬ kéo dài trong nhi«u nåm
ho£c vài ba chøc nåm. Nhæng b§c cån c½ th¤p hay cån c½
trung bình thích hþp v¾i l¯i tu này. Tuy tu ch§m nhßng væng
ch¡c. Tuy nhiên, ngß¶i theo ti®m tu phäi hµi ðü các ði«u ki®n
c¥n thiªt: (1) nhu c¥u thích hþp, (2) tu theo sñ tác ðµng vào các
tánh trong c½ chª tánh giác, (3) có chí kiên nhçn ð¬ quyªt tâm
tu.
23. Tâm nhß: Thu§t ngæ: Skt: ManotathA: tâm nhß thª, tâm
nhß v§y. Mind-as-Such, the thusness of mind. Trong Ph§t giáo, t×
"TathA" là tînh t× có nghîa "nhß v§y" hay "nhß thª." "TathatA"
là danh t×, có nghîa "cái nhß v§y," "cái nhß thª." Ngß¶i Trung
Hoa g÷i t¡t là "nhß." Nghîa chæ "nhß" này ðßþc dùng ð¬ mô tä
trÕng thái chân th§t cüa t¤t cä hi®n tßþng trên thª gian. Do ðó,
tâm nhß có nghîa tâm chân th§t nhß v§y. Bên trong tâm này
ti«m tàng nh§n thÑc cô ð÷ng v« môi trß¶ng và bên ngoài bi¬u
lµ trÕng thái biªt không khái ni®m. Tâm này ðßþc xªp là tâm
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cüa b§c thánh vì nó không b¸ nhim ô bªi môi trß¶ng bên
ngoài và bên trong cûng không b¸ các nång lñc t§p khí, tùy
miên, kiªt sØ tác ðµng.
"Nhß" ðßþc xem là trÕng thái chung cüa t¤t cä hi®n tßþng. M²i
hi®n tßþng ð«u bao trùm bªi trÕng thái nhß. Hay m²i hi®n
tßþng ð«u có cái nhß v§y bao trùm nó. Nó ðßþc xem là tß¾ng
chung cüa hi®n tßþng. Và bên trong m²i hi®n tßþng ð«u có
tß¾ng riêng cüa nó.
Thí dø, ð¤t thì cÑng, bên trong nó lÕi kªt hþp nhi«u thÑ. Nß¾c
thì lõng và ß¾t. Bên trong nó có nhi«u thÑ kªt hþp lÕi. Và t¤t cä
nhæng thÑ bên trong ð¤t và nß¾c, nói riêng, ð«u dao ðµng, vì
chúng luôn luôn biªn d¸ch ð¬ trª thành nhæng ph¦m ch¤t hay
thuµc tính khác. Trong lúc ðó, "nhß" cüa ð¤t hay nß¾c, nói
riêng, thì không bao gi¶ thay ð±i. Vì nó không có ph¦m ch¤t và
không có thuµc tính, cûng không có mµt nång lñc nào bên
trong nó.
Do ðó, thu§t ngæ "tâm nhß" ðßþc dùng ð¬ chï trÕng thái tâm
này là tâm ngoài ý thÑc, tâm không hai. Nó ðßþc dùng ð¬ chï
cho biªt không khái ni®m (a nonconceptual awareness) hay
nh§n thÑc không l¶i (wordless cognition) v« t¤t cä ð¯i tßþng
hay hi®n tßþng. Khi tâm nhß này có m£t, trong ðó chï có tiªn
trình nh§n thÑc không l¶i xäy ra. Nµi dung cüa nh§n thÑc này
không có chü th¬ và khách th¬.
Ph§t là ngß¶i ð¥u tiên ðã chÑng ngµ trÕng thái nhß (thathA) và
nh§n ra cái nhß v§y (tathatA) cüa thª gi¾i hiªn tßþng trong TÑ
Thi«n qua trÕng thái 3 hành không ðµng. Trong ðó, quan tr÷ng
nh¤t là ngôn hành là t¥m và tÑ ð«u không có khªi lên, nên
Ph§t m¾i nh§n ra trÕng thái "nhß" cüa t¤t cä hi®n tßþng thª
gian. Ph§t xªp "nhß" là tß¾ng chung cüa hi®n tßþng thª gian.
Còn tß¾ng riêng cüa hi®n tßþng là m²i thÑ ð«u có ð£c tính
riêng cüa nó. (Ph¥n này s¨ giäi thích tiªp trong T§p 3, Cu¯n 1
và Cu¯n 2 v« Chân Nhß).
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24. Cänh nhß: Skt: AramanatathA: cänh nhß thª, nhß v§y.
Object-as-Such, the thusness of object. Cänh v¯n không tên,
nên nó ðßþc g÷i là "cänh nhß v§y." Nó là ð¯i tßþng cüa tánh
giác.
25. Nhß th§t: P: YathAbhUta. YathA: nhß, gi¯ng nhß. BhUta:
thñc, chân, sñ thñc, ðúng (ð¯i ngh¸ch v¾i giä).
Trong ngæ nguyên, BhUta là quá khÑ phân t× cüa ðµng t×
bhavati. Bhavati có nghîa "trª thành," "là," "hi®n hæu."
BhUta có nghîa ðã ðang trª thành hay ðã ðang là, ðã ðang
hi®n hæu. Nó ðßþc dùng ð¬ chï trÕng thái tñ nhiên cüa sñ v§t
hay thñc th¬ ho£c hi®n tßþng còn ðang tiªn hành hay chï ði«u
gì ðã xäy ra trong quá khÑ mà trong hi®n tÕi còn ðang tiªp
din. Thí dø, khí tr¶i hôm nay nóng. "Nóng" là "kªt quä trª
thành cüa khí tr¶i" trong ngày hôm nay. (TrÕng thái nóng còn
ðang tiªp din). Nó cho biªt trÕng thái tñ nhiên cüa khí tr¶i
nhß thª nào vào ngày hôm nay. T¤t nhiên khí tr¶i hôm nay
khác h½n hôm qua. Nhß v§y, "nóng" là sñ thñc. Nóng là trÕng
thái ðang là cüa khí tr¶i trong ngày hôm nay. Nó là "kªt quä
cüa sñ trª thành nhß v§y" vào ngày hôm nay, và chï hôm nay
mà thôi, vì ngày mai chßa ch¡c gì khí tr¶i nóng nhß hôm nay,
và ta cûng không c¥n biªt do nguyên nhân và ði«u ki®n nào
làm cho khí tr¶i trª nên nóng. Ðó là ý nghîa "thñc" hay "ðang
là" cüa t× bhUta.
YathAbhUta: nhß thñc, có nghîa phù hþp theo sñ thñc; nhß
trong sñ thñc; trong bän ch¤t thñc cüa nó phù hþp v¾i sñ ki®n.
Ðây là trß¶ng hþp thông qua 5 giác quan, cäm th÷ và tri giác
kinh nghi®m v« ði«u gì chÑ không qua sñ mô tä, sñ ð°n ðãi (dß
lu§n), sñ truy«n mi®ng cüa ngß¶i khác v« ði«u gì.
26, Siêu lý lu§n: ngoài lý lu§n: P: AtakkAvacara: beyond the
reach of reasoning; beyond pure reasoning; beyond reason;
outside the scope of reason. Ðây là l¶i cüa ðÑc Ph§t mô tä
trÕng thái mà t× ðó Ngài ðÕt ðßþc chÑng ngµ vô thßþng chánh
ðÆng giác qua 3 hành không ðµng, g°m ngôn hành, ý hành, và
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thân hành. T¤t cä 3 trÕng thái này ð«u ngoài phÕm vi lý lu§n.
Ph§t ðã mô tä nhß sau: "Này các TÏ kheo...Pháp này do Ta
chÑng ðßþc, th§t là sâu kín, khó th¤y, khó chÑng, t¸ch t¸nh, cao
thßþng, siêu lý lu§n, vi di®u, chï ngß¶i trí m¾i hi¬u th¤u..."
(ÐoÕn giæa cüa Kinh Thánh C¥u, thuµc Kinh Trung bµ I, s¯ 26)

CHÚ THÍCH
cüa
CH¿´NG II

1. Tác døng sinh h÷c: bioaction: TrÕng thái hoÕt hóa máu,
hoÕt hóa tª bào th¥n kinh, dây th¥n kinh và c½ b¡p cüa mµt
ngß¶i khi ngß¶i ðó vào ð¸nh hay d×ng v÷ng tßªng ít nh¤t t× 5
giây ð°ng h° trª lên 1 phút.
2. Nam Tông: Tông phái Ph§t giáo dùng h® kinh NikAya, ðßþc
phát tri¬n t× mi«n Nam „n ðµ ðªn Tích Lan, Thái Lan, Miªn
Ði®n, Campuchia, Lào, Nam Vi®t Nam. Hi®n nay g÷i là Ph§t
giáo Nguyên Thüy.
3. B¡c Tông: Tông phái Ph§t giáo dùng h® kinh A Hàm b¢ng
tiªng Sanskrit, ðßþc phát tri¬n t× mi«n B¡c „n ðµ (dß¾i tri«u
vua Ca n¸ S¡c, ð¥u Công Nguyên, tÕi Kashmir) ðªn Nepal, Tây
TÕng, Trung Hoa, Mông C±, Nh§t Bän, Vi®t Nam, và Tri«u Tiên.
Hi®n nay g÷i là Ph§t giáo Phát Tri¬n.
4. ÐÕi nghi: nghi l¾n. Thu§t ngæ Thi«n. Tác døng cüa nghi này
ðßa ðªn trí nång bª t¡c. Cùng lúc ðó nh¶ ði«u ki®n bên ngoài
tác ðµng vào 1 trong 3 c½ chª tánh giác: tánh th¤y, tánh nghe,
tánh xúc chÕm ð¬ ðßa ðªn ngµ ðÕo hay tri®t ngµ.
5. ÐÕi ngµ: ngµ to, l¾n. Thu§t ngæ Thi«n. Kªt quä cüa tiªn
trình døng công ðßa ðªn nh§n ra nghi l¾n mà trß¾c ðây ta ðã
bª t¡c, r°i bây gi¶ ðßþc biªt rõ ràng nhß s¶ s¶ trß¾c m¡t.
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6. L¤y ðá ðè cö: Thành ngæ Thi«n. Dùng phß½ng ti®n tÕm bþ
ð¬ tr¤n áp v÷ng tßªng, không cho nó khªi lên, nhßng sau ðó,
v÷ng tßªng vçn khªi. Ðây g÷i là "l¤y ðá ðè cö." Thí dø, dùng
tiªng ni®m Ph§t ð¬ v÷ng không xu¤t hi®n, nhßng khi quen r°i,
v÷ng vçn khªi nhß thß¶ng.
7. Th ði«u hòa khí huyªt: Phß½ng pháp thª có tác døng tång
cß¶ng nµi lñc, làm cho tïnh ngü, tÕo ra ly tâm máu, tr× ðßþc
huyªt áp cao, giúp da ðßþc nuôi dßÞng, và tÕo ra kháng th¬ ð¬
ch¯ng lÕi nhæng sñ nhim trùng.
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Chú Thích
cüa
chß½ng Iii
1.

Ngôn hành: Skt: vAk-saMskAra: (Speech motivation). G°m
nói th¥m (vitakka) và ð¯i thoÕi th¥m l£ng (vicAra). – chi
Thi«n ThÑ Hai, ngôn hành ch¤m dÑt. N½i ðó không còn
t¥m (vitakka), cûng không còn tÑ (vicAra).

2. Phi«n não chß¾ng: Skt: klesAvarana: the hindrance of the
affliction. Phi«n não: n²i ðau ð¾n, n²i ðau kh± hay nhæng l²i

l¥m ðÕo ðÑc: Skt: sam-kleSa, kleSa: affliction, suffering, distress or
moral faults. Ðôi khi cûng ðßþc d¸ch là nhæng “ðam mê passions.” Phi«n não ðßþc phát sinh v¯n t× n½i ý hay tâm ch¤p

trß¾c.
chß¾ng: chß¾ng ngÕi: P: nIvaraNa; Skt: Avarana: Obstacle,
hindrance, obstruction, impediment.
Trong ðÕo Ph§t li®t kê 10 nghi®p tÕo ra phi«n não: Ba thuµc v«
ý (mind): sñ thèm khát-covetousness, ác tâm-malice, hoài nghiscepticism. B¯n thuµc v« l¶i nói (speech): nói láo-lying, nói phï
báng-slander, nói gièm pha-abuse, nói phù phiªm-unprofitable
conversation. Ba thuµc v« thân (body): dâm-aldultery, sátmurder, ðÕo-thief.
Phi«n não nói chung ðßþc chia làm hai nhóm. Nhóm thÑ nh¤t
g°m nhæng sñ thúc ð¦y ác (evil impulses) ti«m tàng trong døc
v÷ng và ý nghî ðau kh± dây dßa. G°m có sáu: 1) Tham døc:
rAga (desire), 2) Sân h§n: pratigha (anger), 3) Si mê: mUdhaya (folly
or ignorance), 4) Ngã mÕn: mAna (self-conceit), 5) Hoài nghi:
vicikitsA (doubt), và 6) Tà kiªn: drishti (false views).
Nhóm thÑ hai g°m: 1. ngã kiªn: Skt: Atmadrishti: the belief in
the existence of an ego-substance, 2. ngã si: Skt àtmamoha:
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ignorance about the ego, 3. ngã mÕn: Skt AtmamAna: conceit
about the ego, và 4. ngã ái: Skt Atmasukha: self-love.
21. Tñ kÖ ám th¸: Autosuggestion. Tñ mình ng¥m bäo cho mình
biªt ði«u gì. Thí dø, khi leo núi, cäm th¤y m®t, tñ mình
ng¥m bäo: "khöe," "khöe."
22. Hý lu§n: Skt: prapaJca; vikarsa: ludicrous dialogue; idle
chatter talking vainly or idly. Nói nång hªt vi®n dçn ði«u này
ðªn vi®n dçn ði«u kia, vçn v½, không ðâu vào ðâu, làm cho
ngß¶i nghe chán ng¤y, lý lu§n trª thành l¯ b¸ch, bu°n cß¶i.
23. PhÕm HÕnh: P: brahmacariyA: the holy life of a monk or
ascetic, especially conceived as a celibate life of complete
chasity. Møc tiêu cüa phÕm hÕnh là loÕi tr× l§u ho£c (the goal
of the Brahman life is the eridication of defilements. Trong lúc
ðó, gi¾i lu§t giúp tu sî hay cß sî hoàn thành viên mãn phÕm
hÕnh.
PhÕm HÕnh là t× d¸ch âm t× PhÕn ngæ brahmacariya. Brahma
ðßþc d¸ch âm là "PhÕm." Ngß¶i Trung Hoa không phát âm
ðßþc âm r, nên ð÷c brahma thành phÕm. T× này v¯n xu¤t
nguyên trong vån h÷c „n ðµ. Nó có nghîa trong sÕch (pure),
trong tr¡ng, trinh khiªt (chaste, chastity). Ngß¶i trong tr¡ng
(BrahmacArin = the chaste person). Cariya = ðÑc hÕnh, hÕnh
ki¬m.
Nhi«u tôn giáo trß¾c th¶i Ph§t ðã dùng t× PhÕm HÕnh
(brahmacariya) ð¬ chï cho ngß¶i tu có nguy®n v÷ng ðÕt ðßþc
sñ tïnh ngµ tâm linh. Thí dø nhß 2 ông ALara KAlAma và
Uddaka RAmaputta. Trong Äo nghîa thß (UpaniXad) cüa ðÕo Bà
la môn (BrAmanism) dùng t× PhÕm HÕnh ð¬ chï cho l¯i s¯ng
cån bän cüa mµt ngß¶i b¡t ð¥u ði vào ðß¶ng tu t§p. H÷ thñc
hành miên m§t cách s¯ng ðµc thân, buông bö m÷i thÑ ham
mu¯n v¾i phø næ, không làm bÕn v¾i phø næ, duy trì ki¬m soát
tình døc, hoàn toàn trong tr¡ng.
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Møc ðích cüa cách thñc hành này là ð¬ tâm không b¸ ô nhim
böi sñ cám d² cüa tình døc, kªt quä ðßa ðªn có thánh trí
(sacred knowledge) và tïnh ngµ tâm linh. B¢ng sñ tïnh ngµ này
ngß¶i ¤y m¾i ðÕt ðßþc ðÑc hÕnh trong sÕch.
PhÕm HÕnh v¯n ðßþc xây dñng trong truy«n th¯ng tôn giáo
cüa ðÕo Bà la môn. Mµt ngß¶i tu theo ðÕo Ba la môn phäi träi
qua PhÕm HÕnh.
Trong ðÕo Ph§t PhÕm HÕnh dßþc dùng ð¬ chï cho v¸ B° tát có
nguy®n v÷ng tu ð¬ thành Ph§t. Sñ ki®n này ám chï cho ðÕo sî
Gautama, khi ngài ðang trên ðß¶ng tu, ngài ðßþc g÷i là B° Tát.
Ð¥u tiên, ðÑc Ph§t ðã dùng t× PhÕm HÕnh khi Ngài thâu nh§n
ngài Yasa làm ð® tØ xu¤t gia ð¥u tiên. Sau khi nghe ðÑc Ph§t
giäng mµt th¶i Pháp, ngài Yasa phát tâm qui y theo Ph§t. Ph§t
b¢ng lòng, ngài nói: "Hãy ðªn ðây, này TÏ kheo. Giáo pháp ðã
truy«n dÕy ð¥y ðü. Hãy s¯ng ð¶i s¯ng PhÕm hÕnh thiêng liêng
cüa ngß¶i xu¤t gia ð¬ ch¤m dÑt kh±. " T× ðó, thu§t ngæ PhÕm
HÕnh ðßþc Ph§t ðßa vào ðÕo cüa ngài.
Ý nghîa
Khi t× brahmacariya ðßþc dùng trong ðÕo Ph§t thì t×
"Brahma" ("PhÕm") có nghîa: cao nh¤t, cao quý, ðáng kính, và
có ðÕo ðÑc. Tß½ng ðß½ng tiªng Anh: the highest, noble, worthy
and virtuous. Còn t× cariya có nghîa: thái ðµ, ðÑc hÕnh/hÕnh
ki¬m hay hành vi, trÕng thái sinh hoÕt h¢ng ngày cüa v¸ tu sî
hay cß sî thu¥n thành, tánh hÕnh (temperament).
Nói chung, khi t× PhÕm HÕnh ðßþc sØ døng trong ðÕo Ph§t,
thu§t ngæ này chï cho ð¶i s¯ng thánh thi®n, hÕnh s¯ng cüa b§c
thánh, hay ð¶i s¯ng thanh t¸nh cüa v¸ tång/ni hay cß sî thu¥n
thành, ð£c bi®t là s¯ng ðµc thân và hoàn toàn trong tr¡ng. Nó
tß½ng ðß½ng t× tiªng Anh: the Holy Life; Holy conduct of life,
or Pure Life. of a monk/nun or lay-devotee, especially
conceived a celibate life as of complete chastity.
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Møc tiêu

Giá tr¸ cüa l¯i s¯ng theo PhÕm HÕnh là cách giúp tâm ngß¶i
thñc hành trª nên trong sÕch, thánh thi®n, gi¾i ðÑc ðßþc thñc
hi®n tr÷n v©n, ðÕt ðßþc hài hòa thân tâm, thành tñu thi«n
ð¸nh, phát tri¬n trí hu®, và cu¯i cùng là giäi thoát tâm thª tøc,
thoát khöi kh± ách t× n½i thân, tâm, và môi trß¶ng chung
quanh.
Møc tiêu cüa PhÕm HÕnh nhß sau:
1) LoÕi tr× tham døc (rAgavirAga = elimination of lust). Tham døc là
lòng thèm mu¯n, thèm khát v« ngû døc, g°m tài, s¡c, danh, thñc,
thùy; giúp cho tâm trª nên an t¸nh, không dao ðµng. không kh± não
(to be not in anguish) khi không toÕi nguy®n nhæng tham døc.
2) C¡t bö kiªt sØ (saMyojanapahAna = removal of fetters) (Kinh Tß½ng
¿ng V, 28, trang 48)
3) Ch¤m dÑt tùy miên
(anusayasamugghAta = destruction of
predispositions) (Kinh Tß½ng ¿ng V, 28, trang 48)
4) T§n di®t l§u ho£c (AsavAnam khaya = extinction of defilements);

5) ChÑng quä minh giäi thoát (vijjAvimutti-phalasacchikairiya =
realization of the fruits of release through wisdom)
6) Møc tiêu cao nh¤t cüa nó là nh¡m ðÕt ðßþc tâm giäi thoát
b¤t ðµng.
7) Ch¤m dÑt nhæng nhân t¯ luân h°i sanh tØ.
8) Bäo t°n Ph§t giáo.
Khi PhÕm HÕnh ðßþc trß¶ng t°n, ðßþc duy trì lâu ngày trong
ð¶i s¯ng tu sî và cß sî, Ph§t giáo khó b¸ lay chuy¬n. Khi PhÕm
HÕnh không ðßþc ngß¶i Ph§t tØ (cß sî, tu sî) gìn giæ nghiêm
túc, Ph§t giáo tÕi n½i ðó ðã b¸ lay chuy¬n.

DANH SÁCH CÔNG ÐºC „N HÀNH

453

DANH SÁCH CôNG ÐºC „N HÀNH
T‡P 2
cu¯n 2
Nam cali

1.

Không Chiªu

Nam Cali

100$

2.

Gia ðình Tïnh Giác

&

500$

3.

ÐÑc Lai

&

15$

4.

Nguyên H°ng

&

10$

5.

Tr÷ng Khoan

&

50$

6.

Ph± Hu®

&

100$

7.

Thu¥n chánh Nghi®p

&

30$

8.

Không Ðång&Thu¥n Tín &

76$

9.

Tâm Hi«n&Tâm Hoa

&

50$

10.

Trñc Pháp&Di®u Ph¤n

&

100$

11.

Trñc Tín & Tín Giáo

200$

12.

Không Bát Nhã

100$

13.

Tu® Minh Thi®n

50$

14.

T× Tâm Ch½n

50$

15.

Tr¸nh Th¸ Chi

50$

16.

Không Nguyên

100$

17.

Không Giác

1,100$
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18.

Lê Tr÷ng Pháp

50$

19.

Thu H°ng

20.

Mµt thi«n sinh (Vô Danh)

50$

21.

Chánh Ng÷c & Lê Hoàng

40$

22.

Thu¥n Minh

23.

Ch½n Tiªn

20$

24.

Ngô Qu¯c

40$

25.

Ngô kh¡c Thu§t & HuÏnh Oanh

20$

26.

Không Tß¾ng & ÐÑc HÖ

30$

27.

Ð£ng Trang

40$

28.

Di®u Bình

10$

29.

Không ÐÕo

20$

30.

Lê anh Quân

10$

31.

Ng÷c Di®n

40$

32.

Ph± T¸nh

33.

Thu¥n Chánh Hu®

50$

34.

Thu¥n Chánh Nguy®n

30$

35.

Thu¥n Chánh Tính

20$

36.

Thu¥n Chánh Tri

30$

37.

Tín Quä

20$

38.

Không Ph±

30$

39.

Thu¥n Chánh Giác

100$

200$

5$

100$
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40.

Hiªu Dß½ng

200$

41.

Ngà Lê

100$

42.

Không Kiªn

43.

Nam Cali

20$

Ph± Bình

&

50$

44.

T× Tâm Phß¾c

&

30$

45.

PhÕm Lµc

&

50$

46.

Phß½ng Di®u

&

50$

47.

Tu® Pháp

&

50$

48.

Trñc Tín & Tín Giáo

&

120$

49.

Bùi Nhßþng

&

20$

50.

Không Trø

&

20$

51.

Không Gi¾i

&

200$

52.

Thu¥n Chánh Tín

&

200$

53.

Di®u An

&

30$

54.

Không Quán

&

1,000$

55.

Không T¸nh (Hòa Bình)

&

100$

56.

Tín Quä

&

50$

57.

Thu Nguyn

&

50$

58.

Lê tr÷ng Vi®t

&

28$

59.

David Cuong Le

&

64$

60.

Nguyn thanh Nghiêm

&

20$

61.

Nguyn vån Nghiêm

&

20$
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62.

Tr¸nh th¸ Chi

Wasco, CA

50$

63.

Nhß Phùng

San Diego

50$

64.

Ð£ng Tß¶ng Vi & Ng. kh¡c Giãng San Diego 25$

65.

Cø Tr¥n vån Hß¾ng

66.

Lê ðình Khôi

67.

Ng÷c Hà T. Trß½ng (Thu¥n Viên) &

90$

68.

Minh T×

50$

69.

Minh Tr¥n

120$

70.

Nguyn t¤t Ð¡c

20$

71.

Lan Lutrell

50$

72.

PhÕm vån Tâm

150$

73.

Nguyn Dnetal

15$

74.

Anh Thß

15$

75.

Không Tu®

60$

76.

Lê thành Nghîa

40$

77.

Tr÷ng Khoan

15$

78.

Khanh T Vß½ng

30$

79.

Thanh thu Nguyn

15$

80.

Nguyn kim Nhung

20$

81.

Trßong ng÷c Hà

30$

82.

HÕnh Nhß

60$

83.

Bùi Qø Trung

Santee, CA
&

30$
80$

50$
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84.

Bonnie Nguyn

50$

85.

Bay Paharmacy

50$

86.

Di®u H°ng

10$

87.

Dßong Løa

20$

88.

PhÕm th¸ Thân

40$

89.

Tr¸nh th¸ Chi

100$

90.

Nguyn vån Tß

20$
B¡c cali

91.

Ni Cô Hi«n ÐÑc

B¡c Cali

92.

ÐÕng kim Xuân&Ð£ng Kim Sa

93.

Hoàn Nguyn

94.

H°ng NhÕn

10$

95.

Susan Xuân Lý

20$

96.

Thanh t¸nh Thüy

&

20$

97.

HuÏnh ng÷c Minh-Di®u Lý &

50$

98.

Ðinh th¸ Tuyªt

&

20$

99.

Nguyn Hoàn

&

40$

100.

Di®u Thüy

&

34$

101.

Thu¥n chánh Tâm

&

102.

Không Trñc

&

50$

103.

Không Trí

&

70$

104.

Di®u Hß½ng

&

45$

&

50$
100$
20$

25$

458

DANH SÁCH CÔNG ÐºC „N HÀNH

105.

Minh Nhß

&

100$

106.

Bút Nghiên

&

50$

107.

Giác S½n

&

20$

108.

Minh Dûng

&

20$

109.

Không LÕc

&

75$

110.

Ð£ng kim Sa

&

100$

111.

Ð£ng kim Xuân

&

100$

112.

Di®u Thüy

&

10$

113.

Quäng Ngµ

&

50$

114.

Không Ð¸nh

&

100$

115.

T× Ni®m

&

100$

116.

Liên Hoa

&

76$

117.

Thu¥n chánh Ngµ

&

30$

118.

Christina Châu

&

40$

119.

Quäng Trñc

&

20$

120.

Ng÷c MÛ

&

20$

121.

Châu ng÷c Thành

&

20$

122.

Chß½ng Cao

&

20$

123.

Hà vån Côn

&

20$

124.

Nguyn Ng÷c

&

20$

125.

HuÏnh mai th. Vß½ng

126.

Di®u Hoa

&
&

50$
20$
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127.

Di®u Hß½ng

&

20$

128.

Phß½ng Dß½ng

&

20$

129.

Di®u Hi«n

&

20$

130.

Thanh t¸nh Thüy

&

20$

131.

T× Thuy«n

&

20$

132.

T× Phúc

&

20$

133.

Viên Dung

&

20$

134.

Không Trí

&

20$

135.

Không LÕc

&

20$

136.

Thu¥n trí Nguy®n

&

30$

137.

Xuân Huy Nguyn

&

200$

138.

Nguyn Lân

&

60$

colorado
139.

Di®u Tâm

Colorado

30$

washington
140.

Minh Lý

141.

Yªn Lê

142.

Chân T×

143.

Di®u Hu®+Minh H¢ng và

144.

Minh Châu

145.

Tâm Thái

146.

Tr¸nh quang Ng÷c

Washington

50$

&

30$

Bellingham WA

Vancouver WA

75$

150$

Richland, WA

10$

Seattle, WA

10$
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147.

Tu® Tâm HÕnh

Tacoma, WA

24$

148.

Ðào Ði®p

Everson, WA

60$

texas
149.

Sß Cô Thu¥n HÕnh

Houston TX

100$

150.

Tín ÐÕo (Minh Châu)

&

60$

151.

Minh Khánh&Di®u Hu®

&

150$

152.

Lß½ng Lâm

&

10$

153.

Phß½ng Vi-Ch½n Hß½ng

&

150$

154.

Nguyn phß½ng Tri

&

500$

155.

Tr¥n Th¸ HÕnh

&

500$

156.

Ch½n Pháp-Ng. Phß½ng Dân

157.

Võ Næ

&

20$

158.

Nguyên Ngân

&

10$

159.

Thanh Nguy®t

&

50$

160.

Lê thanh Danh

&

20$

161.

Tina Nguyn

&

20$

162.

Bùi HÕnh

&

50$

163.

Trß½ng thanh Hi®p

&

40$

164.

Tr¥n Dß

&

20$

165.

Tr¥n th¸ Nhung

&

20$

166.

Nguyn th¸ Nhân

20$

167.

PhÕm quang Minh

15$

&

100$
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168.

Ng÷c Diêu Trß½ng Kim HÕnh

60$

169.

Minh Chánh

30$

170.

T¸nh Duyên

20$

171.

HuÏnh ng. Thi

20$

172.

Nhân Nguyên

150$

173.

Minh Tuyªt&Tr¥n Tân

200$

174.

Trß½ng ng÷c Vân

40$

175.

Tr¥n xuân Trúc

40$

176.

Lê Ngoc. Lan

10$

177.

Nguyn vån Ðô

20$

178.

Ngô v Bäo

10$

179.

Ngô van Bäo

15$

180.

Ðoàn thi Nh½n

100$

181.

Lång bß TholÕi

10$

182.

Tr¥n ng÷c Ðáng

Fort Worth TX

183.

Lê thanh TVC-TTY

184.

Ngô vån Bäo

Santionio, TX
Irving, TX

20$
20$
50$

florida
185.

Thích Tu® Chân

186.

Thích Næ Phúc Trí

187.

Thanh Mai Hudson

Florida

50$

&

50$

Melbourne FL

30$
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188.

TÏ kheo Thích Chân Vån

&

100$

189.

Lê thanh Vînh

&

20$

190.

Nguyn th¸ Kim Liên

&

20$

191.

Lê thanh Vån

&

20&

192.

Lê thanh kim Loan

&

20$

193.

Lê thanh Vi®n

&

20$

louisiana
194.

Nguyn tr¥n KÏ

Kenner, LA

195.

Lê thanh Ti¬u

196.

Nguy«n th¸ Lai

&

20$

197.

Nguy«n phß½ng Tri

&

20$

198.

Tr¥n th¸ HÕnh

&

20$

199.

Nguyn tr¥n Nam

&

20$

200.

Lê th¸ thanh Kim

&

20$

201.

Lê thanh Phong

&

20$

202.

Tiêu thu Nguy®t

&

20$

203.

Helen Lê

&

20$

204.

Lê thanh SØ

205.

H°ng Minh My

New Orleans, LA

Harvey, LA
&

108$
20$

20$
20$

North carolana
206.

Xuân Yªn

207.

Hòa & Duyên

Raleigh, NC

30$

&

50$
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maryland
208.

Trñc Nguyên-PhÕm Nghîa Gaithersburg, MD

50$

mASACHUSETT
209.

Tr¥n anh Tuyªn

Boston, MA

30$

oregon
210.

Di®u H°ng

Portland OR

56$

211.

T× Bi Hiªu

&

75$

212.

Tu® Tâm Häi

&

200$

213.

Không Tính & T× bi Hà

&

100$

214.

Minh H¢ng

50$
illinois

215.

T× Chí

Chicago IL

216.

Di®u Thüy

&

20$

217.

Di®u MÛ

&

20$

218.

Phß½ng Ng÷c

&

20$

219.

Truy«n Cao

Illinois

100$

20$

HAWAII
220.

T× Chiªu&Chánh Giác

Hawaii

100$

221.

T× T¸nh

&

100$

222.

Long Lê

&

32$

223.

Lê th¸ Sáu

&

100$
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NEW YORK
224.

Võ Xuân Häo-T× HÕnh

225.

Cô Di®p Washing ton

New York

50$
110$

pháp
226.

Quang Hu®

Pháp

50$

227.

Minh Trí

&

50$

228.

Chân Hòa

&

30$

229.

Chân HÕnh

&

40$

230.

M

&

20$

231.

BÕch Ng÷c

&

20$

232.

Tâm liên Tuyªt Hoa

&

20$

233.

Di®u Bích

&

10$

me

Vß½ng hæu L

CANADA
234.

Cô Hien Le-Thanh Anh Quebec Canada

80$

235.

Chánh Ân-Tín Châu

50$

236.

Chánh Tâm Tú & Ch½n T¸nh Uy &

30$

237.

Võ th¸ Ánh Kitchener, ON N2N 232 CD

40$

238.

Minh Tâm

&

30$

239.

T× Hoàng

&

30$

240.

T× Bi Huy«n

&

30$

241.

T× Tinh Khiªt

&

40$

&
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242.

T× Phß¾c Trang

&

140$

243.

Nguyn thành Danh

&

14$

244.

May King

&

28$

ÐºC QUC
245.

Lê vån Kim Ðài

ÐÑc qu¯c

100$

246.

Nguyên Quäng

&

28$

247.

Minh Phß½ng

&

14$

248.

Minh Hu®

&

30$

249.

Minh Ðång

&

130$

VI®T NAM
250.

Lê thanh Khiªt

Vi®t Nam

251.

Nguyn th¸ Hoàng Mai

&

20$
20$

