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Lời mở đầu 

Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các Khóa Thiền Căn Bản, chúng tôi đều có soạn Bài Đọc Thêm kèm 

theo bài giảng. Chủ đích của việc soạn Bài Đọc Thêm này là chúng tôi nhắm hệ thống hóa bài giảng có 

thứ lớp và làm sáng tỏ thêm bài giảng. Thiền sinh sẽ có đủ tư liệu liên hệ đến bài giảng, giúp cho việc 

thực hành lời dạy của Phật và Tổ được tốt hơn: không lo ngại ghi chú thiếu, hoặc hiểu sai bài học. Nay 

nhận thấy những Bài Đọc Thêm này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, 

chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, 

hay cần nhớ lại bài đã học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm, còn nếu thấy đủ thì không cần xem thêm. 

 

 

Thích Thông Triệt 

Khóa Thiền Căn Bản 
Bài Đọc Thêm Số 1  

 

KỸ THUẬT THỰC HÀNH 
 
Mở Đầu 
 
1. Dù tất cả chúng sinh đều có tánh giác và Phật tánh, tánh giác và Phật tánh đó vẫn chưa trở thành hiện 
thực trong thân và tâm ta. Bởi vì Phật tánh là tiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên trong chúng sinh. 
Tiềm năng này đòi hỏi phải có sự tác động từ bên ngoài hay bên trong tâm mới đủ điều kiện bật ra. 
Chính vì thế, loài người dù có Phật tánh, Phật tánh cũng nằm im đâu đó trong tâm chúng ta. Loài thú dù 
cũng có Phật tánh, Phật tánh cũng đành mai một trong chúng. Bởi vì cả hai đều thiếu điều kiện từ bên 
ngoài hay bên trong tác động, nên Phật tánh không thể bật ra được. 
Còn tánh giác cũng là một năng lực biết, tuy có sẵn trong mỗi con người, nhưng nó không tự xuất hiện 
thường trực được. Chỉ vì con người có thói quen sử dụng trí năng nên nó không thể có mặt. Điều này có 
nghĩa, trong một trường hợp bất chợt nào đó, nó có mặt, nhưng vừa mới ló dạng, trí năng liền xuất hiện 
làm cho nó bị che khuất. Thí dụ, sau khi ngủ một giấc dài nơi lạ, vừa mở mắt ra, ta nhìn thấy cảnh tượng 
trước mặt. Sự nhìn thấy biết tức khắc (this immediate visual awareness) này chính là chức năng của tánh 
thấy, thuộc khu vực tánh giác. Nhưng liền theo đó, trí năng xen vào, niệm phân biệt và nói thầm khởi 
lên. Ta có thể nêu câu hỏi: -- Đây là đâu? Rồi một tràng niệm suy nghĩ liên tục khởi ra. Ta cố nhớ lại 
không gian trước mặt là gì. Ta tự nói với ta. "Đêm hôm qua mình ở đâu? ..." Niệm suy nghĩ và niệm ý 
thức thay phiên nhau hoạt động. Mạng nhện niệm liền được giăng ra. Cùng ngay lúc đó, tánh giác liền bị 
che khuất. Vì hễ có suy nghĩ, không có tánh giác. Có tánh giác, không có suy nghĩ. 
Cũng vậy, trong sinh hoạt hằng ngày tánh giác thường xuất hiện mà ta không hề biết, chỉ vì năng lực của 
nó quá yếu. Nó luôn luôn bị năng lực trí năng lấn át. Đó là những lúc ta lái xe, niệm biết tuy có mặt mà 
trong đầu vẫn suy tính miên man những chuyện linh tinh khác; biết lặt rau, rửa bát mà niệm nói thầm 
không bao giờ dứt; lặng lẽ bước chân đi trong thiền hành mà tâm ngôn cứ khởi động... 
Đây là hai điểm then chốt mà chúng ta cần chú ý. 
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2. Trước kia khi chưa học thiền, ta không nhận ra nguyên tắc này. Sau khi đã học qua BA SẮC THÁI BIẾT, 
ta nhận rõ vai trò và chức năng của tánh giác, suy nghĩ và ý thức. Ta có khả năng thực hành làm quán 
tính động của trí năng tạm ngưng để tánh giác có mặt. Một khi nó có mặt, cuộc sống của ta hoàn toàn 
đổi thay. Đó là những đổi thay thể chất (physical body), tâm lý, và trí tuệ từ bên trong ta. Ấy chỉ vì nó 
ảnh hưởng đến hệ thống viền não, hệ đối giao cảm thần kinh mà trong đó quan trọng bậc nhất là vai trò 
Dưới Đồi (Hypothalamus) và hệ thống tuyến nội tiết (Phần này sẽ được học sau). 
Cho nên, muốn Phật tánh hay tánh giác có mặt ta phải thực hành theo những phương hướng của Thiền. 
Ta không thể ôm ảo tưởng "Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh" rồi ngồi đó trầm tư mặc tưởng 
(meditate) chờ cho Phật tánh xuất hiện như chờ sung rụng. 
Thực hành là một tiến trình đi về nhà. Không thực hành, ta không bao giờ về đến nhà. Không thực hành 
ta không bao giờ có kinh nghiệm an lạc chân thực. Cho nên, thực hành là trọng điểm của Thiền nói 
chung, của Lớp 1 nói riêng.  
 
3. Nhưng thực hành phải đúng pháp, đúng kỹ thuật. Nếu thực hành không đúng pháp, không đúng kỹ 
thuật, kết quả sẽ mang lại bất lợi cho thân và tâm. Trước hết là bệnh chấp trước, bệnh dính mắc, bệnh 
tham, sân, bệnh ngã mạn. Sau đó là bệnh tâm thể. Cuối cùng là bệnh tâm tán loạn ngày càng trầm trọng 
hơn, đưa đến vô minh ngày càng to lớn hơn. Đây là hậu quả của sự dụng công sai lầm. Thay vì sử dụng 
tánh giác, ta lại sử dụng chức năng của ý thức và suy nghĩ để tu tập. Bởi vì khi ý thức được sử dụng để 
dụng công, hệ giao cảm thần kinh thường xuyên bị tác động. Nếu nó bị tác động với nỗ lực tối đa, các 
chất nước hóa học gây bất lợi cho cơ thể từ bên trong nó liền được tiết ra để đáp ứng nhu cầu nỗ lực tối 
đa của ta. Thí dụ như chất norepinephrine. Chất này làm cho huyết áp gia tăng.  
Đây là điểm then chốt thứ ba, chúng ta cần ghi nhớ. 
 
4. Trong kỹ thuật lại có nhiều chiêu thức. Mỗi chiêu thức thích hợp cho từng căn tánh (năng lực tiềm 
tàng: potentially: latent capacity or latent power). Vì thế, khi áp dụng một kỹ thuật thực hành, ta phải 
trải qua nhiều chiêu thức. Cuối cùng, ta lựa chọn chiêu thức nào thích hợp với căn tánh ta nhất, ta áp 
dụng chiêu thức đó. 
Thí dụ, trong Chú Ý Trống Rỗng có nhiều chiêu thức, như nhìn lướt, nhìn thẳng, nhìn chằm chằm, nhìn 
xa, ta chọn chiêu thức nào phù hợp với cách thực tập của ta nhất, ta áp dụng cách đó. Nhưng muốn biết 
phù hợp hay không, ta phải trải qua nhiều buổi áp dụng các chiêu thức. 
 
5. Tóm lại, dù tu theo loại Thiền nào: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông (gồm Công Án, Thoại Đầu, 
Tri Vọng, Chỉ Tánh Giác), nếu biết sử dụng cái vô sanh hay tánh giác để dụng công, kết quả ta sẽ đạt 
được những ích lợi thiết thực cho việc quân bình thân, tâm và phát triển trí huệ tâm linh. Nếu áp dụng 
sai, dù làm mòn vài chục chiếc bồ đoàn (tức gối ngồi thiền), kết quả thân và tâm của ta cũng đi đến bệ 
rạc; chấp trước vẫn dai dẳng đeo theo tâm ta khi ta có cơ hội giao tiếp với người khác; thần sắc của ta 
vẫn không được trong sáng. Trí huệ tâm linh của ta cũng do đó không thể phát huy được. Chỉ vì năng lực 
trí năng biện luận không bị kiểm soát nên trí sáng tạo từ tánh giác không bị kích thích để hoạt động. 
 
 

KỸ THUẬT THỰC HÀNH 
Vấn đề quan trọng của Thiền là kỹ thuật thực hành chứ không phải những nghĩa lý mô tả về những phần 
kỳ diệu của Thiền đối với thân, tâm và trí huệ tâm linh. Nhiều người thực hành thiền vài mươi năm vẫn 
không biết làm sao dừng được niệm khởi. Hễ vừa tọa thiền xong là vọng tưởng cũng theo đó khởi lên 
liên tục, khi nhanh, khi chậm, khi ào ạt như từng cơn sóng vỗ vào bờ biển. Càng cố gắng xua đuổi, vọng 
tưởng lại càng khởi lên. Bởi vì chính sự xua đuổi vọng, từ trong bàn chất, nó cũng chính là vọng, nhưng 
thuộc loại vọng tưởng mang bản chất thiện, chứ đâu phải nó là phương thức dẹp vọng. Cho nên càng 
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"xô vọng tưởng" này ra, vọng tưởng khác lại lù lù hiện đến. Đây là một ý nghĩ sai lầm. Ấy chỉ vì vị đó 
không nhận ra được thực chất vọng tưởng là gì. Nếu biết rõ vọng tưởng là sự nói thầm, thì ý niệm "xô 
vọng tưởng" chính là vọng tưởng. Có chăng là dùng niệm thiện để đùa niệm ác đi, nhưng thế vào đó ta 
lại có niệm khác. Như vậy, ta không thể lấy vọng thiện để triệt tiêu vọng ác. Bởi vì khi vọng ác không 
khởi, thế vào đó là vọng thiện. Như vậy, cuối cùng vọng vẫn hiện hữu trong tâm ta bằng sự nói thầm. 
Vì thế, thay vì tu thẳng vào tánh giác bằng cách thực hành biết không lời (nonverbal awareness or 
wordless awareness), vị ấy lại sử dụng trí năng và ý thức bằng cách thực hành biết có lời (verbal 
knowledge). Hoặc thay vì thực hành, vị ấy lại thích học thuộc lòng lý thiền. Từ đó, vị ấy không làm sao 
đạt được không theo vọng hay làm chủ vọng, cũng không làm sao đạt được cân bằng thân - tâm. Cuối 
cùng trí huệ tâm linh do đó cũng không thể phát huy được. 
Trên thực tế, lý thiền rất cần thiết cho người thực hành. Nó là kim chỉ nam hay la bàn của thuyền 
trưởng. Không có nó, ta không biết lái con tàu "nội tâm" của ta về hướng nào. Không có nó, ta không 
biết "lối về nhà" phải bắt đầu khởi hành từ đâu, điểm cuối cùng là điểm nào. Do đó, lý thuyết không phải 
là những câu nói để ta học thuộc lòng rồi hờ hững việc dụng công. Vì vậy, dù thực hành thiền theo 
phương pháp nào, ta phải nắm vững kỹ thuật thực hành. Nếu nắm vững chắc kỹ thuật thực hành, rồi sau 
đó thường xuyên ứng dụng các chiêu thức, ta sẽ cải biến (convert) được tâm dính mắc và chấp trước 
của ta. Dù tâm ta là một loại tâm bướng bỉnh (stubborned mind), ta cũng không sợ khó khăn hàng phục 
(subdue) được nó. Ngộ đạo hay kiến tánh sẽ không còn là vấn đề kỳ bí hay siêu hình đối với ta. 
Dục vọng, đam mê (passions), chấp trước, dính mắc, trên thực tế chúng chỉ là một loại quán tính hay 
một thứ ghiền, nghiện, mê say của tế bào não mà bạn đã vô tình huấn luyện chúng từ hàng chục năm 
qua; biến chúng trở thành tâm bạn. Chúng thúc đẩy bạn phải làm, phải bương chải, phải lo lắng, phải 
đấu tranh, phải nói, phải suy nghĩ, phải suy luận, phải tạo ra những khái niệm tư duy biện luận thiện, ác, 
phải dán nhãn hiệu các đối tượng, phải hoàn thành các mục tiêu, các đòi hỏi mà các thứ ghiền, nghiện 
thúc đẩy. Từ đó bạn khó tránh khỏi tạo nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp lành, nghiệp dữ. Cho dù bạn biết 
bạn đương lao vào vòng luân hồi sinh tử, bạn cũng không làm sao thắng được chiếc xe nghiệp lực đương 
lao vào hố sâu vọng tưởng. 
Hằng chục năm qua chúng đã được bạn tập luyện tính ham mê, say đắm, suy nghĩ, tính toán, tưởng 
tượng, thêu dệt vẽ vời, phân biệt, và so sánh. Chúng đã được tẩm ướp các thứ dục lạc, các thứ kiến 
chấp, các thứ ảo kiến, các thứ tưởng tượng, các thứ ảo giác. Chúng đã được bạn vô tình huấn luyện sống 
theo kiểu sống phàm tục. 
Chúng đã quen dính mắc. Chúng thích suy nghĩ. Chúng thích lý luận. Chúng thích tranh luận, tranh chấp, 
thích nói, thích gây chia rẽ, thích đố kỵ và gièm pha. Chúng thích tôn sùng thần tượng. Chúng thích cá 
nhân chủ nghĩa. Đó là thích mình là số một. Chúng quen tự nói thầm. Bây giờ bạn hãy huấn luyện chúng, 
làm cho chúng trở nên thuần. Hãy tạo cho chúng có một quán tính mới -- quán tính yên lặng. Bạn nên 
tập cho chúng im lặng. Một khi chúng có thói quen im lặng, bạn bắt đầu cải biến được chúng. Đấy cũng 
là lúc bạn bắt đầu sống trong chân ngã, trong tánh giác. "Khoảng trống vô niệm -- the gap of no thought" 
giữa hai niệm bắt đầu bao trùm tự ngã. Đấy cũng chính là lúc mà tự ngã và tánh giác bắt đầu hội nhập. 
Nếu tu Thiền mà bạn cứ huấn luyện tâm bạn phải tưởng tượng và tưởng tượng; cứ suy nghĩ và suy nghĩ; 
cứ phân biệt và phân biệt; cứ tạo ra ảo giác này đến ảo giác kia, đây là bạn đã tưới loại phân bón tưởng 
tượng, suy nghĩ, phân biệt, và ảo giác vào gốc rễ tâm của bạn. Tự ngã không làm sao lọt vào được chỗ 
trống của vô niệm. Tất nhiên, kết quả tâm của bạn sẽ mọc thêm những "rễ hướng ngoại." Càng hướng 
ngoại, nó càng chạy theo cảnh. Càng hướng ngoại, nó càng xa rời mái nhà xưa. Do đó, bạn không làm 
sao kinh nghiệm được chỉ (sự yên lặng tâm) và định (sự nhất tâm). Thuật ngữ của các nhà Duy Thức gọi 
cách này là "xông ướp tập khí." Phật giáo Nguyên Thủy gọi là "vun bồi lậu hoặc." Cho nên, càng vun bồi 
lậu hoặc, càng xông ướp tập khí, tâm của bạn không làm sao được an tịnh thật sự. Nó cứ di động - - di 
động không dừng. Ba nghiệp của bạn không làm sao thanh tịnh. Ngôn hành, tâm hành, thân hành cứ 
động thường trực. Từ đó bạn không làm sao chuyển hóa được tâm, cân bằng được thân và thăng hoa trí 
huệ tâm linh. 
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Đây là điểm thứ tư bạn cần ghi nhớ. 
 

KỸ THUẬT LÀ GÌ? 
Kỹ thuật là một phương tiện thiện xảo (phương tiện khéo léo, phương tiện thành công: P: upāya: skillful 
means, means of success.) Nội dung chủ yếu của nó là dạy ta những cách thực hành đặc biệt để đạt 
được mục tiêu của pháp học trong từng giai đoạn. Nó là phần đặc biệt nằm trong pháp hành. Trong Giáo 
lý không có đề cập đến nó. Giáo lý như chiếc bè, kỹ thuật như mái chèo hay cây sào, chiêu thức như 
cách chèo, cách chống. Người giỏi Giáo lý như là người có chiếc bè, nhưng không có cây sào hay dầm 
bơi, và cũng không biết cách chèo, chống như thế nào để qua sông. Bờ bên kia tuy nhìn thấy, nhưng vị 
ấy đành ngồi trên chiếc bè, thả trôi theo dòng nước; không biết cách làm sao để đến được bờ bên kia. 
Cho nên, người tinh thông Giáo lý chưa chắc gì là người đã có kinh nghiệm pháp hành. Vị ấy có thể là 
một đại học giả Phật pháp, chứ không phải là người đã có kinh nghiệm được pháp hành. Vì thế kỹ thuật 
cũng được xem là phần kinh nghiệm của người đi trước truyền lại cho kẻ đi sau. Nếu ta biết chấp nhận 
kỹ thuật, biết xem nó là một phương tiện tích cực có khả năng đưa đến giác ngộ và giải thoát, nó sẽ giúp 
ta đốt được giai đoạn, thu ngắn được thời gian dụng công. Thay vì mất 30 năm để thấy "núi sông là núi 
sông" như Thiền sư Trung Hoa Duy Tín, đời Tống, ta có thể mất vài năm hay vài tháng cũng kinh nghiệm 
được cái thấy như thật như ngài. 
Đường "về nhà cũ" sẽ không còn mờ mịt đối với ta. 
Trong Thiền có nhiều kỹ thuật. Tất cả kỹ thuật đều dựa trên một trong bốn căn, gồm mắt, tai, thân, và ý 
căn để dụng công. Cho nên, nếu thực sự quyết tâm đi vào con đường Thiền, ta phải nắm được kỹ thuật 
và những chiêu thức của các kỹ thuật. 
 
 

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA THIỀN 
Ta đã biết Thiền là một KHOA HỌC TÂM LINH. Tùy theo kinh nghiệm của người thực hành, khoa học này 
có những mục tiêu: 
1) Trên đại cương, Thiền có khả năng giúp con người đạt được những mức độ: tỉnh thức, ngộ, nội 
chứng, đào thải tập khí hay lậu hoặc, tự tại hay giải thoát (gồm giải thoát tâm, giải thoát tri kiến), không 
còn tái sinh vào bất cứ cảnh giới nào trong vũ trụ, tức nhập Niết Bàn. 
2) Nói theo Thiền tông, Thiền có khả năng giúp người thực hành thiền "kiến tánh, bật ra vô sư trí, làm 
cho tánh giác hiển lộ trong 4 oai nghi, hay phát triển tiềm năng giác ngộ, tức Phật tánh. 
3) Nói một cách thiết thực, Thiền có khả năng giúp ta thành tựu các mục tiêu: 

• Dẹp bỏ quán tính suy luận của trí năng, tư duy nhị nguyên, và ý thức phân 
biệt; 
• Chấm dứt phiền não và đau khổ trong đời này; 
• Làm cho tánh giác trở thành một NĂNG LỰC BIẾT thường trực trong tự thân. 
• Khi năng lực biết trở thành hiện thực, an lạc thực sự có mặt thường trực 
trong tâm ta. Cuộc sống của ta và gia đình ta trở nên an vui và bình thường. 
Từ bi và trí huệ sẽ tròn đủ trong ta. 
 
 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC TIÊU NÓI TRÊN? 
Muốn đạt được những mục tiêu nói trên, người thực hành thiền phải hội đủ 5 yêu cầu cần thiết: 
 

1) Trước hết là nhận định rõ giá trị thực tiễn của Thiền. -- Đây là yêu cầu số 1. Không nhận định rõ, 
ta khó chấp nhận các phương thức lý luận và kỹ thuật thực hành của Thiền. Ta sẽ tìm nhiều lý do để 
tránh né hay bài xích Thiền. Bởi vì Thiền đi ngược dòng ham muốn của ta. Thiền đi ngược cách nhìn, 
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cách quan niệm của ta về tất cả hiện tượng trên thế gian. Thiền đi ngược cách sinh hoạt thường ngày 
của ta. 
Thiền chẳng những không đề cao tự ngã mà còn tìm cách làm cho tự ngã không có mặt để nhường chỗ 
lại cho chân ngã. Thiền dẹp suy nghĩ, dẹp tưởng tượng, dẹp khái niệm tư duy, dẹp dính mắc, dẹp sắn 
bìm tư tưởng, dẹp những dính líu với thế giới bên ngoài, dạy ta chú ý trống rỗng, không dán nhãn đối 
tượng, không định danh đối tượng. Đây là điều trái ngược với tự tâm của ta. Ta thích đề cao tự ngã. Ta 
thích đưa ý thức vào trong sinh hoạt của Thiền. Ta thích phóng tâm duyên theo ngoại cảnh. Ta thích 
sống bừa bãi. Ta thích tạo ra những ảo giác ngôn từ. Ta thích đưa thế giới bên ngoài vào nội tâm. 
Ta thích ngồi lê đôi mách, thích hý luận (talking vainly or idly), thích dính mắc.  
Thiền đả phá lối sống bàn chuyện thiên hạ, chuyện phải trái; giữ tròn phẩm cách thiền gia. Ta thích sống 
bàn chuyện thiên hạ, thích phê bình lén người, thích chụp mũ người, thích dán nhãn người, thích lên án 
kẻ vắng mặt; không giữ đúng phẩm cách người con Phật. 
Thiền dạy ta gìn giữ sáu căn bằng cách biết vô ngôn, ta cứ phóng tâm duyên theo ngoại cảnh bằng cách 
buông thả ngôn hành trôi theo cách biết của ý thức. 
Thiền dạy ta sống biết đủ, nhớ đến tánh giác. Ta thích sống xa hoa và bám chặt vào ý thức và ý căn. 
Thiền dạy ta có lối nói từ "hông ngực," tức lối nói từ sự "sáng đạo" của mình. Ta thích cóp nhặt, thích 
tầm chương, trích cú, thích nhái lại lời của người xưa. 
 

2) Bố trí thì giờ tu tập. - Đây là yêu cầu số 2. Khi đã nhận định rõ lối sinh hoạt và giá trị thực tiễn của 
Thiền, ta biết Thiền có ích lợi thiết thực đối với đời sống của chính bản thân ta trên các mặt thân, tâm, 
và trí tuệ tâm linh. Từ đó ta bố trí thì riêng tư và giờ thuận lợi để thực hành thiền tại nhà. Nếu có nơi 
nào tổ chức khóa thiền, ta nên xếp thì giờ riêng tư để tham dự. Ta không đổ thừa nghịch cảnh. Không 
phí phạm thì giờ để tạo thêm những mạng lưới niệm dính mắc với các nhân duyên khác hay đối tượng 
khác. Ta bắt đầu "đối diện với hiện tại, ở đây và bây giờ." 

 
3) Đối diện với bây giờ và ở đây. - Đây là một kỹ thuật xưa nhất. Trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả hay 
Một Dính Mắc May Mắn, Phật đã dạy: "...Tuệ quán chính ở đây, Không động, không rung chuyển. Biết 
vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, Ai biết chết ngày mai? ..." Tổ Đạt Ma cũng đã nói "chỉ thẳng tâm 
người, thấy tánh thành Phật." 
Song chúng ta chưa thực sự đối diện với hiện tại chân thực và thanh tịnh của chính chúng ta. Đó là đối 
diện với "tánh giác", "tự tánh" hay "chân ngã." Chính nó là cái hiện tại, ở đây và bây giờ. Trong nó không 
có sự rung động hay rung chuyển, không có tương lai gần hay tương lai xa, cũng không có quá khứ, và 
cũng không có hiện tại dính mắc. Đây là yêu cầu số 3. 
Trong lúc thực hành Thiền, chúng ta có thói quen để cho mạng nhện ý thức và suy nghĩ xuất hiện. Khi 
chúng xuất hiện, chúng cứ nói và nói triền miên. Thay vì nói đến cái hiện tại, chúng lại nói đến quá khứ 
và tương lai. Thí dụ, đây là kỷ niệm của thuở hàn vi, kia là những sai trái đã xảy ra trong 10 năm trước 
đây. Đây là kế hoạch phải thành tựu trong 5 năm sắp tới. Kia là chương trình hành hương Trung Quốc, 
hoặc chương trình đi thăm thánh tích ở Ấn Độ...  
Bạn quên mất hiện tại. Bạn quên rằng bạn đương làm tâm bạn trở nên không thanh tịnh. Bạn nói bạn 
sống với hiện tại mà tâm bạn cứ phóng đến tương lai, cứ quay về quá khứ. Bạn nói "không theo vọng," 
trái lại bạn cứ dệt mộng tương lai, cứ ôn cố những lỗi lầm quá khứ, những kỷ niệm xa xưa. Như vậy, 
thực sự bạn không hiểu vọng tưởng là gì, không hiểu cái hiện tại của bạn là gì. Thay vì bỏ niệm ác, bạn lại 
xây dựng niệm thiện. Thay vì trụ trong hiện tại, bạn lại đưa tâm về quá khứ, hướng tâm đến tương lai. Vì 
vậy bạn không bao giờ giáp mặt được hiện tại. Nó ở đây, và bây giờ. Thay vì tìm cái bây giờ, cái tức thì 
(the immediacy) bạn lại đi tìm cái sẽ xảy ra. Rằng tâm của bạn như thế này, như thế khác. Những tĩnh từ 
cao siêu được tuôn ra lai láng. Bạn cứ phóng ra hằng loạt niệm tưởng tượng. Bạn chơi trò cút bắt với 
niệm. Bỏ niệm này, bạn tạo ra niệm khác. Thay vì dẹp niệm để thanh lọc tâm (purging the mind), thăng 
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hoa tâm (transcending the mind), bạn lại làm cho tâm bị tô đậm thêm những dính mắc và vướng mắc 
qua việc để cho ý thức tự tô vẽ thêm những niệm tưởng tượng hão huyền và những niệm ước mơ trong 
lúc bạn đương dụng công tu tập. Bạn nói, và cứ liên tục nói. Bạn không nhận ra rằng chính sự nói là 
niệm. Thay vì tỉnh giác để giữ niệm không xao động, không khởi ra, bạn lại thiết lập thêm những phẩm 
chất kỳ diệu của ngôn từ để hun đúc vào tâm ký ức. Thế là niệm niệm cứ nối đuôi nhau khởi lên liên tục 
như môt dòng nước với những nội dung tâm lý xúc cảm, những tư tưởng cao siêu trừu tượng hay đẹp 
nhất trần gian. 
Bạn đã ru ngủ tâm bạn bằng những ảo giác ngôn từ. Bạn đã xách động ý căn, bắt tư duy và trí năng biện 
luận phải hoạt động. Bạn đã vô tình đưa thế giới bên ngoài vào trong tâm bạn, làm cho tâm bạn huân 
tập thêm những ô nhiễm, thay vì thanh lọc. Từ đó mạng lưới niệm của bạn ngày càng dày đặc thêm. Sắn 
bìm niệm càng bò ra mỗi lúc mỗi nhiều thêm để cuối cùng bao phủ toàn bộ thân và nhánh cây Tánh 
Giác. 
 

4) Trở về chân ngã. - Từ những phương thức thực hành kể trên, bạn càng xa rời chân ngã, xa rời tánh 
giác, xa rời tự tánh, xa rời "Ông chủ." Một khi ý thức cứ thường xuyên có mặt, bạn không bao giờ tự cảm 
nhận được chân ngã hay bản tánh của bạn. Tâm bạn cứ di động. Nó cứ đi lang thang. Tư tưởng bạn cứ bị 
kích thích về những điều kỳ lạ của những nhân vật khác. Bạn quên chân ngã, quên tự tánh của bạn. Nó là 
cái hiện tại, ở đây và bây giờ. Đó là cái biết thường hằng và vô ngôn, tức tánh giác. Bạn không an trú 
trong nó, trái lại an trú trong ý thức và ý căn. Bạn không tỉnh thức biết, trái lại tỉnh thức ý thức. Chỉ vì 
niệm niệm cứ diễn nói trong não. Bạn không bao giờ ngừng nói qua, nói lại. Bạn không làm sao bắt 
những tràng niệm khởi tự dừng để giáp mặt chân ngã, giáp mặt bản tánh. Vì bạn không bao giờ biết làm 
sao ngưng suy nghĩ. Bạn cứ suy nghĩ. Bạn cứ dệt thêm những mạng niệm vọng tưởng trong tâm. Quá 
khứ và tương lai cứ vẩn vơ trong não bạn. Trong hiện tại, tâm bạn cứ di động theo những vướng mắc 
của nó. Thay vì tỉnh ngộ để tháo gỡ những mạng lưới, bạn lại cố gắng bó chặt thêm. Quá khứ đã đoạn 
tận mà bạn cứ sống với quá khứ. Ăn năn và sám hối, phiền não và đau khổ, chương trình và kế hoạch cứ 
luân phiên xuất hiện trong não bạn. Chân ngã của bạn đã bị bao phủ bởi những mây tư duy đó. Bạn 
không làm sao sống được với hiện tại, ở đây, và bây giờ. Bạn nói bạn tu thiền để dẹp vọng tưởng mà bạn 
cứ tẩm ướp liên tục vọng tưởng. 
Bạn cứ thường xuyên đối diện vọng ngã. Đó là "ngã tư duy -- the I-thinking," "ngã ý thức -- the I-
consciousness." Vì thế, bạn hãy nhớ: "Nếu để ý thức và suy nghĩ thao túng, bạn sẽ không bao giờ giáp 
mặt chân ngã. Tánh giác của bạn vĩnh viễn bị mai một." Cho dù bạn có cố gắng tu thêm nhiều năm, cuối 
cùng bạn cũng chỉ đối diện với cái Ta-ý thức hay cái Ta -tư duy mà thôi. Còn cái "Tự-Biết -- the Self-
Awareness" không bao giờ có mặt. Vì thế, bạn cần tìm cách để quay về cái Tự Biết, nó chính là chân ngã. 
Muốn thế, bạn nên chuyển lối "động niệm" quay về lối "vô niệm." Đây là yêu cầu số 4. 
 

5). Áp dụng kỹ thuật. - Cho nên muốn quay về vô niệm để gặp chân ngã, bạn phải nương nhờ kỹ thuật. 
Bạn cần đi. Bạn cần "qua bờ bên kia." Bạn cần thấy trăng. Bạn cần "ngôn hành tương ưng, tức nói và làm 
phù hợp." Nói chung, bạn cần thực hành hơn là đọc tụng Giáo lý, tô vẽ thêm lời hay, ý đẹp. Đây là yêu 
cầu số 5. 
 
Dưới đây chúng tôi trình bày 3 kỹ thuật: 

Không Định Danh Đối Tượng, Không Dán Nhãn và Chú Ý Trống Rỗng. 
Mong rằng những kỹ thuật này sẽ giúp bạn có phương tiện thanh lọc tâm, thăng hoa tâm và thăng hoa 
trí tuệ. 

KỸ THUẬT 1 

KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG 
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HUẤN LUYỆN TÂM 
 
Tâm là con ngựa bất kham. Nó cứ chạy nhảy như con ngựa hoang. Quán tính của nó là di động. Động cơ 
thúc đẩy nó phải di động thường trực là do năng lực tập khí hay lậu hoặc. Năng lực này vốn tiềm tàng 
trong cơ chế của tâm. Muốn đào thải chúng, ta phải thành tựu định. Đây là phương tiện căn bản và thiết 
yếu của Thiền. 
Thực hành Thiền mà bạn không biết gì về định, cũng như không kinh nghiệm định, bạn sẽ khó lòng hàng 
phục được vọng tâm để an trụ chân tâm. Tuy nhiên, với người mới bước chân vào Thiền, định là một 
danh từ mà người sơ cơ khó có khả năng kinh nghiệm được. Chỉ vì tâm của ta như con ngựa hoang. Ta 
không thể làm cho nó trở nên thuần, dễ uốn nắn trong vài ngày hay vài tháng, hoặc vài năm. Vì vậy, 
bước thứ nhất của ta là phải huấn luyện tâm. Làm cho tâm có quán tính mới: quán tính yên lặng. Khi 
tâm bắt đầu yên lặng, ta sẽ kinh nghiệm trạng thái Chỉ (Samatha). Nếu yên lặng sâu hơn, ta sẽ kinh 
nghiệm được Định (Samàdhi). Đây là lúc tâm không dính mắc với ngoại trần. Mọi chấp trước, mọi điên 
đảo không tuần tự khởi lên trong tâm thức ta. Tâm ta trở nên thuần nhất. Đây là trạng thái nhất tâm, 
tức là trạng thái có mặt của tánh giác. 
Không Định Danh Đối Tượng là một trong 3 kỹ thuật then chốt giúp người tu Thiền huấn luyện tâm và 
phá tan quán tính di động của tâm. Tuy nhiên trên căn bản, sự dính mắc và chấp trước của tâm vốn xuất 
phát từ tập khí hay lậu hoặc, nhưng trên bề mặt, sự dính mắc và chấp trước của tâm vốn xuất phát từ sự 
suy nghĩ và ý thức. 
Trước khi đi đến đào tận gốc rễ tập khí hay lậu hoặc, Thiền dạy ta cách chấm dứt quán tính động của 2 
năng lực ý thức và suy nghĩ. Khi thực sự làm chủ một trong 2 cơ chế này, ta có khả năng vào định. Rồi từ 
nơi định, tập khí hay lậu hoặc sẽ bị đào thải. 
 
 

ĐỊNH DANH LÀ GÌ? 
Định danh là sự thiết lập tên gọi hay là sự gọi tên. Nó cũng có nghĩa là sự tạo ra khái niệm trong tâm hay 
lời nói trong tâm. (Skt: Prajnapti: designation, a nominal designation). Thí dụ, khi một người, một vật, 
một con thú, một cảnh được đề cập đến, ngay lúc đó đã có sự định danh hay sự gọi tên. Liền theo đó, ta 
có ý niệm về vật hay đối tượng kia là gì. Như vậy, bằng sự định danh, vật hay đối tượng mới hiện hữu 
trong sự phân biệt của ý thức hay của vọng tâm. Nếu không có định danh hay không gọi tên, vật tuy hiện 
hữu trong nhận thức cô đọng mà không có mặt vọng tâm và ý thức. 
 
Hỏi: -- KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG LÀ GÌ? 
Đáp: -- Không định danh đối tượng có nghĩa là không gọi tên vật, thú, người, cảnh mỗi khi mắt ta chạm 
trán hay tiếp xúc với các thứ đó. Ta tuy nhìn thấy biết đối tượng mà không nói thầm trong não về tên 
các đối tượng. Nếu ta nhìn thấy biết mà nói thầm trong não về tên đối tượng hay nêu lên những thắc 
mắc về đối tượng, đây là ta đương định danh đối tượng. 
 
Hỏi: -- TẠI SAO PHẢI THỰC HÀNH CÁCH KHÔNG ĐỊNH DANH ĐỐI TƯỢNG? 
Đáp: -- Trên căn bản, đây là cách có hiệu quả giúp ta dẹp được quán tính suy nghĩ hay quán tính chạy 
theo vọng tưởng, và làm cho ý thức trở nên không động và trí năng trở nên yên lặng. Khi ta thực sự làm 
chủ sự suy nghĩ hay làm chủ được vọng tưởng, tức thì tánh giác liền có mặt. 
 
Hỏi: -- TẠI SAO TÁNH GIÁC LIỀN CÓ MẶT? 
Đáp: -- Bởi vì tánh giác là cái biết rõ ràng và không lời. Ngay khi ta không nói thầm trong não, đấy là lúc 
ta không suy nghĩ và cũng không vận dụng ý thức phân biệt về đối tượng, nhưng ta vẫn biết rõ ràng đối 



 

THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Thiền Căn Bản                                           trang 10 

tượng mà trong não không nói lên lời gì về đối tượng. Sự biết rõ ràng mà không lời đó chính là chức 
năng của tánh giác. 
 
 

TÁC DỤNG 
Bằng kỹ thuật này, nếu ta áp dụng miên mật, kết quả sẽ triệt tiêu được quán tính động của vọng tưởng. 
Tác dụng nó là chận đứng tâm ngôn hay phá tan quán tính phân biệt của ý thức mỗi khi mắt ta chạm 
trán đối tượng. 
 

CÁCH THỰC TẬP 
-- Sử dụng nhãn căn. 
Thông thường ta có thể dùng mắt để nhìn bất cứ đối tượng nào trước mặt ta mà trong não ta không nói 
thầm về tên vật đó. Trong cách nhìn này, ta có thể áp dụng các chiêu thức: nhìn chằm chằm, nhìn lướt, 
nhìn thẳng, nhìn xa. 
Dưới đây chúng tôi chỉ giới thiệu cách nhìn chằm chằm. Về các cách nhìn lướt, nhìn thẳng và nhìn xa, quí 
vị có thể xem Kỹ thuật Chú Ý Trống Rỗng. 
 

NHÌN CHẰM CHẰM 
Gazing Meditation 
Trong Thiền có nhiều cách tu. Cách đi vòng quanh và cách đi thẳng. Cách đi thẳng là cách chính ta trực 
tiếp làm cho tâm không di động. 
Bản tánh của tâm thì di động. Nó di động từ đối tượng này đến đối tượng khác. Nó di động thường 
hằng. Đây là lúc ta chưa tu hay tu không đúng cách. Nó không bao giờ đứng yên. Vì không đứng yên nên 
nó được Phật xem như là con vượn, con ngựa. Phật dạy ta phải điều phục nó. Bắt nó phải đứng yên. 
Nhưng làm thế nào để nó đứng yên? 
Bằng cách nhìn chằm chằm, bạn sẽ bắt tâm bạn đứng yên. Ý thức và suy nghĩ không xen kẽ xuất hiện. 
Ngay đó tánh giác liền có mặt. 
Thực tập như thế nào? -- Với lưng thẳng đứng, trong tư thế ngồi bán già hay kiết già theo nghi thức 
thường lệ, bạn hé mắt nhìn đối tượng trước mặt. Đối tượng này có thể ngang tầm mắt hay trên sàn nhà, 
cách rốn bạn 3 gang tay. Bạn cứ phóng tầm thấy biết không lời đến đối tượng. Giữ trong não không nói 
một lời. Nếu nói lên một lời, tâm của bạn sẽ xuất hiện và nó sẽ di động. Nếu tâm di động, sự nhìn chằm 
chằm mất. Cho dù hai mắt của bạn vẫn hướng đến đối tượng, nhưng bạn không còn thấy đối tượng nữa. 
Bạn thấy những đối tượng khác từ bên trong tâm thức bạn. Đó là sự hoạt động của ý căn và ý thức. Đây 
là những đối tượng do tâm di động của bạn tạo nên. Tâm di động của bạn tuần tự tạo ra những mạng 
lưới niệm. Nó tuần tự đi vào khung trời quá khứ và cảnh giới tương lai. 
Nếu nó cứ di động như vậy, thời thiền của bạn không có giá trị. Nhưng bạn cần chú ý: di động là bản 
chất của tâm phàm phu. Đây là điều thông thường. Bạn đừng e ngại. Bạn chỉ cần nhận ra quán tính hay 
bản chất phàm phu của nó là được. Vì có nhận ra như thế, bạn mới hiểu được thực chất tâm vọng của 
mình. Sau đó bạn mới dùng kỹ thuật nhìn chằm chằm để không cho phép nó di động nữa. 
Khi bạn nhìn chằm chằm mà không nói thầm, bạn sẽ nhận ra một trạng thái vô niệm. Nhưng vô niệm chỉ 
xuất hiện một thời gian ngắn. Vì tâm của bạn lại tiếp tục di động. Nó không bằng lòng sự đứng yên. Nó 
chống lại sự bắt buộc của trí năng. 
Nhưng nhiều lúc nó cũng dừng. Vì bạn cố gắng nhìn mà không nói thầm. Khi nó dừng, bạn sẽ kinh 
nghiệm là không có mặt sự suy nghĩ, không có sự phân biệt. Như vậy, suy nghĩ chính là sự di động, ý 
thức chính là sự di động. Do đó, nếu nhìn chằm chằm được thành tựu vững chắc, suy nghĩ sẽ bị chinh 
phục. Ý thức cũng bị chinh phục luôn. Ngay khi đó chân tâm liền được an trụ. Hiện tại liền có mặt. An lạc 
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cũng có mặt. Phiền não vắng mặt. Nhưng nếu trong khi nhìn chằm chằm, bạn khởi lên một niệm cảnh 
giác (alertness), ý thức liền xuất hiện. 
Bạn cần thận trọng. Sai một chút là hỏng. Sai một chút, tánh giác không làm sao có mặt. Cho nên, nhìn 
chằm chằm có nghĩa không những mắt của bạn, mà toàn thể tâm của bạn tập chú qua mắt. Tâm của bạn 
trong trường hợp này là chân tâm, tức tánh giác. Nếu bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào một vật, hoàn 
toàn biết (fully aware) và không lời, tánh giác của bạn đã xuất hiện. 
Đến đây bạn sẽ kinh nghiệm thêm: nhìn chằm chằm không phải chỉ sử dụng hai mắt nhìn mà nhìn bằng 
tánh thấy. Đây chỉ là cách mượn đối tượng nhìn và mượn cách nhìn để tác động tánh thấy từ trung tâm 
tánh giác. 

 

KỸ THUẬT 2 

KHÔNG DÁN NHÃN 
 

ĐỊNH NGHĨA 
Dán nhãn là gì? -- Dán nhãn (P: nãmankitannan yojeti: to label; P: ankapanna, nãmankana: n. label) là 
cách đặt tên cho điều gì theo cảm nghĩ, quan điểm, nhận định, hay tình cảm riêng biệt của một người 
hoặc một nhóm người đối với đối tượng. 
 

NGUỒN GỐC 
Nguồn gốc xuất phát của thái độ dán nhãn đối tượng vốn từ ý thức phân biệt sinh ra. Trong ý thức này 
có ẩn tàng những định kiến, thiên kiến, và thành kiến đối với đối tượng. Do đó, khi ý thức chạm trán đối 
tượng, sự dán nhãn liền tự động nảy sinh. Người bị dán nhãn hiệu liền được mang những thứ phẩm từ 
đủ loại, tùy theo mức độ thành kiến và ác khẩu của người dán nhãn.  
Thí dụ, khi không ưa một người nào đó, bỗng nhiên thấy người kia được nhiều người tôn kính, kẻ ác 
khẩu vốn sẵn định kiến với người kia, dù không biết mặt mũi họ là ai, liền dùng những phẩm từ phàm 
tục để dán nhãn người kia. Các loại phẩm từ này có thể như: ma giáo, tà đạo, không chân chính, độc tài, 
lợi dụng danh nghĩa, lợi dụng lòng tốt, ác độc... 
Khi ý thức của một người được thanh tịnh, sáu căn của họ không tác động chân tâm, lúc bấy giờ mọi 
thấy nghe hiểu biết của họ đều không có sự dán nhãn. 
 

CHÂN LÝ KHÔNG CẦN DÁN NHÃN 
Chân lý tự bản thân nó không có nhãn hiệu. Khi một người dạy Thiền Phật giáo mà có tư tưởng "dán 
nhãn" trong đường lối, chủ trương, người đó không phải là một người đã thông suốt tinh ba Phật học, vì 
họ còn vướng mắc tâm phân biệt và bè phái. Ghét và thương, thiện và ác còn xuất hiện trong tâm họ. 
Trong phương pháp thực hành Thiền ở bước đầu, người mới tu thiền được hướng dẫn cách tập KHÔNG 
DÁN NHÃN ĐỐI TƯỢNG. 

THẾ NÀO LÀ KHÔNG DÁN NHÃN? 
Đó là không dán nhãn hiệu "tốt hay xấu," "đúng hay sai," "chánh hay tà," "thiện hay ác," "phải hay trái" 
vào bất cứ đối tượng gì. Đây là cách thực hành không nói thầm trong não mỗi khi mắt chạm vào đối 
tượng, tai nghe những nội dung âm thanh khác nhau. Bằng cách này, ta chỉ giữ sự biết thanh tịnh mỗi 
khi mắt và tai chạm trán vào đối tượng. Nếu chúng ta dán nhãn hiệu vào các vật, các đối tượng, các 
cảnh, nói chung là các hiện tượng, đây là lúc tâm ngôn khởi dậy, sự cột buộc tâm vào đối tượng sẽ dính 
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kèm theo đó. Cho nên điều cần thiết là khi áp dụng kỹ thuật này, bạn phải không gọi tên đối tượng mỗi 
khi bạn thấy đối tượng và nghe âm thanh của người khác nói về điều gì đó. 
Nhìn đối tượng chỉ là cách để tác động tánh biết, thông qua sự không dán nhãn đối tượng. Cũng vậy, ta 
không dán nhãn hiệu vào sắc (sights), thanh (sounds), hương (smells), vị (tastes), xúc (tactile sensations), 
mà chỉ nhận biết (aware of) thôi, chứ không nói thầm trong não một điều gì. 
 

TÁC DỤNG 
Con người thích dán nhãn phân biệt (discriminative labels) theo cảm nghĩ riêng biệt và chủ quan của họ 
với mọi người chung quanh họ. Thương một người, thích một người, dù người đó có bản tâm xấu xa, 
bần tiện, họ cũng dán nhãn tốt và hiền lương cho người kia. Mầm mống phân biệt, bè phái (sectarian) 
đấu tranh, nghi kỵ, tranh chấp, ác hạnh, phiền não và khổ đau bắt đầu từ sự dán nhãn phân biệt này. 
Đây là điều trái nghịch với truyền thống lý tưởng, văn hóa và văn minh Phật giáo. Với Phật giáo, người tu 
phải đạt được cái nhìn như thật. Vật thế nào, thấy và biết y như thế đó. Cho nên, trong chính thống Phật 
giáo, không có thái độ chụp mũ xuất hiện. Đồng thời cũng không dán nhãn hiệu tâng bốc hay đề cao. Vì 
cả hai chụp mũ xấu và đề cao tốt đều rơi vào trong qui luật nghiệp của 3 cơ chế: thân, lời và ý. 
Bằng các cách nhìn khác như nhìn lướt (glimpse), chú ý trống rỗng, nếu thành tựu vững chắc, bạn sẽ đạt 
được trạng thái biết như thật. Đây là tuệ trí (insight). Nhưng nếu bạn nhìn (watch) với nhãn hiệu (labels) 
-- "Đó là con người bần tiện," "Đó là con người lợi dụng," "Đó là tiếng chuông báo giờ mãn thiền," "Đó là 
bình hoa hường" v.v..., bạn sẽ không đạt được cái nhìn không dán nhãn. Ý thức của bạn đã có mặt để 
diễn dịch về đối tượng. 
Ngay khi bạn dán nhãn hiệu vào đối tượng, ngôn hành liền xảy ra theo đó. Tất cả cảm giác của ngũ quan 
sẽ liên tục khởi dậy, như thế bạn sẽ không đạt được chân lý, tức là không đạt được cái thấy biết thuần 
tịnh. Vì vậy, bằng cách nhìn không dán nhãn vào đối tượng, bạn có khả năng đạt được trí tuệ và tâm 
thanh tịnh nhanh chóng. 
 
 

KỸ THUẬT 3 

CHÚ Ý TRỐNG RỖNG Bare Attention 

ĐẠI CƯƠNG 
Trọng tâm của bước này là tác động thẳng vào tánh giác bằng tánh thấy, tánh nghe, và tánh xúc chạm để 
thiền gia có khả năng làm cho tánh giác hiển lộ. Đây là cách đi thẳng vào tánh giác bằng 1 trong 3 kỹ 
thuật. 
Trên căn bản, chú ý trống rỗng là pháp gồm chung 2 pháp thu hẹp chú ý và chú ý không chọn lựa. Vì vậy, 
nếu ứng dụng cách chú ý trống rỗng ta không cần ứng dụng 2 cách kia. Ngược lại, nếu muốn ứng dụng 
thu hẹp chú ý, ta không cần sử dụng 2 cách kia. 
 

ĐỊNH NGHĨA 
-- Chú ý trống rỗng là gì? -- Là cách tập trung sự chú ý nhìn vào một đối tượng mà không biện minh 
(argue) về đối tượng đó như thế nào. Ta chỉ thấy đối tượng mà trong não không có lời nói thầm khởi lên. 
Bằng cách chú ý này, ta kích thích sự hoạt động của tánh thấy. Thiền đúng. Cùng lúc đó, nếu tập trung sự 
chú ý nhìn vào một đối tượng mà biện minh về đối tượng. Đây là chú ý của ý thức. Bằng cách này đưa 
đến phát triển đám rối tư duy. Thiền sai. 
-- Chú ý trống rỗng là gì? -- Là cách tập nhìn đối tượng mà không suy nghĩ, không dán nhãn đối tượng. 
Đây là cái nhìn của tánh thấy. Tánh thấy chứng kiến mà không nói thầm. Trong đó không có người nhìn, 
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cũng không có nội dung nhìn, và không có sự diễn nói về đối tượng trong khi đương nhìn hay sau khi 
nhìn. Giống như cách nhìn của ngài Đại Ca Diếp khi đức Phật đưa cành hoa lên. 
-- Chú ý trống rỗng là gì? -- Là cách tập nhìn vào một điểm bằng sự thấy biết (visual awareness), dù tai 
có nghe biết môi trường bên ngoài như tiếng ồn ào của trẻ con, tiếng máy nổ của chiếc xe, tiếng ca hát 
của ca sĩ, tánh giác vẫn có mặt khắp nơi. Vì không có điều gì làm rối loạn tâm. Đây là cách tập nhìn để 
đánh thức tánh thấy. Bằng cách nhìn với sự chú ý trống rỗng ta sẽ đạt được định. 
-- Chú ý trống rỗng là gì? -- "Trống rỗng" có nghĩa là "không có chứa điều gì." Chú ý trống rỗng có nghĩa 
là "chú ý mà không để tâm quan sát hay tìm hiểu nội dung chú ý, nhưng lại biết rõ đối tượng như thế 
nào." Nơi đây chỉ có tiến trình biết (a process of knowing) và đối tượng của sự biết (object-of-
awareness) mà không có người biết phía sau đó. Đây là một kỹ thuật tổng quát hướng dẫn thiền sinh sơ 
cơ thực tập cách sử dụng trí năng để điều khiển 2 mắt "chú ý nhìn đối tượng trước mắt mà không để ý 
đến nội dung đối tượng" hay "nhìn vào đối tượng mà không cố ý muốn biết rõ về đối tượng như thế nào. 
Trái lại chỉ có sự nhận biết (awareness) đối tượng một cách lặng lẽ." Nói cho dễ hiểu: "Đối tượng như 
thế nào, ta chỉ nhận ra y như thế đó mà không gọi tên đối tượng, cũng không khởi niệm so sánh hay 
phân biệt đối tượng này với đối tượng kia, nhưng ta vẫn biết rõ ràng về đối tượng." Danh từ "ta" trong 
trường hợp này là giả lập hay tạm gọi để cho rõ nghĩa, chứ trong lúc đó chỉ có tiến trình biết và đối 
tượng của sự biết mà thôi. Tự ngã và ý thức vắng mặt trong tiến trình này. Đó là ý nghĩa của "chú ý trống 
rỗng." 
Ta có thể nói cách khác: chú ý trống rỗng là cách "nhìn thấy vật, biết rõ ràng về vật mà không gọi tên 
vật, cũng không nói thầm những sắc thái của vật như thế nào trong não," giống như cách "không định 
danh đối tượng" hay "không gọi tên vật trước mắt" là gì. Nếu ta gọi tên hay khởi niệm so sánh đối 
tượng, sự chú ý trống rỗng trở thành chú ý có nội dung, không còn mang ý nghĩa trống rỗng nữa, và như 
thế là có ý niệm ta hiện hữu. Như thế là sai. Nếu nói theo lý luận của kinh Kim Cang, ta có thể nói: "chú ý 
mà không chú ý, đó là chú ý trống rỗng." Hoặc "Mắt tuy thấy cảnh vật mà không chú ý đến nội dung 
cảnh vật. Đó là chú ý trống rỗng." Hoặc "Tai tuy nghe tiếng mà không chú ý đến nội dung âm thanh, đó 
là chú ý trống rỗng." 
 

CÁCH THỰC TẬP 
 

-- Chiêu thức 1: Nhìn Thẳng Mà Gần. 
Trước hết, ngồi nơi đã chọn sẵn. Ngoài công viên, trong thiền đường, hay nơi buồng thiền. Ngồi vững 
vàng, lưng thẳng đứng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, ngang tầm nhìn với hai mắt. Đối tượng nhìn có 
thể là một điểm (a spot) một cành hoa, một tượng Phật (an icon of Buddha), một lùm cây, v...v... Sau đó 
đưa niệm biết (a thought of awareness) di động ra ngoài trong một đường thẳng, từ chỗ bạn ngồi đến 
đối tượng. Để hai mắt bạn thư giản, không tập chú sự nhìn (vision), cũng không tập chú đến đối tượng. 
Lúc bấy giờ chỉ có sự nhìn thấy biết mà thôi. Tập trong vòng 10 phút. Sau đó phản ánh lại kinh nghiệm, 
xem có bao nhiêu niệm khởi lên trong tiến trình vừa qua. Nếu bạn cảm thấy tiện nghi với kỹ thuật này, 
bạn hãy tiếp tục nhìn thẳng nhiều lần 10 phút. Cuối cùng, sau một thời gian ngắn, bạn kiểm điểm lại xem 
cách nhìn thẳng này có giúp bạn giảm dần mức độ nói thầm từ trong tâm hay không. Nếu giảm bớt, đây 
là cách dụng công tốt. Bạn nên tiếp tục. 

-- Chiêu thức 2: Nhìn Thẳng Mà Xa. 
Khi ứng dụng cách này, bạn chọn chỗ nhìn xa nơi chỗ bạn đứng hay ngồi. Nếu mắt chạm vào đối tượng, 
bạn chỉ nhận biết mà không khởi niệm so sánh hay phân biệt đối tượng này với đối tượng kia như thế 
nào, cũng "không dán nhãn" hay "không gọi tên đối tượng" đó là gì. Do đó, dù sự chú ý có được triển 
khai (deployed) rộng qua sự nhìn toàn diện và toàn thể không gian trước mặt, những đối tượng bị thấy 
trong tầm nhìn đó vẫn không tác động vào sự phân biệt của nhãn thức. Càng nhìn lâu trong vòng 10 
phút mà không có tâm ngôn khởi dậy, bạn sẽ nghe được nhịp tim, thân cảm giác thư giãn như yên lặng 
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(transquillity), tĩnh lặng (calmness), nhẹ nhàng (lightness) hay vắng lặng (serenity). Nếu trước kia bạn 
thường hay lo âu, hoang mang, hốt hoảng, chứng này sẽ từ lần lắng dịu; cuối cùng chấm dứt. Vì trong 
tiến trình nhìn thẳng và xa mà tâm ngôn không khởi, hệ đối giao cảm thần kinh hoạt động. Kết quả là 
đưa đến thư giãn. Sau đó bạn sẽ cảm nhận niềm vui vẻ, hồ hỡi (exhilaration).  
 
CHÚ Ý: 
Vì còn đương trong thời kỳ luyện tập nên trong quá trình này, tự ngã có mặt để sử dụng trí năng ghi 
nhận (notes) sự liên tục của niệm thấy đối tượng, niệm cảm thọ và cảm giác về ngoại trần ngay khi 
những niệm này khởi lên và qua đi trong nhận thức vị ấy. Trong trường hợp này, bất cứ những điều gì 
được nhìn thấy (perceived), tạm thời ta cố gắng tập giữ sự chú ý được "trống rỗng -- bare," tức là trong 
tiến trình chú ý, ta chỉ thấy đối tượng mà không có nội dung gì trong đó. Nói chung, trong bước này 
thiền gia cố gắng tập không phản ứng lại các điều gì mình cảm thọ trên thân hay điều gì mình nghe và 
thấy. Thí dụ, đương tọa thiền có những cảm giác như kiến bò trên da mặt, sự đau nhức ở chân, hay có 
tiếng động ồn ào bên ngoài, ta không chú ý đến những cảm thọ đó, trái lại chỉ chú ý đến sự toạ thiền 
theo chủ đề mà ta đương thực tập. Do đó, bất cứ tác nhân kích thích nào (stimuli) mà ngũ quan cảm 
nhận, thiền gia cố gắng tập không bình luận, không xét đoán, không viện dẫn (preference), không kiến 
giải hay không ngẫm nghĩ (reflect) đến tác nhân đó. Mường tượng như tự ngã không có mặt trong 
trường hợp này. 
Thí dụ, đương tọa Thiền với chủ đề "biết rõ ràng về sự phồng lên, xẹp xuống của khu vực bụng khi sự thở 
tự động hít vào và tự động thở ra liên tục," thiền gia chỉ biết sự "phồng, xẹp" của khu vực bụng mà thôi, 
chứ không truyền sự nhận biết (awareness) đó sang khu vực ý thức hay ý căn. Vì vậy, dù bị muỗi đốt hay 
tiếng động bên ngoài tác động vào tai, tánh giác tuy vẫn biết những sự "phồng, xẹp của cơ bụng" qua tác 
động của sự thở tự động mà vọng tâm vẫn không khởi ra. 
Bằng cách này, hệ thống thông tin thông thường của nhãn thức, nhĩ thức mặc nhiên bị phá vỡ, thay vào 
đó là nhận thức cô đọng của tánh giác ngày càng rõ ràng hơn và sẽ trở thành một năng lực mới. Lúc bấy 
giờ tất cả hình thái niệm khởi như những sự lăng xăng, bối rối (distractions), những lo âu, phiền muộn, 
những hình ảnh tưởng tượng (fantasies), những phạm trù tư duy (categories of thinking), những sự mơ 
tưởng (reveries), những hoạt động không dừng của đối thoại thầm lặng bên trong (the incessant 
activities of the inner silent dialogue), dù có bất chợt khởi lên, chúng cũng bị tánh giác ghi nhận ngay tức 
khắc, để rồi chúng cũng tự lặn mất, khi ta nhận ra chúng. Thuật ngữ Thiền tông gọi trạng thái này là 
"Vọng khởi liền biết. Biết vọng liền lìa." (Nhưng ở đây, vọng tự lìa, chứ không phải ta không theo vọng.) 
Tất nhiên, liền theo đó sự an lạc nội tâm hiện rõ trên gương mặt bình thản và vui tươi của ta. 
 

THU HẸP CHÚ Ý 
Đây là cách thực hành thu hẹp sự chú ý vào một đối tượng và duy trì sự thu hẹp chú ý đối tượng đó 
trong suốt thời thiền 30 phút hay 60 phút. Sự thu hẹp (restriction) chú ý này đồng nghĩa với sự tập chú 
(focus), sự chú ý vào một điểm. Có nghĩa là khi thực hành ta không mở rộng tầm nhìn vào nhiều đối 
tượng trước mắt mà chỉ chú ý nhìn vào một đối tượng. Thí dụ như những cách sử dụng nhãn căn để tập 
trung sự chú ý vào một đối tượng trước mặt như một dấu chấm nhỏ, một cuốn sách, một bức ảnh của 
tổ Đạt Ma, một tượng Phật Thích Ca ... phù hợp theo tầm nhìn của mắt -- thông thường không quá 5 
gang tay -- hoặc chú ý đến hơi thở vào và ra trong một thời thiền kéo dài trong 30 phút hoặc 60 phút. 
Khi thực hành cách chú ý này, ta ứng dụng nhìn mà không khởi lên niệm nói thầm về hơi thở vào ra như 
thế nào. Ta chỉ nhìn sự vào và ra của hơi thở mà không nói thầm. Bằng cách chú ý này, tâm ta dần dần 
trở nên tĩnh lặng và an lạc vì ý căn không khởi lên những sự suy nghĩ linh tinh. 
 
TÁC DỤNG 
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Tác dụng của lối nhìn như thế này đưa đến giảm nhận cảm đối tượng từ bên ngoài (exteroceptive 
object), cũng như giảm nhận cảm đối tượng bên trong (interoceptive object), và do đó dòng ý thức (the 
stream of consciousness) từ não phải và dòng tư duy (the stream of thinking) từ não trái giảm những 
biểu lộ (manifestations) của chúng. Cuối cùng cả hai dòng ý thức và tư duy sẽ trở nên yên lặng, nhường 
chỗ lại cho dòng biết không hai (the stream of nondualistic awareness) của tánh giác, phía sau bán cầu 
não trái xuất hiện. 
 

CHÚ Ý KHÔNG CHỌN LỰA 
Chú ý không chọn lựa là gì? -- Đó là cách thực tâp nhìn đối tượng trước mặt mà ta không chú ý kỹ lưỡng 
đến đối tượng nào. Ta có thể nhìn lướt (glimpse) từ vật này đến vật kia, hoặc ta nhìn toàn bộ cảnh vật 
trước mặt rồi tiếp theo nhìn cảnh tượng bên trái hay bên phải, hoặc sau lưng. Ta cứ luân phiên nhìn như 
thế, nhưng nhìn chỉ để nhìn, thấy chỉ để thấy, biết chỉ để biết rằng có đối tượng trước mặt. Thế thôi. 
Chứ không phải nhìn với nội dung quan sát tỉ mỉ từng chi tiết về đối tượng hay tò mò tìm hiểu quá khứ 
và tương lai đối tượng. Đối tượng như thế nào, trong hiện tại, ta chỉ thấy và biết y như thế đó, ta không 
duyên theo (do not persue), cũng không dồn nén (do not suppress) hay ức chế nó (inhibit it) hoặc cũng 
không xét đoán (do not judge), không kiến giải (do not interpret) đối tượng kia như thế nào. Giống như 
cách nhìn sau cùng của Thiền sư Duy Tín. Hoặc Thiền sư Thanh Từ nói: "Nhìn hoa hường, biết hoa 
hường; nhìn cây bách tán, biết cây bách tán." 
 
Thí dụ 1 
Ta không nên tự hỏi: -- Đối tượng này, vật này từ đâu đến? có mặt nơi đây từ bao giờ? Ai tạo ra vật này? 
Vật này dùng để làm gì? Có lợi ích không? vân vân. Nếu ta nêu lên một tràng câu hỏi hoặc bình luận, kiến 
giải hay xét đoán đối tượng, đây là ta đang bị đối tượng dẫn tâm duyên theo chúng. Ta cũng không ngăn 
chận xúc cảm mình khi mắt ta chạm trán những hấp dẫn hay ghê tởm, hoặc dễ ghét, dễ ưa, dễ thích của 
đối tượng ... 
Đây gọi là không dồn nén hay không ức chế tâm. Ta chỉ giữ trạng thái "chú ý không chọn lựa trước tất cả 
các đối tượng." Bằng cách này, ta sẽ đạt được sự biết không chọn lựa (choiceless awareness). Thuật ngữ 
Thiền tông gọi trạng thái này là trạng thái biết tĩnh lặng (the state of silent awareness) trong vô niệm (no 
thought). Tất cả xúc cảm nhơ bợn (emotional defilements) không còn có điều kiện khởi lên từ nội tâm ta 
nữa. Khi sự nhận biết (awareness) tăng dần lên trong tâm và trở thành một năng lực, lúc bấy giờ ta sẽ có 
kinh nghiệm về "dòng biết không hai" trong chân đế Bát Nhã. Trong chân đế Bát Nhã gọi là "trí huệ tối 
hậu" (the ultimate truth of Wisdom). Đó là cách thấy biết như thật trạng thái đang là của đối tượng. 
 
Thí dụ 2 
Khi phóng tầm mắt nhìn về phía trước, 2 mắt nhìn thấy cảnh vật, ta không chọn vật này, bỏ vật kia, 
nhưng ta cũng không để tâm chú ý riêng biệt đến vật nào. Hình ảnh mọi vật trước mắt cứ truyền thẳng 
vào mắt theo đường vận hành của chúng, nhưng tất cả hình ảnh truyền vào khi đến thùy chẩm đều bị 
giữ lại tại vùng thấy của tánh thấy. Bằng cách này, vùng này sẽ bị kích thích. Cùng lúc đó nếu tai ta nghe 
âm thanh của tiếng nhạc, tiếng đọc kinh, tiếng tụng chú đều đều được phát ra từ trong băng cassette, 
hay tiếng của trẻ con đùa giỡn trong nhà, ta vẫn thực tập không chú ý đến một âm thanh nào. Nếu bất 
chợt có sự lặp lại nội dung âm thanh hay sự suy diễn về nội dung âm thanh đó xảy ra, ta phải kịp thời 
dập tắt ngay bằng cách không lặp lại nội dung âm thanh đó trong não. Đây gọi là nghe, chỉ biết nghe, nơi 
đó không có người nghe và nội dung nghe; chỉ có tánh nghe và âm thanh. Trong trường hợp này tánh 
nghe là chủ thể cái nghe. 
Tác dụng của cách thực tập này giúp ta phá vỡ mức độ suy nghĩ của ý căn và phân biệt của ý thức. Cuối 
cùng ta có khả năng làm chủ sự suy nghĩ. Khi suy nghĩ đã tự dừng, tất nhiên tánh giác bắt đầu có mặt. Đó 
là cái biết thường hằng (the constant awareness) mà con người vốn sở hữu. Vì sao? -- Vì khi ta thực sự 
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làm chủ được sự suy nghĩ, "đơn niệm biết rõ ràng" (a clear and single thought of awareness) liền xuất 
hiện bên trong khu Kiến giải tổng quát (General Interpretation area). Mọi thứ tình cảm thông thường 
của phàm tâm đều vắng mặt. Lúc bấy giờ sự tỉnh thức (awakening) liền có mặt. Đây là sự tỉnh thức của 
tánh giác (the awakening of awareness) chứ không phải sự tỉnh thức của ý thức (the waking of 
consciousness). 

 

TÁC DỤNG 
Bằng những lối tập chú ý không chọn lựa hay nhìn lướt kể trên, nếu thực sự thực hành đúng theo mục 
tiêu hướng dẫn của cách tập này, tác dụng của nó là kích thích tánh giác để tánh giác sớm trở thành một 
năng lực. Khi tánh giác càng có mặt thường xuyên sóng tâm thức sẽ không thể nào khởi dậy. Lúc bấy giờ 
xem như "ánh sáng" (the light) của tánh giác bắt đầu có mặt thường xuyên, tất nhiên "sự tối đen" (the 
darkness) của đám rối tư duy phải bị xua tan liền theo đó. Đến đây vị thiền sinh sơ cơ được huấn luyện 
để trở thành "nhân chứng" về chính sự kinh nghiệm phát triển tâm linh của mình. Vị thiền sinh biết thế 
nào là "nóng", thế nào là "lạnh;" không còn đóng vai "cá sống dưới nước, không biết gì trên đất liền." 
Đây là lúc ta có khả năng "ăn được bánh thiền do chính tay ta làm và nướng." Bánh Thiền không còn là 
một thứ bánh vẽ. 
Đó là kinh nghiệm về sự hiện hữu (the existence) của cái biết lặng lẽ (silent awareness), cái biết không 
phân tích (non-analytical awareness), cái biết không lời (nonverbal awareness), biết không xét đoán 
(non-judgmental awareness). Cùng lúc đó, ta cũng có kinh nghiệm sự chuyển đổi tâm thức, và sự phát 
huy trí vô sư trong mức độ thấp. 
Nói theo thiền, đây là lúc ý niệm tự ngã đã hội nhập vào tánh giác thành một thể thống nhất 
(integrated): ta là tánh giác, tánh giác là ta. Nhưng cái ta này trở thành chân ngã vì nó không còn đóng 
vai chủ thể ý căn và ý thức mà là chủ thể tánh giác, hay nó cũng chính là tánh giác. Vì chính nó tự biết về 
đối tượng đang diễn tiến trên thân và tâm, chứ không có người biết trong đó. 
Đây cũng là yếu tố cơ bản của kiến tánh (seeing into your own nature). 
 

KẾT QUẢ 
Nếu kiên trì thực tập theo các kỹ thuật nêu trên, kết quả ta sẽ đạt được như sau: 
 

1. Giảm bớt quán tính động của vọng tâm. Từ thực tập cách chăm chú nhìn đối tượng mà không 
định danh đối tượng hay không dán nhãn đối tượng, kết quả trước mắt là quán tính động của vọng tâm 
(false mind) từ lần biến dạng (gradually disappear). Đó là niệm nói thầm (muttering thought) bắt đầu 
được giảm bớt. Nếu kiên trì thực tập cách này tối thiểu trong 60 thời, mỗi thời kéo dài 30 phút hoặc 40 
phút, ta sẽ có kinh nghiệm làm chủ được sự suy nghĩ trong vòng 1 phút đến 3 phút hay nhiều hơn. 
 

2. Tánh giác từ lần xuất hiện. Khi niệm nói thầm từ lần giảm bớt, ta liền kinh nghiệm được sự dừng 
vọng tưởng từng chập -- có nghĩa là khi dừng được, khi không dừng được, lúc bấy giờ ta vẫn biết rõ ràng 
môi trường chung quanh, theo nhịp độ từng chập suy nghĩ, đó là lúc niệm biết (a thought of awareness) 
cũng từng chập xuất hiện theo độ dừng của vọng tâm. Bởi vì tánh giác là niệm biết rõ rang (the thought 
of clear awareness) mà không có lời nói thầm trong đó. 
 

3. Kinh nghiệm "thấy như thật -- clear seeing into things-as-they-are." Khi suy nghĩ dừng được, tánh 
giác liền có mặt ngay trong phút giây đó. Lúc bấy giờ ta có ngay kinh nghiệm "thấy như thật" các đối 
tượng trong tầm nhìn của ta. Đó là "vật thế nào, ta thấy y như thế đó" mà không có phân biệt hay so 
sánh, phán đoán hoặc suy luận và phân tích về chúng. Thuật ngữ Thiền trong hệ Nguyên Thuỷ gọi là 
"thấy như thật." 
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Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm thô sơ của một phần nhỏ trong bước một về phương pháp thu hẹp chú 
ý với niệm không nói thầm. Ta cần dụng công thêm để phát huy kinh nghiệm nhìn mà không nói thầm 
trong não để hoàn chỉnh bước một với chủ đề trên. 
Nếu cố gắng siêng năng thực hành một trong 3 kỹ thuật chú ý: trống rỗng chú ý, thu hẹp chú ý, và chú ý 
không chọn lựa, bằng cách nhìn vào bất cứ vật gì mà không định danh đối tượng, không gọi tên đối 
tượng, không đặc tính hóa (do not characterize) hay không cho một danh hiệu (a title) cho đối tượng, 
một ngày nào đó ta sẽ làm chủ được niệm khởi trong vòng 30 phút liên tục trong suốt buổi tọa thiền, 
xem như ta bắt đầu có kinh nghiệm Tâm Không hay Vô Ngã. Vọng tưởng không còn là một vấn đề nan 
giải. 
 

TÓM KẾT 
1. Tánh giác tuy có sẵn trong mỗi chúng sanh, nhưng chúng sanh vẫn không biết làm sao cho nó hiển lộ. 
Cũng như "hòn ngọc như ý" tuy được xem như "chôn dấu đâu đó trên đất tâm" của chúng sanh, nhưng 
chúng sanh không biết hòn ngọc đó chôn dấu chỗ nào. Ngoài ra, cho dù có biết rõ chỗ chôn dấu "hòn 
ngọc như ý," ta cũng không biết lấy phương tiện gì, kỹ thuật gì để đào. Rất may, với những phương thức 
thực hành thiền qua sự chỉ dạy của Đức Phật và chư Tổ, cho thấy hòn ngọc đó thực sự bị chôn dấu trong 
"đám rối tư duy," nếu " phá tan đám rối tư duy," ta sẽ thấy hòn ngọc như ý hiện rõ trong tầm tay. Cho 
nên, khi cái bị sanh dừng, cái vô sanh liền xuất hiện. 
 
2. Để ứng dụng cách phá tan đám rối tư duy, ta có 4 cách thực hành. Trống rỗng chú ý, thu hẹp chú ý, 
chú ý không chọn lựa, và nhìn chằm chằm, nhìn lướt. Tuy tên gọi 4 cách khác nhau, nhưng trọng tâm ý 
nghĩa đều giống nhau vì cách thực hành không gì khác hơn là dẹp tâm ngôn (chattering mind/mental 
chatter) để tánh giác hiển lộ. 
 
3. Không dồn nén tình cảm, không duyên theo đối tượng, không kiến giải đối tượng, không xét đoán đối 
tượng, không dán nhãn đối tượng, không định danh đối tượng, và cũng không dính mắc đối tượng, đó là 
cách thực tập chú ý được giữ "trống rỗng - bare." Đây là cách tập luyện của thiền sinh sơ cơ với tác dụng 
giúp tánh giác của họ được hiển lộ trong bước thứ nhất. 
 

4. Khi tánh giác bắt đầu có mặt thực sự, thiền gia sẽ dứt trừ được năm chướng ngại* tinh thần và có 

kinh nghiệm về cận hành định. Từ trong định, dù sâu hay cạn, vị ấy bắt đầu có khả năng thiêu đốt hay 
loại trừ được lậu hoặc. 
________________________________________ 

*Năm chướng ngại: P: pancanivarana: the Five Impediments: 1) Tham dục (dính mắc và say đắm năm thứ khoái cảm của ngũ 

quan, gồm tiền bạc, dâm ô lãng mạn, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ) P: kammachanda: Lustful desire, 2) Sân (giận dữ trước 
những cảnh chướng tai, gai mắt hoặc không vừa ý với tình cảm riêng của mình): P: Vyàpàda: Anger,Ill-will, 3) Hôn trầm thụy 
miên (uể oải và ngủ gật): P: Thinamiddha: sloth and drowsiness, 4) Trạo hối (tâm lo ra, nghĩ tưởng lăng xăng và lo lắng, phiền 
não về những việc đã làm): P: Uddhacca-kukkucca: Agitation and worry, 5) Hoài nghi (thiếu niềm tin vào pháp học và pháp 
hành): P: Vicikicchà: skeptical doubts  

 

THỰC HÀNH 
Vì còn sơ cơ, ta không áp dụng tư thế nằm. Lý do là nằm thì dễ ngủ, nên ta dụng công trong 3 tư thế: đi 
đứng và ngồi. Tùy theo điều kiện thuận lợi của riêng từng người, ta có thể sử dụng 1 trong 4 căn: mắt, 
tai, thân và ý căn để thực tập. 
-- Về kỹ thuật, ta sử dụng 1 trong 4 căn và áp dụng xen kẽ 3 phương pháp chú ý như đã học, cộng với 
cách không nói thầm trong não. 
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-- Mỗi thời thực hành kéo dài 20 phút hoặc 30 phút. 
 

1. Sử dụng nhãn căn: 
-- Thấy: -- Nhìn đối tượng trước mặt (trong vòng 20 phút hay nhiều hơn nữa) mà không định danh đối 
tượng, không dán nhãn đối tượng, không gọi tên đối tượng. Ta có thể nhìn xa hay nhìn gần, nhìn thẳng, 
hay nhìn lướt hay nhìn chằm chằm. Tùy theo sự lựa chọn chủ đề của mình, như nhìn một vật để trước 
mặt, nhìn quang cảnh, nhìn mưa rơi, nhìn dấu chấm nhỏ ... Sau một thời gian thực hành, nếu vững vàng 
cách nhìn này, ta sẽ thành tựu "Thấy không dính sắc." Lăng nghiêm. "Thấy như mù." hay "Thấy, biết 
thuần tịnh." Pháp Hoa hoặc "thấy như thật." Nguyên Thủy. 
 

2. Sử dụng nhĩ căn: 
-- Nghe: Không lập lại nội dung âm thanh, không tìm hiểu ý nghĩa âm thanh. "Phản văn, văn tự tánh = 
Xoay cái nghe vào tánh nghe." Thiền tông. "Nghe tiếng không kẹt tiếng." Lăng Nghiêm. "Nghe như điếc." 
 

3. Sử dụng thân căn: 
-- Đi: Thiền hành vô ngôn. Nguyên Thủy. 
-- Thở: "Định niệm hít vào thở ra." Nguyên Thủy. 
-- Làm các động tác tay, chân: Lái xe vô ngôn, Lặt rau vô ngôn, Rửa chén vô ngôn, Mặc áo vô ngôn, Ăn vô 
ngôn, Nhổ cỏ vô ngôn, May vá vô ngôn, Hút bụi vô ngôn. Thiền tông. 
-- Ngồi: Không nói thầm trong não. --"Đất tâm nếu không, Mặt trời trí huệ tự chiếu." Thiền tông. 
 

4. Sử dụng ý căn: 
-- Không suy nghĩ = không nói thầm trong não. "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt." Thiền Đại Thừa. 
-- "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác." "Đối cảnh vô tâm." Thiền tông. 
-- "Gặp Phật giết Phật, Gặp ma giết ma." Thiền tông  
-- Dẹp bỏ cái bị sanh, Cắt đứt đám rối tư duy. Nguyên Thủy. 
 
5. Ngoài ra có những chiêu thức được hướng dẫn riêng, quí vị nên kết hợp với các chiêu thức. 
 

KẾT LUẬN 
 
1. Toàn bộ những phương cách nói trên, tuy mang nhiều tên, nhưng tựu trung đều sử dụng phương tiện 
Ly Ngôn hay Không Lời do Phật và Tổ chỉ dạy để thực hành. Cốt lõi của phương pháp thực hành đạt 
được cái vô sanh là tánh giác gồm 2 trọng điểm:  

1) BIẾT KHÔNG LỜI (nonverbal awareness).  
2) ĐỐI TƯỢNG BIẾT (the object of awareness)  
     và TÁNH BIẾT (the nature of awareness or the awareness). 
 

2. Đức Phật nói: "Đạo của Ta là ly ngôn tịch diệt." Tổ Đạt Ma nói: "Giáo là lời, không phải Đạo. Đạo là 
không lời. Ngay nơi ngươi đạt được không lời, ngươi đạt Đạo." Mà đạt được đạo là gì? Đó là "thấy 
tánh." Vì khi thực sự đạt được không lời, tánh giác liền có mặt. Không lời càng sâu, tánh giác càng trở 
nên có mặt thường trực. Lúc bấy giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng rộng lớn (the vast stillness) trong chân tâm; 
mọi khái niệm phân biệt (conceptional distinctions) và sự hiểu biết thông thường (ordinary 
understandings) của tự ngã hay vọng ngã hoàn toàn biến dạng. Thuần giác (pure awareness) trở nên bao 
la. Trí vô sư hiển lộ, và kho tàng vô giá không còn là sự kiện ẩn dụ. 
3. Vấn đề còn lại là sự dụng công miên mật. Thiếu dụng công, lý thuyết trở thành mớ giấy lộn, đường 
thiền không thể tiến lên được. 
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HẾT 
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Thích Thông Triệt 

Khóa Thiền Căn Bản 
Bài Đọc Thêm Số 2  
 

HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN 
 
MỞ ĐẦU - QUAN NIỆM MỚI 
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta đối đầu nhiều vấn đề phức tạp hơn nhiều thế kỷ về trước. Mỗi cá 
nhân đều mang nhiều trách nhiệm đối với nơi mà mình đương sinh sống. Nhưng cũng trong cuộc sống 
hiện nay, chúng ta có nhiều lãnh vực tiến bộ hơn nhiều thế kỷ về trước, nhất là những lãnh vực khoa học 
thuộc Vật lý, Y khoa, Không gian, Vũ trụ, Não học, Cơ thể học... Do đó, trong bối cảnh sinh hoạt Thiền 
hiện nay, chúng ta không đóng khung mình lại theo khuynh hướng tự kỷ ám thị. Chúng ta cần đặt vị trí 
của mình vào môi trường sinh hoạt của hoàn cảnh để kịp thời ứng phó và thích nghi theo nhịp phát triển 
của nền văn minh hiện đại. Đây là quan niệm mới về học và thực hành thiền của chúng ta trước trào lưu 
tiến hóa của con người trong kỷ nguyên mới của thế kỷ 21. 

LẬP TRƯỜNG MỚI 
Thiền học Đông phương sẽ không đứng riêng với nếp sinh hoạt con người trong từng thời đại. Nó cũng 
không còn là vấn đề bí hiểm, khó lãnh hội như những thế kỷ về trước. Nó là một Khoa học như những 
môn khoa học khác trên thế gian, nhưng khác với các môn khoa học khác trên thế gian là nó thuộc về 
tâm linh. Nó khai triển năng lực Biết để phục vụ nhân sinh (human life) trong những hoàn cảnh và môi 
trường sống khác nhau, chứ không khai triển năng lực Ý thức, Ý căn, hay Trí năng. Do đó, chúng ta cần 
đứng trên lập trường mới: lập trường Khoa học Tâm linh Thực nghiệm. Có đứng trên lập trường này, 
chúng ta mới cụ thể hóa truyền thống nồng cốt của Thiền học Đông phương là mang lại hài hòa cho 
nhân sinh trong bối cảnh sống mới của xã hội hiện nay hay của nền văn minh của thế kỷ 21. 

NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG - TÁC DỤNG 
Đại cương, lập trường này được thiết lập trên 3 chủ điểm: 

1. Thứ nhất, qua bước tiến trong nhiều lãnh vực của khoa học Tây phương có liên hệ đến sinh hoạt 
tâm linh, chúng ta cần mượn phương tiện này của Khoa học để đối chiếu sự học và thực hành thiền 
của chúng ta. Chúng ta cần biết rõ tác dụng của việc thực hành thiền trong 4 tư thế đi-đứng-nằm-
ngồi đối với nội tạng (gan, tim, phổi, thận, tụy, lá lách, bao tử, rưột, và khí huyết), tâm tánh, và trí 
tuệ con người xảy ra như thế nào trong tiến trình thực hành đó? Thực hành đúng thì đưa đến gì 
cho thân, tâm, và trí tuệ? Thực hành sai, đưa đến gì cho thân, tâm, và trí tuệ? Nhưng, thế nào là 
đúng? Thế nào là sai? 
Thí dụ, thông thường khi thực hành, ta được vị thiện tri thức hướng dẫn cách sử dụng mắt, tai, 
mũi, lưỡi, da, hoặc ý để thực tập chủ đề nào đó, ta cần được giải thích rõ đại cương về những 
nguyên tắc sử dụng các căn để thực tập các chủ đề đuợc rút ra từ trong kinh, luận chúng tác động 
như thế nào đến não bộ, đến hệ thống viền não, và tạo ra ảnh hưởng gì đến tuyén nội tiết, đến hệ 
thần kinh, và cụ thể nhất là đến tim, thận, gan, máu, và tâm trí? Dù chỉ là đại cương, nhưng nếu 
hiểu được như vậy cũng có lợi ích cho ta. Ta sẽ kịp thời tránh những cách thực hành đưa đến gây 
rối loạn những chức năng nội tạng hay gây hại cho não bộ, làm cho tâm tánh không bình thường. 
Hoặc cụ thể hơn, ta nắm được tác dụng những kỹ thuật thực tập hay dụng công đó đưa đến điều 
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chỉnh bệnh nội tạng, phục hồi ký ức, chữa bệnh thần kinh ra sao. Có như thế, ta mới nhận ra Thiền 
có lợi ích thiết thực cho con người, ngay sau khi ta thực hành trong thời gian ngắn. Ta không chờ 
đợi kết quả trong nhiều tháng, nhiều năm. Ta sẽ kinh nghiệm liền ngay sau khi thực tập đúng chiêu 
thức hay đúng kỹ thuật. Qua đó, ta sẽ hăng hái dấn thân mà không sợ bị tẩu hỏa nhập ma. 

2. Thứ hai, khi cơ thể khỏe mạnh, tâm sẽ được an lạc, thanh thản. Ý nghĩ, tình cảm, và hành vi của cá 
nhân sẽ không còn bị xáo trộn trước môi trường sinh hoạt hằng ngày nữa. Năng suất làm việc của 
thân sẽ vừa lên cao mà tâm cũng không gây phiền toái cho môi trường chung quanh. Vì khi hành 
thiền có kết quả tốt, nhận thức của ta đã đổi mới, nhân cách của ta cũng tự chuyển đổi theo nhận 
thức mới đó. Tất nhiên, sinh hoạt gia đình và xã hội của ta sẽ được hài hòa hơn, an ninh và trật tự 
xã hội sẽ được ổn định hơn. Vì thân và tâm của ta đã thật sự hài hòa. Ta không còn gây xáo trộn gia 
đình, không còn làm mất trật tự, an ninh trong sinh hoạt xã hội, trong cộng đồng. Còn thực hành 
sai, an ninh gia đình và xã hội sẽ bị xáo trộn. Lý do là ý nghĩ, tình cảm, và hành vi của ta không phù 
hợp với tinh thần đạo đức, từ-bi, và trí tuệ theo Thiền Phật giáo. Thân ta nay đau mai ốm. Ta sẽ trở 
thành mối lo cho gia đình và xã hội. 

3. Thứ ba, khi thực hành có kết quả tốt, thực sự do Tâm đã áp dụng đúng Pháp, đúng Kỹ thuật. Lý và 
hành đã khế hợp nhau. Đây là nguyên lý thực tiễn trong Thiền. Qua đó, tác dụng sinh học 
(Bioaction) mới được tạo ra bên trong não bộ, thần kinh, máu, và các tuyến nội tiết. Đó là những 
tác động dây chuyền trong não bộ, trong thần kinh, và trong hệ thống tuyến nội tiết. Những tác 
động dây chuyền này làm tiết ra chất nước hóa học có lợi cho thân-tâm, và trí tuệ tâm linh. Ta thực 
sự chứng nghiệm những mức độ chuyển hóa tâm, điều chỉnh bệnh tật trong thân, hài hòa thân-
tâm, hài hòa với môi trường chung quanh, và những mức độ phát huy tuệ trí qua giáo lý mà ta đã 
ngộ, đã nhận ra, hay đã hiểu biết rõ ràng. 

Hồi đáp sinh học (Biofeedback) trong Thiền dựa trên cơ sở này. Chứng nghiệm giáo lý cũng dựa trên cơ 
sở này. Đây là nguyên lý nhân quả theo qui luật tác động-tác dụng trong Thiền. 

Nếu đã ngộ được Pháp, tức chân lý mà không thực hành, ta sẽ không bao giờ thể nhập được điều mà ta 
đã ngộ. Không thể nhập, ta sẽ không bao giờ chứng nghiệm thực sự về Pháp đó trên thân, tâm, nhận 
thức, và trí tuệ tâm linh của ta. 

SỰ LIÊN KẾT CHẶT CHẼ 

Do đó, nếu đã ngộ được Pháp, tức chân lý mà không thực hành, ta sẽ không bao giờ thể nhập được điều 
mà ta đã ngộ. Không thể nhập, ta sẽ không bao giờ chứng nghiệm thực sự về Pháp đó trên thân, tâm, 
nhận thức, và trí tuệ tâm linh của ta. Khi không chứng nghiệm, việc thực hành thiền của ta chẳng những 
không mang lại lợi ích thiết thực gì cho ta mà còn gây ra bệnh "cống cao ngã mạn" và xáo trộn môi 
trường sinh hoạt trong xã hội, trong cộng đồng. Bệnh "cống cao ngã mạn" là bệnh tự đề cao mình, khinh 
chê người khác về sự hiểu biết và sự dụng công tu tập Thiền của mình. 

Giống như người biết mình có hòn ngọc quí chôn dưới đất mà không chịu nỗ lực đào lên để lấy. Cứ khoe 
rằng trong nhà có của báu, có vàng bạc, kim cương, nhưng số đó còn ở dưới đất. Như vậy, suốt đời 
người đó sẽ không bao giờ cảm nhận được của báu đó thực sự như thế nào. Cũng vậy, ngộ lý giống như 
ta biết mình có hòn ngọc quí còn chôn dưới đất mà chưa đào lên để lấy. Còn thể nhập lý là ta phải tự 
mình ra sức đào để lấy cho được hòn ngọc đó. Khi đã lấy được, ta mới nhận rõ và đầy đủ về hòn ngọc: 
từ màu sắc, hình thể, đến trọng lượng, và những cảm giác khác nhau của ta về hòn ngọc qua mắt, tay, và 
nhận thức khi ta có hòn ngọc đó trong tay. Ta thực sự kinh nghiệm về hòn ngọc đó. Sự chứng đạt chân 
lý cũng y như thế. Thông qua thể nhập, rồi chứng nghiệm trên thân, trên tâm, trên nhận thức, và trên trí 
tuệ về chân lý mà ta đã ngộ trước đây. Chứ không phải ta ngồi đó mô tả cho người khác biết về trạng 
thái mà ta sẽ được hòn ngọc quí đó qua sự tưởng tượng của ta. 
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Trong Thiền, ngộ lý là điều kiện cần, thể nhập lý mà ta đã ngộ là điều kiện đủ. Chứng nghiệm lý là hoàn 
thành mục tiêu mà ta đã nhận ra qua giáo lý. Đây là 3 sự liên kết chặt chẽ trong Thiền. 

TÁC DỤNG CỦA HỒI ĐÁP SINH HỌC 
Khi thể nhập, ta bắt đầu kinh nghiệm tiến trình hoạt hóa trên thân, trên tâm, và trên trí tuệ tâm linh. 
Những tiến trình hoạt hóa này tạo ra những tác dụng sinh học trong cơ thể. Thí dụ, ly tâm máu, hạ huyết 
áp, hạ đường trong máu, hơi nhiệt tỏa ra... Kết quả, ta biết rằng thân bệnh của ta thuyên giảm hay chấm 
dứt. Tâm ta thanh thản, nhẹ nhàng, không còn vướng mắc những tùy miên thành kiến, định kiến, thiên 
kiến chủ quan về người khác, việc khác; trí tuệ ta trở nên sáng suốt trong nhiều lãnh vực... Ta trở nên 
chững chạc và điềm đạm. Trí năng của ta đã thực sự tỉnh ngộ. Ta không còn thích phát ngôn về điều mà 
ta tưởng tượng, hay chưa thực sự chứng nghiệm. Những tác dụng này được gọi là Hồi Đáp Sinh Học 
Trong Thiền. 

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HAI BỐI CẢNH SỐNG 
Ngày xưa, tuy khoa học về Não bộ chưa được phát minh, người tu Thiền cũng mang lại kết quả tốt cho 
thân-tâm, và trí tuệ tâm linh; nhưng bối cảnh sống vào thời đó khác hơn bối cảnh sống của con người ở 
vào thời đại tiến bộ về khoa học-kỹ thuật và nhiều áp lực thường xuyên đè nặng lên chúng ta như hiện 
nay. 

Ngày xưa, con người không sống trong môi trường ô nhiễm. Con người gần thiên nhiên. Con người 
không mang nhiều trách nhiệm trong gia đình, ngoài xã hội như hiện nay. Con người không bị các áp lực 
do con người tự đặt ra để khống chế lẫn nhau dưới những hình thức chính trị, kinh tế, chiến tranh, luật 
pháp, và tôn giáo. Con người không lo trả nợ tiền nhà, tiền điện, tiền nước hằng tháng, không lo sợ bị 
thất nghiệp, không lo sợ chiến tranh và những nghĩa vụ quân sự mà mình có trách nhiệm trong cuộc 
chiến tranh đó. Nói chung, con người không bị điều kiện hóa bởi những điều kiện do con người thiết lập. 
Vì thế, sự dụng công tu tập Thiền của người xưa thuận lợi hơn người của xã hội văn minh mà xa rời thiên 
nhiên như hiện nay. 

Hiện nay, trong cuộc sống tạm gọi là văn minh của chúng ta, chúng ta thường xuyên bị nhiều áp lực từ 
nhiều phía dồn đến: từ áp lực công ăn việc làm đến những áp lực sinh hoạt kinh tế, chính trị, tôn giáo, 
chiến tranh, và hoàn cảnh của xã hội mà ta đương sống. Đầu óc chúng ta thường xuyên căng thẳng. Chỉ 
vì chúng ta thường xuyên đương đầu nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta chịu 
đựng nhiều áp lực của nhiều phía dồn đến. Tâm chúng ta khó ổn định, khó hài hòa với môi trường. 
Muốn hài hòa, muốn tồn tại, và làm cho cuộc sống được cân bằng để phát huy trí tuệ tâm linh, thật là 
điều khó đối với chúng ta. Đấy là lý do chúng tôi muốn nói ngày nay tu Thiền khó hơn ngày xưa. 

Tóm lại, để thích nghi với hoàn cảnh sinh hoạt hiện nay, giúp các bạn mới đi vào Thiền biết rõ giá trị của 
sự thực hành thiền đúng Pháp, đúng kỹ thuật, đúng sự tác động vào não bộ, và tránh những hậu quả 
không tốt cho thân, tâm, và trí tuệ tâm linh khi thực hành thiền, bài Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền được 
soạn ra. 

Mong bài này sẽ giúp ích các bạn mới đi vào Thiền có hành trang phù hợp theo kiến thức thời đại, phù 
hợp theo căn cơ và nhu cầu của mỗi vị.  [Xin đọc tiếp trang 2] 

 

ĐỊNH NGHĨA - HỒI ĐÁP SINH HỌC LÀ GÌ? 
"Hồi đáp" có nghĩa sự đáp ứng trở lại. Thí dụ, khi hướng dẫn thiền sinh học và thực hành các kỹ thuật 
trong Thiền, muốn biết thiền sinh thu thập được bao nhiêu, chúng tôi đưa ra nhiều câu hỏi trắc nghiệm 
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để lượng giá trình độ tiếp thu của họ tới đâu và sai, đúng như thế nào. Có qua thì phải có lại. Có giảng thì 
phải có trắc nghiệm. Đó là phương pháp "hồi đáp". 

Ngoài ra, khi làm điều gì, ta sẽ đạt được sự đáp ứng trở lại về điều đó. Giống như ngửa mặt phun nước, 
nước liền rơi vào mặt mình. Trong Đạo Khổng cũng nói: "Ngậm máu phun người, trước dơ miệng 
mình. Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẩu." Trong Đạo Phật, gọi là "quả báo-vipāka." Đó là kết quả, 
hiệu quả, hậu quả của hành động hoặc tốt, hoặc xấu do ta đã tạo ra hay vừa mới tạo ra. 

Những sự đáp ứng nói trên, cũng được gọi là "hồi đáp." Như vậy, hồi đáp có nghĩa kết quả hoặc tốt hoặc 
xấu về điều gì do hành động bằng lời nói, cử chỉ, và ý nghĩ của ta tạo ra đối với ta hay đối với người khác. 
Nó là một tiến trình đáp ứng trở lại. 

Còn "sinh học" là phần tác dụng bên trong cơ thể do các chất hóa học trong hệ thần kinh, trong tế bào 
não, và trong các tuyến nội tiết tiết ra khi ta thực tập chủ đề nào đó trong Thiền. Những chất hóa học 
này thuộc sinh học vì những chất đó vốn ở bên trong cơ thể còn sống của người hành thiền được tiết ra, 
qua sự dụng công. Những chất đó có khả năng gây hại hay làm lợi cho cơ thể. Tác dụng những chất hóa 
học được tiết ra này gọi là "hồi đáp sinh học." Như vậy, "Hồi đáp sinh học trong Thiền" là thông qua tâm 
thực hành các chủ đề (Pháp) do Phật hay Tổ dạy, cơ chế não bộ sẽ bị kích thích để tiết ra các chất nước 
hóa học làm lợi hay hại cơ thể. Làm lợi là thực hành đúng Pháp, đúng kỹ thuật. Làm hại là thực hành sai 
Pháp, sai kỹ thuật. 

Sai thì đưa đến bệnh cho tâm, cho thân, và cho trí tuệ. Đó là tâm tánh không bình thường; thân thì bị 
bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh liệt rung (Parkinson) [1], bệnh trầm cảm [2], bệnh nhức nửa đầu 
[3], bệnh mất ký ức (Alzheimer) [4], trí tuệ không sáng, trí năng méo mó... 

Đúng thì đưa đến thân khỏe mạnh, chữa được những thứ bệnh cao máu, tiểu đường, loét bao tử, suy 
nhược thần kinh, tinh thần không còn bị căng thẳng, thần sắc trong sáng, da dẻ hồng hào, tâm tánh bình 
thường, ký ức tốt, trí tuệ sáng suốt... 

NGUYÊN LÝ HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN: NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG - TÁC 
DỤNG 
Trong Thiền, chức năng của Tâm đóng vai trò quan trọng trong việc thực hành thiền. Nó có khả năng 
mang lại sức khỏe hay bệnh tật và trí tuệ sáng suốt hay tâm trí mờ mịt cho người thực hành. Chỉ vì khi 
thực hành, Tâm phải dựa vào Pháp và kỹ thuật thực hành. Khi Tâm khởi động, xung lực thần kinh liền 
truyền thẳng đến những nơi liên hệ đến niệm do Tâm phát ra. Như vậy, dựa vào Pháp và kỹ thuật, chính 
Tâm trực tiếp tác động đến Não. Não liền kiến giải những xung lực tín hiệu do Tâm truyền đến. Sau đó, 
nó trực tiếp truyền xung lực niệm do nó kiến giải đến những vùng liên hệ khác ở vỏ não và trong não. 

Ở vỏ não thì có 3 vùng: 

1. Vùng tiền trán bán cầu não trái thì có suy nghĩ, tính toán và trí năng biện luận. 
2. Vùng tiền trán bán cầu não phải thì có ý thức phân biệt. Đây là 2 vùng thuộc vọng tâm. 
3. Còn vùng thứ ba là phía sau bán cầu não trái là vùng tánh giác. 

Riêng bên trong não thì có hệ thống Viền não, Cuống não, và Tuyến Nội tiết. Hệ thống Viền não bao gồm 
khu Đồi Thị (Thalamus), Dưới Đồi (Hypothalamus), Ký ức dài hạn, Ký ức ngắn hạn, hệ thống Thần kinh tự 
quản. Bên trong cấu trúc của những vùng này đều có chứa chất nước hóa học. Những chất nước hóa học 
này đều có hai công dụng: làm lợi hoăc gây hại cho thân, tâm, và trí tuệ. 
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Tùy theo mức độ nội dung phát ra tín hiệu xung lực của Tâm, các chất nước hóa học có lợi hay có hại 
cho cơ thể sẽ được tiết ra. 

 

TÁNH GIÁC 
Khi ta thực hành thiền đúng Pháp, đúng kỹ thuật, tác động của nó sẽ tạo ra tác dụng thân-tâm hài hòa và 
trí tuệ tâm linh phát huy. Đây là trí tuệ tự phát. Nó thuộc trí siêu thế. Nó không phải do trí phàm phu là ý 
thức hay ý căn, hoặc trí năng đóng vai trò mà do tiềm năng giác ngộ bên trong các cơ chế tánh giác phát 
ra. Chỉ vì những phương thức thực hành của Thiền, cơ bản là ta dùng chủ đề để tác động trực tiếp vào 
khu vực tánh giác. Đây là vùng tạo ra những tác dụng "kỳ diệu" đối với thân-tâm và trí tuệ tâm linh con 
người. 

Tánh giác là thuật ngữ trong Thiền Tông, trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật gọi là trí Vô Sanh, trong 
Phật giáo Phát Triển thuộc Hệ Duy Thức, ngài Chân Đế* (Ấn Độ) gọi là Bạch Tịnh Thức. Nó là cái biết 
không có ganh đua. Trong Khoa học gọi nó là vùng Giác tri Tâm linh (Gnostic Sprituality) hay vùng Kiến 
giải tổng quát (General Interpretative Area). Chúng tôi gọi nó là vùng Biết Không Lời. Tức là chỉ có sự 
nhận biết mà không có lời nói thầm kèm theo trong đó. 

Thí dụ, khi mắt thoáng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mặt, ta tuy nhận biết rõ ràng tất cả đối 
tượng mà trong não không có lời nói thầm từng đối tượng. Đó là cái lóe sáng biết đầu tiên không 
lời vàđồng bộ của Tánh giác. Ngay khi đó, tâm ta hoàn toàn an tịnh. Nhưng ta không duy trì được niệm 
biết này lâu dài, chỉ vì ta chưa làm chủ được cơ chế nói thầm trong não, nên niệm nói thầm sau đó liền 
khởi lên. 

Khu này nằm sau bán cầu não trái. Danh từ khoa học gọi là "The General Interpretative Area" hay 
"Gnostic Area." Chức năng của nó là kiến giải tất cả đối tượng của giác quan mà không có Ta (tự ngã) can 
thiệp vào. Trong sơ khởi, sự nhận ra đối tượng của nó chỉ bằng niệm thầm nhận biết. Khi nó có mặt, 
phiền não, sân hận, lo âu, sợ hãi, tranh chấp, ganh đua, hận thù không có mặt. Khi nó có mặt, tâm người 
hành thiền trở nên an tịnh, trầm lặng, và thanh thản. Khi nó có mặt, trí năng không méo mó, xúc 
cảm/xúc động không có. Theo đó tất cả năng lượng sinh học (Bioenergies) bên trong cơ thể được khai 
triển đồng bộ. Tác dụng sinh học (Bioaction) trong Thiền dựa trên sự có mặt của nó. Lý do, khi tánh giác 
có mặt, cùng một lúc vỏ não, khu Dưới Đồi bị tác động. Qua đó hệ thống Đối giao cảm thần kinh, hệ 
thống tuyến Nội tiết đồng bộ bị tác động. Thân khỏe mạnh, tâm an lạc nhờ dựa trên những sự tác động 
dây chuyền này giữa cơ chế Tánh giác, khu Dưới đồi, tuyến Yên, và tuyến Nội tiết. 

Từ trên nguyên lý này, cho thấy Tánh giác đóng vai trò quan trọng trong việc chữa trị hay điều chỉnh 
bệnh tâm thể. Bởi vì khi nó có mặt, thần kinh ta không căng thẳng. Lo âu không có. Sân hận không có. Sợ 
hãi không có. Dính mắc không có. Đố kỵ không có. Chỉ có sự nhận biết không lời. Đó là sự nhận biết rõ 
ràng mà không bị dính vào hai bên: thương/ghét, lỗi/phải, thiện/ác, chánh/tà... 

Khi Tánh giác có mặt, Đối Giao Cảm Thần Kinh bị tác động, làm tiết ra chất nước hóa học acetylcholine. 
Chất này làm hạ huyết áp, hạ máu mỡ, hạ đường trong máu, cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt, ký ức được 
tăng cường... Đối giao cảm cũng tác động đến tuyến tụy làm tiết ra insulin, giúp cho bệnh tiểu đường 
giảm từ lần đi đến quân bình. 
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KHU DƯỚI ĐỒI 

 
Trong hệ thống Viền não, 
có nhiều khu vực; mỗi khu 
vực có một chức năng và 
vai trò đặc biệt của nó. 
Trong đó Khu Dưới Đồi 
(Hypothalamus) là trung 
tâm đóng vai trò quan 
trọng nhất. Chức năng của 
nó là kiểm soát hệ thần 
kinh Tự quản và chuyển 
"tín hiệu tâm" từ vỏ não do 
ta khởi lên đến các trung 
tâm khác trong giữa não. 
Nó biểu lộ những nét bề 
ngoài hay sâu kín của tâm 
vọng (false mind) và tâm 
chân (real mind). Thí dụ, 
khi biểu lộ những xúc cảm buồn, lo, sợ, giận, tức, bực, những tín hiệu tâm vọng đó liền truyền đến khu 
Dưới Đồi; khu Dưới Đồi liền truyền tín hiệu tâm xúc cảm đó đến 4 nơi. Một ngả lên Đồi Thị (Thalamus), 1 
ngả đến Giao cảm thần kinh, 1 ngả đi vào Tuyến Yên, 1 ngả đi vào nội tạng, đặc biệt là tim. Do đó, vui 
quá độ cũng đưa đến đứng tim, và giận tức quá mức cũng làm ói máu. 

Chức năng của Đồi Thị là khuyếch tán tín hiệu tâm xúc cảm đi các vùng ký ức ngắn hạn, dài hạn, và khắp 
vỏ não. Khi tín hiệu xúc cảm truyền đến vùng Thân Thọ (Somatic sensory) trên Thùy Đỉnh giữa vỏ não, 
nơi đây liền truyền đến hệ Giao cảm thần kinh. Ngay tức khắc, nét buồn kia liền được biểu lộ ra ngoài 
gương mặt và trong ánh mắt của ta. 

Nếu buồn sâu đậm, mắt ta có thể rớm lệ, môi méo, hai má ủ dột, vân vân. Chức năng của Giao cảm thần 
kinh là tiết ra chất nước hóa học epinephrine (còn nổi giận thì tiết ra norepinephrine). Cả hai chất này 
đều gây ảnh hưởng xấu cho tim mạch, máu, và những cơ quan nội tạng khác như bao tử, gan, thận. 
Thân sở dĩ mang bệnh nội tạng là do hai chất này tiết ra quá nhiều. Nhưng hai chất này được tiết ra là do 
những tiến trình xúc cảm như buồn chán, lo âu, sợ hãi của tâm dính mắc hay tâm chưa tỉnh ngộ khởi lên. 

Như vậy, chính Tâm tạo ra bệnh cho Thân thông qua những chất nước hóa học bên trong hệ Giao cảm 
thần kinh và bên trong hệ thống Tuyến nội tiết. Tâm này là tâm vọng. Do tự ngã là chủ thể. Ý niệm "Ta" 
và "Cái của Ta" xuất hiện trong đó. Còn tâm chân thì không có xúc cảm/xúc động. Ý niệm "Ta" và "Cái 
của Ta" vắng mặt. Chỉ có dòng niệm biết không lời có mặt. Thiền Tông giả lập chủ thể biết đó là "Ông 
Chủ" (the "Master") hay "Chân Ngã" (the "True Self"). Khi dòng niệm biết không lời này có mặt, khu Dưới 
Đồi liền tác động ngược lại. Với thần kinh Tự quản thì nó tác động vào đối giao cảm thần kinh, làm cho 
đầu dây thần kinh này tiết ra acetylcholine. Nói chung, tùy theo từng chủ đề dụng công, khi ta phối hợp 
với chiêu thức hay kỹ thuật thực hành, và sử dụng niệm biết không lời hay trí năng tỉnh ngộ để điều 
hành quá trình dụng công thì các chất sinh hóa học (biochemical substances) làm lợi cho cơ thể sẽ được 
tiết ra. Thí dụ, từ tuyến Tùng sẽ tiết ra serotonin, melatonin. Từ tuyến Tụy, tiết ra insulin. Từ cuống não 
tiết ra acetylcholine, serotonin, và dopamine, vân vân. 
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Chúng ta không học Kinh để làm Pháp sư, không học Luận để làm triết gia, không nghiên cứu Kinh, Luận 
để xào nấu rồi biến mình trở thành học giả Thiền. 

 

NHỮNG LIÊN KẾT CHẶT CHẼ 
Chính vì thế, khi thực hành thiền, chúng tôi thường giải thích rõ 4 sự liên kết chặt chẽ giữa Tâm, Pháp, 
Kỹ Thuật (Chiêu thức = Gimmicks), Não bộ, Hệ thống Viền não. Chúng tôi đặt tên là "Hồi đáp sinh học 
trong Thiền." Đây là để khi dụng công, người mới đi vào Thiền biết rõ vì sao thực hành đúng Pháp, đúng 
kỹ thuật thì đưa đến thân khỏe mạnh, tâm thanh thản, chữa trị được bệnh nội tạng, bệnh thần kinh. Còn 
thực hành sai Pháp, sai kỹ thuật thì sẽ đưa đến những bệnh tâm thể như cao máu, tiểu đường, loét bao 
tử, trầm cảm, mất ký ức, hoặc bệnh ảo giác về âm thanh, ảo giác về hình ảnh như bệnh tâm thần phân 
liệt [5](Schizophrenia). 

Pháp của Phật và Tổ bao giờ cũng đúng. Chỉ có ta không nắm vững tinh túy Pháp nói lên điều gì và áp 
dụng sai kỹ thuật nên đưa đến bệnh tật cho thân và rối loạn cho tâm. Thay vì nắm nghĩa bình dân để 
thực hành, ta nắm nghĩa hàn lâm để lý luận, suy luận. Ta sáng tạo thêm từ ngữ vào cốt lõi Phật pháp mà 
quên đi cốt lõi yên lặng của bậc Thánh. Thay vì sử dụng trí năng tỉnh ngộ, ta sử dụng trí năng méo mó... 
Thay vì tác động thẳng vào Đối Giao Cảm Thần Kinh, ta lại tác động thẳng vào Giao Cảm Thần Kinh. Thay 
vì thư giãn và không lời, ta lại theo phương thức tập trung hay tưởng tượng, và có lời, thay vì chỉ biết, ta 
lại đề cao nên biết, phải biết. Thay vì dùngtrí, những vị đó dùng thức khi dụng công trong 4 oai nghi. 
Thay vì duy trì đơn niệm biết, hoặc chỉ biết, thầm nhận biết, tỉnh thức biết, vị ấy chủ trương phải biết, 
nên biết, ý thức biết, trí năng biết. 

Cho nên, trong việc tu Thiền, nhiều người dễ bị bệnh tâm thể là do những vị đó đã áp dụng sai nguyên 
tắc tác động sinh học khi thực hành. Đó là "có lời" tác động khác, "không lời" tác động khác. Không lời là 
đi vào Đối giao cảm thần kinh. Có lời mà thiếu tỉnh ngộ thì đi vào Giao cảm thần kinh. 

*Chân Đế: Paramārtha (499-569), quê quán ở Ujjayini, người nước Ưu Thiền Ni (Ujjayani), miền Tây Ấn 
Độ, gốc Bà la môn, đến Trung Hoa năm 548. 

TRỤC DÂY CHUYỀN 
Trong não bộ, trong hệ thống thần kinh, và trong các tuyến nội tiết của con người có nhiều chất nước 
hóa học vừa làm lợi cho cơ thể mà cũng làm hại cho cơ thể. Khi thực hành đúng pháp, đúng kỹ thuật, ta 
sẽ tạo ra những tác động dây chuyền của trục  

Tánh giác+Hệ thống viền não+Dưới Đồi+Đối giao cảm thần kinh+Tuyến Nội tiết+Cuống não+Vỏ não  

để tạo ra sự quân bình cơ thể, giúp cơ thể phát huy những năng lượng sinh học khác. Thí dụ, thân được 
khỏe mạnh, tâm cảm thấy sảng khoái, an vui yêu đời, và hài hòa với môi trường chung quanh. Trí tuệ 
được phát huy vì ký ức được gia tăng và nhận thức được đúng hướng. Trí năng méo mó không xuất 
hiện. Nghiệp ác hay bất thiện không xuất hiện vì Hạnh nhân (Amygdala) không hoạt động. 

Nói rõ hơn, trong Hồi đáp sinh học, trục Tánh giác+Hệ thống viền não+Chất sinh hóa học, v.v. đóng vai 
trò tương tác lẫn nhau theo nguyên tắc: cái này có, cái kia có. Trong đó vai trò chính là trí năng tỉnh ngộ. 
Còn cơ chế tuyến nội tiết chỉ là nơi tiết ra các chất sinh hóa học do kết quả của sự phản ứng dây chuyền 
tác động giữa tâm và cơ chế tánh giác; giữa tánh giác và hệ thống viền não, vân vân. 

Trong Hệ thống viền não gồm Đồi thị, Dưới đồi, Ký ức dài hạn và Ký ức ngắn hạn. Ngoài ra, phải kể đến 
các chất sinh hóa học trong các tuyến nội tiết, như tuyến Tùng và tuyến Yên và một số chất sinh hóa học 
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trong Dưới Đồi và trên Cuống não. Chất sinh hóa học vừa làm lợi cho cơ thể mà cũng vừa hại cho cơ thể 
đều có sẵn trong các cơ chế đó. Do đó, thực hành đúng pháp, đúng kỹ thuật, cơ thể sẽ được khỏe mạnh. 
Thực hành sai pháp, sai kỹ thuật, cơ thể sẽ mang bệnh. Đây là điều ta cần thận trọng khi học và khi hành 
thiền. 

Tóm lại, đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiền. Nguyên lý này dựa trên sự áp dụng đúng Pháp, 
đúng kỹ thuật thực hành. Nếu áp dụng sai Pháp và sai kỹ thuật, kết quả ta sẽ mang lại nguy hại cho thân-
tâm và trí tuệ. 

 

BỐN ĐIỂM CẦN BIẾT 

Để có ý niệm rõ về Hồi đáp sinh học trong Thiền, chúng tôi nêu lên 4 điểm. Có biết rõ, ta sẽ không sợ sai 
lạc khi thực hành. 

 

1. Vai trò của Tâm 
Điểm thứ nhứt là vai trò của tâm. Tâm này tuy chưa phải là chân tâm, nhưng nó đã tỉnh ngộ và sáng 
suốt. Có sáng suốt ta mới nhận ra Pháp nào là pháp của Phật, của Tổ. Pháp nào là pháp không phải 
của Phật, của Tổ. Pháp nào đi thẳng vào tánh giác, pháp nào đi vòng quanh theo ý căn và ý thức. Chỉ 
vì chúng ta tu Thiền, chúng ta phải theo Phật Thích Ca hoặc theo pháp của chư Tổ. Chúng ta xem đó 
là chân lý và chúng ta quyết tâm thọ trì chân lý đó. Chúng ta không đi lang thang trạch pháp. 
 
Cho nên trong việc tu học Thiền, vai trò trí năng tỉnh ngộ rất quan trọng. Nó mở ra khúc quanh mới 
trong đời tu tập của ta. Ta nhận ra giá trị của Pháp. Ta sáng suốt. Ta có lòng tin. Ta có cân nhắc suy 
tư. Ta không còn bị bế tắc. Ta có khả năng vượt qua các chướng duyên để dấn thân theo Thiền. Ta 
không đổ thừa tại, bị, bởi, vì, do, mắc, bận, chưa đủ duyên, nghiệp còn dầy... Còn không tỉnh ngộ, 
không sáng suốt, ta thiếu cân nhắc suy tư, thiếu lòng tin, thiếu cố gắng thực hành, dễ chán nản, dễ 
bỏ pháp tu mà ta đã chọn từ lúc ban đầu, dễ bị mê hoặc bởi những pháp có nhiều hấp dẫn giác quan 
như bùa chú, thần linh, và hình thức bề ngoài. Bởi vì khi tỉnh ngộ, ta nhận rõ giá trị của những pháp 
mê tín, dị đoan, và hình thức bề ngoài, chúng không có khả năng đưa ta đến tỉnh ngộ, chuyển đổi 
nhận thức, điều chỉnh bệnh tâm thể hay chuyển nghiệp. Ta cương quyết không theo những pháp mê 
tín dị đoan, và hình thức bề ngoài đó. Ta chọn Thiền. Ta chọn lối thực hành thiết thực, không hình 
thức, không từ chương. Ta chọn con đường đi thẳng vào cơ chế tánh giác trong 4 oai nghi. Ta không 
theo con đường đi vòng quanh trong 4 oai nghi mà rốt cuộc cũng chẳng tới nơi ta muốn tới. Chỉ vì 
con đường đó, tuy cũng là Thiền, nhưng là con đường Thiền theo thế tục. Nó không khế hợp với 
Thiền theo Phật và Tổ. Ta sáng suốt để từ bỏ. Ta quyết tâm đi theo Con Đường Trí Huệ của Phật. Ta 
xem đây là chân lý và ta quyết tâm tinh cần, tinh tấn dụng công để thể nhập chân lý đó. 
 
Đây là điểm thứ nhứt. Tâm tỉnh ngộ là điều kiện cần thiết trước tiên của người chọn con đường Trí 
tuệ Tâm linh. Nó rất quan trọng. Nó đóng vai quyết định sự nghiệp phát triển tâm linh của ta. Chính 
nó giúp cho ta có đủ lòng tin để ta cố gắng vượt qua nhiều chướng duyên, tạo điều kiện thuận lợi để 
tham dự các khóa tu học; vui thích và tỉnh táo khi nghe pháp, học pháp, chớ không ngủ gật khi nghe 
pháp; thường xuyên thân cận bạn đạo trong Khóa Tu hay trong Đạo Tràng, và thường xuyên thân 
cận thiện tri thức để lắng nghe, học hỏi, trình kinh nghiệm, và thực hành các pháp đi thẳng vào cơ 
chế tánh giác. Ta không còn đi trạch pháp chỗ này, chỗ kia nữa. Ta đi vào thực hành. Ta theo sự 
hướng dẫn của vị thầy tâm linh có nhiều kinh nghiệm thực hành thiền. 
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2. Vai trò của Pháp 
Điểm thứ hai là Pháp. Pháp là chủ đề ngắn gọn do Phật dạy trong Kinh hay do Tổ dạy trong Luận. Nó 
là tinh túy cô đọng mà ta đã nắm bắt được, hoặc ta đã nhận ra được ý nghĩa rốt ráo của nó. Rồi ta 
nương theo tinh túy đó để miên mật luyện tập hay miên mật thực hành trong 4 tư thế: đi, đứng, 
nằm, ngồi. Có miên mật luyện tập hay miên mật thực hành, ta mới đi đến thể nhập được chân lý mà 
ta vừa mới ngộ đó. Có thể nhập, ta mới có chứng nghiệm chân lý đó như thế nào trên thân, tâm, và 
trí tuệ tâm linh của ta. Không thể nhập làm sao ta biết được giá trị của ngộ lý như thế nào trên thân, 
tâm, và trí tuệ của ta? Do đó, chứng nghiệm chân lý là phần quyết định tối hậu trong từng giai đoạn 
thực hành của người tu Thiền. Nó không phải là điều ta tưởng tượng để đặt ra. Nó chính là điều ta 
thực sự kinh nghiệm trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của ta qua sự tác động 1 trong 3 hay 4 tánh 
của cơ chế tánh giác. Trong Thiền, những tiến trình chứng nghiệm này được xếp là thân chứng, tâm 
chứng và trí chứng hay huệ chứng. 
 
Cho nên, người tu Thiền nếu chỉ thông suốt nghĩa lý trong Kinh, trong Luận mà thiếu tự mình chứng 
nghiệm nghĩa lý đó, xem như ta chưa trọn vẹn đường tu, dù chỉ ở mức Cấp 1 của Thiền Căn Bản là 
nhận ra mình có Tánh giác và kinh nghiệm dòng biết không lời vững chắc trong vòng từ 1 phút đến 
2 phút hoặc nhiều hơn nữa trong 1 thời thiền 2 tiếng đồng hồ. 
 
Thí dụ, xuyên qua lời Tổ dạy, ta biết mình có tánh giác--trong Thiền Căn Bản, tánh giác được xem 
như là chân lý tối hậu-đây là ta đã ngộ lý. Tương đương với từ "giác ngộ chân lý," chứ chưa phải thể 
nhập chân lý. Phần giác ngộ này rất quan trọng. Nó chuyển hướng đời tu tập của ta. Nó giúp ta nhận 
ra cốt lõi tinh ba Phật pháp vốn dựa trên cơ sở biết không lời của tánh giác. Ta không còn bị vướng 
vào lời khi dụng công đến chỗ thâm diệu tối hậu. Sau đó, ta cần thực hành để có kinh nghiệm rõ 
ràng tánh giác như thế nào trong thân, tâm và trí tuệ tâm linh của ta. 
 
Cho nên, sau khi ngộ lý xong, ta phải miên mật dụng công để đi đến thể nhập tánh giác. Đó là tánh 
giác và ý niệm ta trở thành một thể thống nhất. Phàm tâm mất bóng, chân tâm hiển lộ. "Ông Chủ" 
thật sự có mặt trong "ngôi nhà 6 căn". Phong thái nói năng đi đứng của ta không còn dính mắc, 
không còn tự khen mình chê người, và thần sắc của ta không còn đen xám như trước nữa. 
 
Nhưng như thế cũng chưa đủ, ta cần phải miên mật thực hành thêm nữa để có kinh nghiệm thể 
nhập sâu sắc hơn. Thể nhập càng sâu thì kinh nghiệm tâm linh càng rõ ràng và vững chắc hơn. Thuật 
ngữ Thiền gọi trạng thái này là chứng nghiệm hay chứng đạt chân lý. 
 
Với người tu Thiền, điểm quan trọng nhất của việc thực hành thiền là làm sao cho thân và tâm được 
hài hòa, được cân bằng với nhau. Thân và tâm không hài hòa thì trong môi trường sống hằng ngày, 
chắc chắn cá nhân sẽ không thể hài hòa được với ai, kể cả những người thân thương của mình. Cho 
nên hài hòa là năng lượng "diệu hữu" của cá nhân. Còn nếu cơ thể nay đau, mai ốm, tâm tánh bất 
bình thường: thương người này, ghét người kia, bất mãn người nọ, thì làm sao ta hài hòa được với 
ai? Ngay bối cảnh sống trong tập thể nhỏ như Đạo tràng hoặc trong gia đình mà ta cứ thường 
xuyênhùng hằng hục hặc với bạn thiền, với người thân, làm sao ta có thể hài hòa được với người 
khác ngoài xã hội? Như vậy, nếu muốn kinh nghiệm "diệu hữu" trong những bối cảnh sống khác 
nhau trong đời sống hằng ngày, tất nhiên ta sẽ không bao giờ chứng nghiệm được. Chỉ vì bên trong 
thân, tâm, và trí tuệ của ta đã có tiềm ẩn những thứ bất hài hòa. Đó là những tùy miên dính mắc, tùy 
miên si mê, tùy miên đố kỵ, tùy miên sân hận, tùy miên tham lam, tùy miên ích kỷ... 
 
Với người tu Thiền, chúng ta chỉ cần nắm vững nghĩa lý những tinh túy trong bài Kinh hoặc trong bài 
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Luận rồi đưa ra luyện tập hay thực hành. Vì chúng ta cần thể nhập và chứng nghiệm giáo lý hơn là 
chỉ ngộ giáo lý. Ngộ mà chưa thể nhập, chưa chứng nghiệm thì huệ lực khó phát sinh, sáng tạo 
không có, tâm rộng lượng bao dung không có, thân tâm khó hài hòa, tập khí/lậu hoặc khó bị cô lập, 
tâm khó chuyển hóa lâu dài được. Do đó, nhận ra tinh túy của giáo lý là bước cần thiết lúc ban đầu, 
còn chứng nghiệm được giáo lý đó trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh mới là điều quyết định sau cùng 
của người tu Thiền. 
 
Tác dụng của Kinh, của Luận là tạo ra sự mực thước, sự giềng mối hay lề lối, hoặc khuôn phép. 
Chúng ta kiên nhẫn đi theo đó, học theo đó, và miên mật thực hành theo đó. Chúng ta không thối 
chuyển, không sợ mình đi sai tôn chỉ của Phật Thích Ca hay của Tổ Đạt Ma. Chỉ sợ là ta không tinh 
cần theo đuổi, không miên mật thực hành hay thực hành không đúng khớp với trọng tâm lời dạy 
trong Kinh, trong Luận. Cho nên, khi thực hành, ta cố gắng tránh những định nghĩa hàn lâm, triết học 
của nhiều nhà chú giải Kinh, Luận. Những giải thích hay định nghĩa đó tuy cao siêu, nhưng không 
thiết thực, không đi vào cốt lõi lời dạy, và qua lối giải thích đó, ta không biết được đầu mối ở đâu để 
thực hành. Khi không thực hành được, ta sẽ không bao giờ chứng nghiệm được điều ta tự xem như 
là "ngộ lý". 
 
Chúng ta là người thực hành. Chúng ta cần kết hợp giữa ngộ lý và chứng nghiệm. Nó là một nguyên 
tắc quan trọng trong Thiền. Cả 2 liên kết chặt chẽ với nhau. Có ngộ lý mà chưa chứng nghiệm, cuộc 
hành trình của ta xem như chưa khởi hành hay chưa đi. 
 
Chúng ta không học Kinh để làm Pháp sư, không học Luận để làm triết gia, không nghiên cứu Kinh, 
Luận để xào nấu rồi biến mình trở thành học giả Thiền. Chúng ta cần lãnh hội kinh luận để đi đến thể 
nhập tinh túy của bài Kinh, bài Luận nào mà chúng ta nhận thấy thích hợp với căn cơ và mục tiêu 
nhắm tới của ta. Nói chung, mục đích ứng dụng Pháp của Phật hay của Tổ là ta nhắm điều phục tâm 
để tạo ra sự hoạt hóa cơ thể và mang lại những lợi ích thiết thực cho thân, tâm và trí tuệ tâm linh. 
Đây là mục tiêu và nhu cầu của người hành thiền. 
 
Ngoài ra, chúng ta cũng còn cần làm gương cho con em chúng ta nữa. Chúng ta không để cho con 
em chúng ta hoài nghi về Giáo lý mà chúng ta đang theo. Chúng ta cần chứng minh cho con em 
chúng ta thấy và biết rằng đạo Phật là đạo nhắm mở mang trí tuệ con người, chuyển hoá tâm con 
người, kiến tạo tình thương và từ bi trong muôn loài chúng sanh... 
 
Tóm lại, vì lý do này, khi học và thực hành chủ đề trong Thiền, chúng ta cần nắm vững nghĩa bình 
dân của chủ đề để chúng ta luyện tập hay thực hành dễ dàng. 
 
Trong bước đầu, nhận ra rõ ràng giá trị tinh túy của Pháp là điều cần thiết, kế tiếp là phải chứng 
nghiệm giáo lý đó qua sự tinh tấn miên mật dụng công. Với người mới tu thiền, Không Dán Nhãn Đối 
Tượng là kinh nghiệm cần thiết mà ta cần có. Qua đó, ta sẽ kinh nghiệm được trạng thái có chánh 
kiến với mọi người chung quanh. Từ lần ta sẽ sống và làm việc phù hợp theo chánh pháp. Đó là thấy 
biết như thật. Nội tâm ta sẽ từ lần không còn dính mắc. 

 

3. Vai trò của Kỹ Thuật 
Điểm thứ ba, khi thực hành, ta phải nắm vững kỹ thuật. Khi nắm vững kỹ thuật, chúng ta sẽ thu ngắn 
được thời gian dụng công. Thay vì mất 10 năm mới kinh nghiệm được cái biết không lời của tánh 
giác, chúng ta có thể mất vài ba tháng sẽ kinh nghiệm ngay. Chỉ vì chúng ta thực hành thẳng vào cơ 
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chế tánh giác. Chúng ta không sử dụng tư duy biện luận để giải thích lòng vòng về vọng tâm/chân 
tâm. Nói chung, chúng ta không thực hành vòng quanh. 
 
Ở lớp Căn Bản có 4 kỹ thuật chính và nhiều chiêu thức. Mỗi kỹ thuật và chiêu thức tuy khác nhau ở 
cách thực hành, nhưng tất cả đều xoáy trọng tâm vào tác động đến tế bào não của 1 trong 4 vùng 
của cơ chế tánh giác. Vì có như thế, ta mới kinh nghiệm được sự tác dụng sinh học xem như "kỳ 
diệu" của Thiền đối với đời sống con người. 
 
Lý do là khi cơ chế này bị tác động thì một hệ thống dây chuyền trong trục tánh giác-vỏ não-hệ 
thống viền não-tuyến nội tiết vân vân liền bị hoạt hóa. Trong quá trình hoạt hóa này, những chất 
sinh hóa học bên trong đối giao cảm thần kinh, bên trong các tuyến nội tiết sẽ tiết ra để chữa bệnh 
cho thân và chữa bệnh cho tâm, cũng như làm tăng thêm ký ức và phát huy sự bén nhạy, sự tinh xảo 
của trí óc. Hồi đáp sinh học dựa trên cơ sở này. Nếu không có tác dụng kỳ diệu này, Thiền sẽ không 
bao giờ là dụng cụ hữu ích thiết thực trong cuộc sống con người và các tông phái khác trong đạo 
Phật sẽ không bao giờ kết hợp với Thiền. Vì nó hữu ích thiết thực, nên các tông phái khác trong đạo 
Phật đã kết hợp với nó. Ngoài ra, có nhiều tôn giáo khác cũng kết hợp với Thiền. 
 
Muốn nắm vững kỹ thuật, chúng ta cần tham dự nhiều lần trong các buổi giảng và hướng dẫn kỹ 
thuật thực hành. Thiếu nghe nhiều, thiếu ghi nhận những chi tiết trong các kỹ thuật thực hành, thiếu 
gần gũi bạn đạo, thiếu thân cận thiện tri thức, chúng ta có khả năng thực hành sai, hoặc không tinh 
xảo trong kỹ thuật thực hành. 

 

4. Vai trò của Não Bộ 
Điểm thứ tư là vai trò Não bộ. Đây là kiến thức Khoa học. Ngày nay học và thực hành Thiền, chúng ta 
cần trang bị thêm kiến thức về vai trò của Não. Nó chính là căn cứ của Tâm, của Ý, của Thức và của 
Tánh giác. Con người hơn các chúng sanh khác là nhờ có bộ Não tinh vi với hằng trăm tỷ tế bào não 
(Neurons). 
 
Thông qua tâm phát ra tín hiệu hay truyền đạt những sắc thái cảm xúc hay ý nghĩ, não biểu lộ nhân 
cách con người, bao gồm thiện/ác, mê/tỉnh, đạo đức/phi đạo đức ra ngoài hành động bằng lời nói, 
cử chỉ, thái độ... Không có não, tâm không thể biểu lộ được những sắc thái (nuances) vọng hay chân 
ra ngoài thân và lời được. Khi tâm hướng các căn tiếp xúc đối tượng, tức thì não liền kiến giải những 
chi tiết liên quan đến đối tượng đó. Vì vậy, khi một phần nào trong não bị hỏng, tâm tánh, cử chỉ, 
hành động, và lời nói con người liền bị ảnh hưởng theo. Các căn dù còn nguyên vẹn mà thái độ vẫn 
không bình thường được. Những bệnh tâm thể, bệnh uất cảm (stress), bệnh suy nhược thần kinh, 
bệnh mất ký ức, bệnh trầm cảm, bệnh liệt rung, bệnh ngu đần, bệnh khen mình, chê người, chấp 
ngã đều do não gây nên. Con người được khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, trí năng sắc bén, trí tuệ sáng 
suốt cũng do chính não đóng vai trò. Chung qui chỉ vì não có nhiều chức năng liên hệ đến tay chân, 
lời nói, học hỏi, nhân cách, sự thông minh, trí tuệ bình thường, trực giác, và siêu trực giác. Nó cũng 
chứa nhiều hệ thống chất hóa học bên trong nó. Khi một phần nào trong não bị hỏng, nhân cách con 
người liền bị ảnh hưởng theo. Cụ thể như những người bị bệnh tâm thần phân liệt [5], bệnh tai biến 
mạch máu não, bệnh liệt rung, bệnh trầm cảm, bệnh mất trí nhớ. Trong trường hợp này, tâm không 
thể điều khiển được não để ra lệnh não hoạt động theo ý muốn của tâm. 
 
Nói chung, khi tâm thường xuyên căng thẳng như lo âu, sợ hãi, bực bội, nghi ngờ, não sẽ tiết ra các 
chất hóa học để thích nghi hóa với tình trạng căng thẳng đó. Nếu càng tiết ra nhiều chất hóa học 
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phù hợp với tình trạng căng thẳng, các chất hóa học này sẽ làm hại những cơ quan bên trong thân 
như tim, thận, gan, máu, và tế bào não. Những bệnh tâm thể là do chất hóa học norepinephrine tiết 
ra thường trực và quá nhiều trong giao cảm thần kinh hay trong cuống não. Chất này theo máu đi 
vào ruột thượng thận, nó làm cho ruột thượng thận tiết ra epinephrine và cortisol. Cortisol lại đi 
theo máu lên não, nó bó chặt tế bào não làm cho ta mất trí nhớ và bị bệnh liệt rung. Cuối cùng, ta 
khả năng bị bệnh ung thư (xem thêm Phụ Lục). 
 
Như vậy, nếu tâm thường xuyên thư giãn, não sẽ tiết ra các chất hóa học khác làm lợi cho những cơ 
quan bên trong thân như tim, thận, gan, máu, và tế bào não. Thí dụ như các chất acetylcholine, 
dopamine, serotonin, và melatonin. 
 
Do đó, tâm căng thẳng, tạo ra bệnh cho thân. Rồi cuối cùng người cảm nhận những sự đau đớn, mệt 
mỏi, bệnh tật của thân lại là Tâm. Cho nên chúng tôi thường nói: "Tâm như Nhạc trưởng. Nó điều 
khiển sáu tay chơi nhạc là Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý để hòa tấu những điệu nhạc lên bổng xuống 
trầm hay du dương trong cuộc đời. Cuối cùng, chính tâm là người thưởng thức những khúc nhạc do 
nó sáng tạo và điều khiển sáu tay chơi nhạc." Đây gọi là Hồi đáp sinh học trong Thiền. 

 

 

VÀI CHI TIẾT VỀ HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN 

Trong Thiền, phương pháp thư giãn tâm hay thư giãn niệm là một phần quan trọng của sự tạo ra hồi 
đáp sinh học để chữa bệnh tâm thể và bệnh suy nhược thần kinh ngay tức khắc. Nó là thuốc giải độc 
bệnh Uất cảm (Stress), thuốc giải độc những rối loạn tâm xúc cảm và điều chỉnh lại những rối loạn chức 
năng thần kinh. Chỉ vì khi ta thư giãn tâm, hệ thống Viền não bị tác động. Tiếp theo, khu Dưới Đồi bị 
hoạt hóa. Nó liền tác động thẳng đến Đối giao cảm thần kinh và những nơi liên hệ khác như tuyến Yên, 
vỏ não để những nơi đây tiết ra các thần kinh dẫn truyền như acetylcholine và dopamine. Nhờ đó ta 
phục hồi được những chức năng thần kinh và nội tạng mau lẹ. 

Dopamine có nhiều khả năng chữa bệnh liệt rung (Parkinson) và bệnh tâm thần phân liệt 
(Schizophrenia). Thông thường, người mang bệnh ảo giác về nghe và thấy là do 2 vùng nghe trong não 
và vùng thấy ở vỏ não bị thiếu dopamine và quá nhiều chất glutamate tại 2 nơi này. Nếu biết cách 
hướng dẫn người mắc bệnh này thực hành phương pháp thư giãn niệm hay thư giãn tâm, thư giãn thần 
kinh mặt, thư giãn lưỡi, dopamine sẽ được tiết ra để điều chỉnh 2 thứ bệnh nan y đó. 

Acetylcholine cũng đóng vai quan trọng trong việc làm hạ huyết áp, học hỏi, ký ức và phát huy năng lực 
nhận thức. Người mắc bệnh mất trí nhớ, tức bệnh Alzheimer, đặc biệt là do suy yếu chất acetylcholine ở 
vỏ não. Nó cũng có khả năng giúp cơ thể điều hòa được cử động. Do đó, vai trò của acetylcholine rất 
quan trọng. Chức năng của nó là giúp cho ta được tỉnh thức, tăng cường ký ức, và năng lực nhận thức. 
Nhiều vùng bên trong não và cơ cấu mạng lưới cũng có chứa acetylcholine. Muốn trị bệnh mất ngủ kinh 
niên và nhức đầu một bên (thiên đầu thống), ta chỉ cần áp dụng chiêu thức quán ánh sáng (nắng). Tức là 
ngồi nhìn ánh sáng nắng từ 10 phút đến 20 phút và thực tập trong vòng 6 buổi, ta sẽ có kinh nghiệm 
chữa trị những chứng bệnh mất ngủ kinh niên, bệnh nhức đầu một bên, và bệnh thiếu kiên nhẫn (xem 
hình). 
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Khi nhìn, ta chọn chỗ ngồi thoải mái, tâm không trụ 
vào một điểm nào, cũng không khởi niệm tưởng 
tượng về ánh sáng nắng. Ta chỉ nhìn và thấy biết ánh 
sáng nắng. Thế thôi. Đây là cách nhìn bằng tánh thấy. 
Bằng cách này để kích thích tuyến Tùng (nằm phía sau 
Đồi Thị) tiết ra serotonin và melatonin, đồng thời cũng 
quân bình được chất dopamine tại thùy chẩm, giúp 
điều chỉnh bệnh ảo giác về thấy và nghe. 

 

 

Serotonin là thần kinh dẫn truyền quan trọng. Nó 
được sản xuất từ tuyến Tùng. Nó giúp cho sức khỏe 
dồi dào, làm việc dẽo dai, điều chỉnh ngủ thức, chữa 
trị bệnh trầm cảm; có cảm giác như no bụng; ít ăn; 
điều chỉnh sự căng thẳng thần kinh và lo âu. Nó cũng 
có khả năng chữa bệnh nhức một bên đầu (Migraine). 
Ngược lại, nếu trong cơ thể mức serotonin xuống 
thấp, đưa đến bệnh trầm cảm, mất ngủ, lo âu, chán 
nản, thiếu kiên nhẫn, thiếu hăng say. 
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Melatonin có khả năng điều hòa ngủ thức, trị bệnh mất ngủ kinh niên và ung thư. Nó cũng giúp hạ huyết 
áp và ngăn ngừa được bệnh tim (heart attack), bệnh tai biến mạch máu não (stroke), ngăn chận bệnh 
mắt (cataract). Nó được sản xuất từ tuyến Tùng và khu Dưới Đồi. Nó cũng có khả năng kích thích hệ 
thống miễn dịch, phục hồi ký ức và chữa trị bệnh mất trí nhớ (Alzheimer). 

 

 

VẤN ĐÁP 

 

Hỏi: - Làm sao biết mình thực hành sai kỹ thuật? 

Đáp: - Khi thực hành bất kỳ chủ đề nào, nếu ta thường xuyên tập trung tư tưởng vào đối tượng để 
thực hành. Ta sẽ tạo ra sự căng thẳng thần kinh liên tục. Niệm tạp nhạp tuy không xen vào trong 
quá trình này, nhưng kết quả đưa đến là thần kinh bị căng thẳng và ta cũng không kinh nghiệm 
được niệm biết của tánh giác. 
Khi thần kinh bị căng thẳng, norepinephrine và epinephrine sẽ có điều kiện tiết ra, đưa đến kết quả 
là sau thời thiền, ta cảm thấy mệt, tim đập nhanh, miệng khô, đo huyết áp thấy cao hơn mức bình 
thường, đó là ta đã thực hành sai. 

 

Hỏi: - Khi thực hành không theo vọng tưởng, nếu tôi áp dụng cách mèo rình chuột để cho vọng 
tưởng không khởi lên thì kết quả như thế nào? 

Đáp: - Kết quả là giao cảm thần kinh bị kích thích thường trực, đưa đến norepinephrine bị tiết ra 
nhiều, làm cho máu cao. 

 

Hỏi: - Tại sao? 

Đáp: - Vì khi ngồi rình vọng tưởng, trong tiến trình này, ta vừa nỗ lực cố gắng để rình, vừa tỉnh 
táo(arouse) để canh chừng vọng, không cho vọng khởi lên. Cách này sẽ đưa đến thần kinh bị căng 
thẳng. Nếu kiên trì thực tập rình vọng tưởng như mèo rình chuột trong nhiều ngày, cuối cùng ta sẽ bị 
bệnh máu cao và trong máu có đường. Đồng thời, bằng cách thực hành này, ta cũng sẽ không bao 
giờ kinh nghiệm được trạng thái biết không lời của tánh giác. 

 

Hỏi: - Tại sao không kinh nghiệm được? 

Đáp: - Vì tánh giác chỉ có mặt khi ta không sử dụng ý thức để tập trung vào đối tượng. 

Hỏi: - Nếu không áp dụng cách rình vọng như mèo rình chuột, thì làm sao cho vọng không khởi 
lên? 

Đáp: - Áp dụng kỹ thuật không dán nhãn đối tượng. Đối tượng như thế nào, ta chỉ thấy biết, nghe 
biết, xúc chạm biết, hay nhận thức biết như thật về đối tượng. Trong tiến trình này, vọng tâm, vọng 



 

THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Thiền Căn Bản                                           trang 34 

tưởng không thể xen vào. Ta không bị căng thẳng thần kinh. Thực tập nhiều ngày, quán tính suy luận 
của trí năng, quán tính phân biệt của ý thức, và quán tính suy nghĩ, tính toán của ý căn sẽ từ từ giảm 
bớt. Đổi lại, quán tính biết của tánh giác sẽ từ từ trở thành năng lực vững chắc trong sinh hoạt hằng 
ngày của ta. 

 

Hỏi: - Tại sao Tâm đóng vai trò quan trọng trong việc thực hành thiền để tạo ra tác dụng sinh học? 

Đáp: - Vì khi tâm tỉnh ngộ. tâm có lòng tin, có niềm vui, có cân nhắc, có tìm hiểu ý nghĩa pháp để 
thực hành, biết bố trí thì giờ để đi nghe pháp, và thân cận với thiện tri thức để thưa hỏi, biết chọn 
pháp để ứng dụng, và đặc biệt là tâm miên mật thực hành để đi đến thể nhập. Có thể nhập mới tạo 
ra tác dụng sinh học trong cơ thể (body) và tâm trí (mind). Vì khi 1 trong 3 cơ chế của tánh giác bị 
kích thích (stimulated) thì một trục dây chuyền từ bên trong não sẽ bị hoạt hóa (activated). Lúc đó 
các chất sinh hóa học có lợi cho cơ thể sẽ tiết ra (secrete). Với thân, gọi là thân chứng nghiệm. Với 
tâm gọi là tâm chứng nghiệm. Với trí, gọi là trí chứng. Với tuệ gọi là tuệ chứng nghiệm. 

 

Hỏi: - Nhưng trục (axis) đó như thế nào? 

Đáp: - Thí dụ khi dùng kỹ thuật không định danh đối tượng. Đó là ta áp dụng mắt để kích thích tánh 
thấy trong cơ chế tánh giác. Ta thấy đối tượng mà không gọi tên đối tượng. Lúc đó ta biết rõ ràng về 
đối tượng mà tâm không dính đối tượng. Vì tánh thấy đã có mặt. Hai bên tiền trán bán cầu não trái 
và phải không hoạt động. Nên tâm xúc cảm không hiện ra. Trong cái thấy chỉ là cái thấy. Ngay lúc đó 
hệ thống viền não liền bị tác động. Tức thì một trục từ vùng Dưới đồi, Tuyến nội tiết, Đối giao cảm, 
Cuống não liền bị tác động dây chuyền. 

 

Hỏi: - Nếu Giao cảm bị tác động thì chất sinh hóa nào tiết ra? 

Đáp: - Norepinephrine. 

Hỏi: - Đối giao cảm bị tác động thì chất nào được tiết ra? 

Đáp: - Acetylcholine. 

 

 

TÓM KẾT 

Đối với thiền sinh đã theo học các lớp Thiền Căn Bản thì đề tài Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền không 
mới lạ; trái lại, nó có vẻ mới lạ đối với những vị chưa biết Thiền hay chưa thực hành Thiền hoặc tuy 
đã thực hành lâu năm mà chưa có kinh nghiệm điều chỉnh hay chữa bệnh tâm thể của chính mình 
thông qua phương thức hồi đáp sinh học.  
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NẮM VỮNG NGUYÊN LÝ HỒI ĐÁP SINH HỌC 

Bằng những kỹ thuật thực hành của Thiền, ta có khả năng khai thác những năng lượng sinh học bên 
trong cơ thể, giúp cho cuộc sống của ta có nhiều ý nghĩa hơn. Đó là ta có khả năng điều chỉnh những 
rối loạn chức năng bên trong não bộ và các Tuyến nội tiết. Vì vậy, khi thực hành, ta cần biết rõ 
nguyên lý hồi đáp sinh học này. Có biết rõ, ta mới tránh được những phương thức dụng công sai 
lầm, làm căng thẳng thần kinh quá mức, đưa đến gây bệnh cho thân và làm cho tâm ngày càng rối 
loạn mà ta không hề hay biết. 

Từ đó ta có thể điều chỉnh lại các thực tập để ngăn chận tình trạng sức khỏe suy sụp hay ngăn chận 
bệnh tâm thể như cao máu, rối loạn nhịp tim mà ta vừa mới phát hiện. 

Thiền không hứa hẹn ta sẽ được an lạc, hạnh phúc miên viễn trong cảnh giới xa xăm huyền bí nào 
đó... Trái lại, nó giúp ta chứng nghiệm ngay trong bây giờ về sự cân bằng thân-tâm, sự an vui thực 
sự với môi trường chung quanh, sự hài hòa với mọi người... Trong cuộc sống hằng ngày, ta giảm 
bớt khổ đau vì bệnh tật kinh niên, ta giảm bớt căng thẳng thần kinh vì những bất toại nguyện trong 

cuộc đời. Ta giảm bớt lo âu phiền não vì những va chạm trong cuộc sống hằng ngày. Tâm trở nên 
thanh thản, hòa hợp, hòa thuận với mọi người... 

Ngoài ra, khi gặp những người mắc bệnh tâm thể hay bị uất cảm kinh niên (chronic stress), ta có khả 
năng hướng dẫn những vị đó thực hành thiền đúng kỹ thuật; giúp họ tự chữa bệnh mà trong trường 
hợp thuốc Tây hay thuốc Đông không còn kiến hiệu. 

Đây là giá trị tác dụng thực tiễn của Thiền đối với thân-tâm, và trí tuệ tâm linh. Tác dụng này gọi là 
Hồi Đáp Sinh Học. Khi học và thực hành thiền, chúng ta cần nắm rõ những sự tương tác giữa Tâm, 
Pháp, Kỹ thuật, Não bộ, Hệ thống viền não, Tuyến nội tiết, Hệ Thần kinh đối với cơ thể. 

Thiền không hứa hẹn ta sẽ được an lạc, hạnh phúc miên viễn trong cảnh giới xa xăm huyền bí nào 
đó, sau khi từ bỏ xác thân này. Trái lại, nó giúp ta chứng nghiệm ngay trong bây giờ về sự cân bằng 
thân-tâm, sự an vui thực sự với môi trường chung quanh, sự hài hòa với mọi người, sự rộng lượng 
bao dung và từ bi với muôn loài chúng sanh, và sự phát huy trí tuệ tâm linh. Trong cuộc sống hằng 
ngày, ta giảm bớt khổ đau vì bệnh tật kinh niên, ta giảm bớt căng thẳng thần kinh vì những bất toại 
nguyện trong cuộc đời. Ta giảm bớt lo âu phiền não vì những va chạm trong cuộc sống hằng ngày. 
Tâm trở nên thanh thản, hòa hợp, hòa thuận với mọi người, dù hằng ngày ta phí nhiều sức lực trong 
lao động chân tay hay trí óc. Ta thấy biết như thật, có chánh niệm tỉnh giác trong 4 oai nghi để phát 
huy năng lượng sinh học bên trong cơ thể. Năng lượng sinh học này chính là những chất nước hóa 
học bên trong hàng tỷ tế bào não, tế bào cơ bắp và nội tạng, các tuyến nội tiết, dây thần kinh, và sức 
mạnh tinh thần của ta. 

Trong cơ thể con người có nhiều chất nước hóa học vừa làm lợi cho cơ thể mà cũng làm hại cho cơ 
thể. Khi thực hành thiền đúng kỹ thuật, ta sẽ tạo ra những tác động dây chuyền của trục Tánh giác - 
Dưới Đồi - Đối Giao Cảm Thần Kinh - Giao Cảm Thần Kinh - Tuyến Yên - Tuyến Nội tiết + Cuống 
não để tạo ra sự quân bình nội tạng và phát huy những năng lượng sinh học khác trong não bộ để 
giúp ích cơ thể được khỏe mạnh, tâm được an vui, thanh thản, và trí tuệ được phát huy rộng lớn. 
Khi cơ thể được quân bình, Tâm cảm thấy an vui, thanh thản, Trí nhớ và Nhận thức được gia tăng. 
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Chúng tôi thiết lập sơ đồ mẫu như sau: 

Sơ đồ: HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN 

Trên nguyên tắc, khi kết hợp kỹ thuật thực hành với chủ đề dụng công, ta đều tạo ra tác dụng là làm 
cho tâm trở nên thư giãn. Đó là tâm không dính mắc, không bị cột buộc vào bất cứ đối tượng nào. 
Tâm thấy biết như thật. 
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Từ kỹ thuật Không định danh đối tượng, Không dán nhãn đối tượng đến Chú Ý Trống Rỗng hay Thở 
Hai Thì, ta đều nhắm chuyển đổi những quán tính tư duy biện luận, ý thức phân biệt và trí năng suy luận 
vẽ vời thành sự thanh thản, an tịnh. Qua đó, cái biết thường hằng, lặng lẽ và không lời của tánh giác mới 
thực sự có mặt, trí tuệ tâm linh mới được phát huy. Sau đó từ trường tâm bi mới có đủ điều kiện trải 
rộng ra (expand). 

Khi tâm thư giãn, Não và phần bên trong Não là khu Dưới Đồi liền bị ảnh hưởng. Các chất sinh hóa học 
được tiết ra theo hệ thống dây chuyền. Cuối cùng đưa đến Thân được khỏe mạnh, linh hoạt. Ngay đó 
Tâm cảm thấy sảng khoái, an vui, và hài hòa với môi trường chung quanh. Trí tuệ ta cũng phát huy vì ký 
ức được gia tăng, tập khí/lậu hoặc bớt tác động, và nhận thức được đúng hướng. 

Đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiền. Nguyên lý này dựa trên sự áp dụng đúng Pháp, đúng tác 
động vào cơ chế tánh giác, và đúng kỹ thuật thực hành mới đạt được kết quả tốt. Nếu áp dụng sai Pháp, 
sai chức năng tánh giác, và sai kỹ thuật, kết quả sẽ mang lại nguy hại cho cơ thể và trí tuệ. Ta có thể bị 
huyết áp cao, tiểu đường, loét bao tử, mất ngủ, chán nản, tai biến mạch máu não, mất trí nhớ, sa sút 
nhận thức, hay tẩu hỏa nhập ma. 

 

THÂN NGƯỜI LÀ QUÍ 

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

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

 

THIỀN LÀ DỤNG CỤ TẠO RA SỰ HÀI HÒA CHO CON NGƯỜI 

Yếu tố quan trọng trong Thiền là khai triển năng lực Tánh giác. Thực sự, Tánh giác tuy vốn có sẵn trong 
mỗi chúng ta, nhưng chúng ta không biết làm sao cho nó có mặt thường trực để trở thành năng lực tác 
động vào các cơ chế khác bên trong não bộ, bên trong hệ thống Viền não, và bên trong hệ thống Tuyến 
nội tiết. Nếu thực hành thiền đúng kỹ thuật, ta sử dụng trí năng tỉnh ngộ để tác động thẳng vào 1 trong 
4 tánh thuộc cơ chế Tánh giác, ta sẽ kinh nghiệm được giá trị thực tiễn của năng lực Tánh giác như thế 
nào mà không cần ngồi chờ xua tan vọng tưởng, cũng không cần buông bỏ nó, hay quán chiếu nó là thế 
này, thế khác. Chỉ vì khi 1 trong 4 tánh bị kích thích, ý thức, ý căn, và trí năng không có mặt. 

Ngày nay, Y khoa Tây phương và Tâm lý học Tây phương, cả hai đều xem Thiền là dụng cụ có khả năng 
chữa trị bệnh tâm thể, bệnh uất cảm, và bệnh tâm thần phân liệt. Đó là thông qua các chủ đề trong 
Thiền, ta kết hợp với kỹ thuật dụng công để tác động vào các tánh bên trong cơ chế tánh giác, ta sẽ điều 
chỉnh được những rối loạn chức năng bên trong hệ thống viền não, hệ thần kinh tự quản, và các tuyến 
nội tiết. Vì thế, như những bộ môn Khoa học khác trên thế gian, Thiền được xếp là bộ môn Khoa học 
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Tâm linh thực nhiệm. Nó được xem như là dụng cụ có khả năng chữa những thứ bệnh tâm thể và bệnh 
uất cảm kinh niên. Nó giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó 
là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa 
giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên. Khi thân và tâm cân bằng, hài hòa sẽ xảy ra. Hạnh 
phúc và an lạc thực sự nằm trong nguyên lý thực tiễn đó. 

Thí dụ: 

▪ Sống trong gia đình, người cư sĩ tạo ra được sự hòa thuận với chồng vợ, con cháu, cha mẹ hay 
bà con quyến thuộc. Mọi mâu thuẫn, tranh chấp, gây hấn không xảy ra trong nội bộ gia đình. 
Đặc biệt, trong sinh hoạt Đạo tràng, người cư sĩ dễ dàng thông cảm với bạn thiền. Mọi tị hiềm 
nhỏ nhen không xảy ra giữa bạn thiền với nhau. 

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

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

 

KẾT LUẬN 

Khác hơn ngày xưa, ngày nay khi học và thực hành thiền, chúng ta cần được trang bị thêm những kiến 
thức khoa học căn bản về Não bộ, về Hệ thống Viền não, về Thần kinh Tự quản, về Tuyến Nội tiết, về kỹ 
thuật thực hành thiền để chúng ta dễ nhận ra những giá trị căn bản của Thiền đối với đời sống con 
người, thực sự dựa trên những yếu tố gì? Hành trang mới này rất thiết thực và cần thiết cho cuộc hành 
trình tâm linh lâu dài của chúng ta. Bởi vì khi thực hành, chúng ta sẽ là người độc hành độc bộ. Chúng ta 
đi một mình, thực hành một mình. Bạn không có. Kinh không có. Chúng ta một mình lên võ đài chiến 
đấu với quần ma vọng tưởng, hay chiến đấu với mình để triệt tiêu những bản chất phàm tục, làm cho 
tánh giác hiển lộ vững chắc. 

Đây không phải chúng ta ôm vào những mớ lý thuyết không lợi ích cho người mới tu thiền; trái lại, chúng 
ta cần có số kiến thức mới đó để hỗ trợ cuộc hành trình tâm linh được an toàn hơn. Chúng ta đi mà 
không sợ lạc, thực hành mà không sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Bằng những kỹ thuật thực hành kết hợp với 
Pháp và những tác dụng sinh học bên trong não bộ, bên trong hệ thần kinh, và bên trong tuyến nội tiết, 
cho thấy trọng tâm tác dụng của Thiền là giúp người thực hành có những kinh nghiệm cụ thể trên thân, 
tâm, và trí tuệ tâm linh của mình như sau: 

▪ Chuyển hóa tâm, 

▪ Điều chỉnh bệnh tật của thân 

▪ Cân bằng hay hài hòa thân tâm, 

▪ Hài hòa với môi trường chung quanh, và 

▪ Phát huy trí tuệ tâm linh. 

Những kinh nghiệm này đều dựa trên nguyên lý Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền. Muốn đi sâu vào Thiền 
và muốn thực hành có kết quả, chúng ta cần có thêm kiến thức về Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền.  
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Chú thích của HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN 

1. Bệnh Liệt Rung (Parkinson): Bệnh Parkinson là bệnh suy nhược não bộ hay rối loạn thần 

kinh trung ương, do thiếu nhiều dopamine ở não, làm cho cơ thể suy yếu: cơ bắp cứng đơ, cử 
động khó khăn, bước đi không vững, đi như kéo lê thân mình, làm cho thân hơi cúi về phía 
trước; tư thế cứng nhắc, tay đưa ra không thẳng; đôi khi làm rung tay và đầu lắc lư (tremor); 
đầu nặng, gương mặt như đeo một miếng gì nặng, phát ngôn khó khăn. Nó được xếp là một 
loại bệnh liệt rung (Paralysis agitans). Phần lớn bệnh này có ở tuổi từ 50 đến 70, trung bình là 
58. Trong cơ thể khỏe mạnh, dopamine thoát ra từ vùng Dưới Đồi (Hypothalamus) và vùng liềm 
đen [substantia nigra, có nghĩa chất đen (black substance)] ở cuống não. 

 

2. Bệnh Trầm Cảm (Depression): Bệnh này biểu lộ trạng thái tâm thần quá chán nản, lúc 

nào bệnh nhân cũng tỏ vẻ buồn cực độ vì mất tất cả hy vọng, không còn hăng hái làm việc, 
không còn tha thiết đến điều gì. Nó làm cho con người cảm thấy buồn, chán ngán, u sầu, hết hy 
vọng vào ngày mai, không thấy hứng thú, mất hết năng lực hoạt động; thường nghĩ đến chết và 
tự tử. 
Trong những triệu chứng sinh học, bệnh trầm cảm bao gồm: 
 

▪ Rối loạn chức năng tuyến giáp 

▪ Cortisol từ tuyến thượng thận tăng nhiều trong cơ thể cũng đưa đến trầm cảm. 

▪ Rối loạn sự ngủ, như mất ngủ hay ngủ nhiều, 

▪ Ăn không thấy ngon miệng, 

▪ Mất cân, 

▪ Bị táo bón, 

▪ Sinh lý yếu, 

▪ Bi quan, tuyệt vọng, rầu buồn, 

▪ Không thấy thích trong những cuộc vui bình thường và những hoạt động bình thường, 

▪ Khó tập trung hay quyết định điều gì, 

▪ Lánh xa những hoạt động xã hội, 

▪ Mệt mỏi hay dã dượi (lethargy), 

▪ Trầm ngâm tư lự (ruminating) về quá khứ, 

▪ Mất hết tự tin. 

Chữa trị bằng Thiền: 

▪ Tăng mức độ serotonin bằng cách thực hành nhìn ánh sáng nắng, hoặc nhìn bóng đen, 
▪ Thực tập thở Hai Thì, 
▪ Ngoài ra cần thực tập Thở nội lực (theo Khí Công). 
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3. Bệnh Nhức Nửa Đầu (Migraine): Bệnh này do những mạch máu ở đầu giãn nở quá mức. Khi 

đau thì từ lớp mỏng của não và từ da đầu do cơ bắp và mạch máu căng hay nong ra. 
Triệu chứng thường báo hiệu trước khi nhức là bệnh nhân thấy ánh sáng kéo dài vài phút. Thí dụ như 
những điểm mờ (blurring or bright spots) hay sáng trong tầm nhìn; lo âu; mệt; rối loạn suy nghĩ và tê hay 
ngứa rang như có kiến bò (tingling) một bên thân mình, thường có mệt lả và nôn. 
 
Nguyên nhân: 
Bệnh do nhiều nguyên nhân: (1) Thấp mức serotonin, (2) thấp magnesium, (3) do uống rượu, ăn 
chocolate, cheese quá nhiều, (4) rối loạn thần kinh, (5) do bệnh uất cảm (stress) kinh niên làm căng cơ 
mặt, cổ hay da đầu, (6) do phiến máu (platelet) đóng trong mạch máu làm thành cục nghẽn (clots), (7) 
do tư thế ngồi hay đứng không hợp với các dây thần kinh và cơ bắp. 
 
Chữa trị bằng Thiền: 

▪ Thư giãn mặt, thư giãn cơ bắp để tiết ra acetylcholine và dopamine. 
▪ Uống thêm B6 và thêm thuốc magnesium và những thuốc theo sự chữa trị của bác sĩ 

chuyên khoa. 

4. Bệnh Mất Ký Ức (Alzheimer): Bệnh tăng dần sa sút trí tuệ ở tuổi trung niên do nhiều nguyên 

nhân. 
 
Chữa trị bằng Thiền: 

1. Thực tập thư giãn hoặc nghe âm thanh để tiết ra acetylcholine. 
2. Ngoài ra cần dùng thuốc theo sự chữa trị của bác sĩ chuyên khoa. 

5. Bệnh Tâm Thần Phân Liệt (Schizophrenia): Bệnh tâm thần phân liệt do nhiều nguyên nhân 

tạo ra. Phần lớn những nguyên nhân này là do tâm bị chấn động vì một dữ kiện xúc cảm mạnh, đưa đến 
rối loạn chức năng ở hệ thống viền não. 
Các nhà khoa học về thần kinh cũng khám phá nguyên nhân đưa đến hệ thống viền não bị rối loạn vì quá 
nhiều chất glutamate và thiếu chất dopamine bên trong đó. Chính chất glutamate làm cho bệnh nhân 
thường có ảo giác là có người theo dõi và kiểm soát hoạt động của mình, hoặc có người nói chuyện với 
mình và sai khiến mình làm việc này việc kia. 
Ngoài ra, tại tiền trán và tại 2 vùng nghe, thấy ở thùy chẩm và thùy thái dương cũng có quá nhiều chất 
glutamate, thiếu chất dopamine, tạo ra suy nhược thần kinh, đưa đến bệnh nhân rối loạn suy nghĩ, nói 
năng, và tri giác. Xúc cảm thay đổi bất thường, đôi khi cũng hung bạo. 
Bệnh nhân thường sợ hãi và lo âu, thường sống tự cô lập với mọi người chung quanh. 
 
Chữa trị bằng Thiền: 

3. Thiền chỉ có khả năng quân bình lại hoạt động của Hệ thống Viền não để tâm được ổn 
định. Và bằng những cách thực hành khác để các chất nước hóa trong tuyến tùng, đối 
giao cảm thần kinh, và cuống não tiết ra serotonin (bằng cách nhìn ánh sáng nắng), 
acetylcholine (bằng cách thư giãn lưỡi), acetycholine và dopamine (bằng thở hai thì). 

4. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng thở Nội lực để tiết ra norepinephrine (trong giao cảm 
thần kinh) và Coenzyme Q10 (trong cơ bắp). 
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Thích Thông Triệt 

Khóa Thiền Căn Bản 
Bài Đọc Thêm Số 3  
 
 

HỆ THẦN KINH TỰ QUẢN 
 

MỞ  ĐẦU 

Thế giới đã và đang thay đổi trong nhiều lãnh vực: (1) những phương tiện truyền thông, (2) những cải 

thiện về tâm lý học, (3) những phát minh mới của khoa học về các lãnh vực không gian, não học, y học, 

dược học, miễn nhiễm học, sinh học, hóa học, vật lý học, xã hội học, v.v... Trước ngưỡng cửa của thế kỷ 

21, chúng tôi thấy rằng Thiền cũng cần thích nghi hóa theo sự tiến hóa của thời đại. Đó là chúng tôi 

mượn Khoa học để đối chiếu và chứng minh giá trị thiết thực của Thiền đối với đời sống con người trên 

các mặt thân, tâm, và trên trí tuệ tâm linh thuộc những lãnh vực, hoàn cảnh và môi trường sống khác 

nhau. Chỉ vì Thiền phục vụ con người tích cực hơn. Đó là nó không chủ trương đưa con người vào vòng 

tranh chấp lẫn nhau, sát hại lẫn nhau, và thù hận lẫn nhau; trái lại, nó chủ trương phục vụ con người 

trên mọi phạm vi tín ngưỡng, giai cấp, kiến thức, thành phần, và chủng tộc. Nó tạo ra sự cân bằng nội 

tâm con người, chuyển hướng cách nhìn của con người về hiện tượng thế gian bằng những cách thực 

tập với trọng tâm là điều chỉnh những chức năng các định khu vỏ não, hệ thống viền não, cuống não, và 

hệ thống tuyến nội tiết. Qua đó, trực tiếp hay gián tiếp, nó giúp nội tạng con người sẽ được hài hòa, 

thân tâm cân bằng, và trí tuệ tâm linh phát sáng. 

Dựa vào sự kiện trên, chúng tôi xếp Thiền là một bộ môn khoa học như những bộ môn khoa học khác 

trên thế gian. Chúng tôi gọi là "Khoa học tâm linh thực nghiệm." Vì qua những cách thực tập đúng pháp, 

tức chủ đề, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mình, người thực hành sẽ kinh nghiệm: 

1. Nhân cách, đạo đức, nhận thức của mình sẽ từ xấu trở nên tốt và từ tốt sẽ trở nên tốt hơn. Ta hài 

hòa được vơi mọi người chung quanh. Ta không còn bệnh khen minh, chê người như trước nữa. Ta 

sống biết đủ, rộng lượng và bao dung người khác. 

2. Thân ta sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn: ta có khả năng tự điều chỉnh bệnh tật trong nội tạng, như 

tim mạch, bao tử, đường ruột, tiểu đường, gan, thận..., và bệnh tật trong não bộ, như trầm cảm, 

mất ký ức, tâm thần phân liệt, liệt rung. 

3. Năng suất làm việc của ta sẽ ngày càng cao thêm. 

4. Tính sáng tạo hay những sáng kiến mới của ta sẽ ngày càng phát huy cao hơn. 

Chính 4 nền tảng này là nhu cầu cần thiết và căn bản cho các lãnh vực an ninh, trật tự, và thân ái trong 

toàn bộ sinh hoạt của con người trong các từng lớp xã hội khác nhau. 

Đây là lý do bài Hệ Thần Kinh Tự Quản (HTKTQ) được soạn ra với chủ đích trợ duyên cho những vị thích 

thực hành thiền mà có tinh thần khoa học và có tinh thần phục vụ người khác qua chính kinh nghiệm 

của mình. Ngày nay, thực hành thiền, chúng ta cần có đầu óc thực tiễn: không mơ mộng viễn vông, 

không vẽ ra một chân trời lý tưởng cao siêu mà mãi mãi chúng ta không làm sao đạt tới. Ở lớp Căn bản, 

chúng ta chỉ cần xây dựng nền mống kiến thức và hiểu biết về vấn đề chúng ta đang tiến hành cho vững 
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chắc. Đó là chúng ta nắm vững chức năng và tác dụng của hệ Thần kinh Tự quản đối với việc thực hành 

thiền. Đây là để chúng ta nhận ra rõ ràng vì sao có người thực hành thiền họ đạt được kết quả tốt cho 

thân-tâm và nhận thức, vì sao có người thực hành thiền lâu năm mà nhận thức họ không chuyển đổi, 

tâm chẳng chuyển hóa, thân chẳng trừ được bệnh tâm thể; trái lại, còn tăng cao thêm nữa, như huyết 

áp, máu mỡ, tai biến mạch máu não, động mạch vành tim, ruột, gan, thận không hài hòa, mất ngủ, trầm 

cảm, tiểu đường, mất ký ức, vân vân. Từ đó, chúng ta có khả năng điều chỉnh sự dụng công sai lầm bằng 

những kỹ thuật thực hành hợp lý. Với những kỹ thuật này, chúng ta có khả năng kiểm soát huyết áp, 

kiểm soát đường trong máu, ngăn ngừa tai biến mạch máu não, và ngăn ngừa bệnh nội tạng có thể xảy 

ra. Hoặc nếu có mang bệnh tâm thể, chúng ta cũng có khả năng tự điều chỉnh, hoặc làm dịu bớt những 

thứ bệnh khác nhau do sự mất cân bằng của hệ Thần kinh Tự quản tạo nên. Thí dụ như bệnh về đường 

tiêu hóa, bệnh nhức đầu kinh niên, bệnh tim mạch... 

Sau cùng, chúng ta có khả năng áp dụng các kỹ thuật thực hành trong Thiền để khai thác những chức 

năng đặc biệt của Thần kinh Tự quản, làm cho nó cân bằng. Khi nó cân bằng, cơ thể sẽ khỏe mạnh, thân-

tâm sẽ thực sự hài hòa với nhau. Qua đó, đường Thiền mà chúng ta đang đi, chúng ta có khả năng kinh 

nghiệm được từng phần về mục tiêu mà chúng ta nhắm tới lúc ban đầu, như thân khỏe mạnh, tâm 

thanh thản, và trí tuệ sáng suốt. Còn thực hành thiền mà thân cứ đau, tâm cứ dính mắc, óc sáng tạo 

không phát huy, chúng ta cần xét lại chiêu thức hay kỹ thuật mà chúng ta đương sử dụng. Nếu nhận ra 

sai lầm từ chỗ nào, chúng ta cần can đảm sửa chữa ngay tức khắc. Đời quá ngắn. Chúng ta không đùa 

giỡn với việc dụng công sai lầm. Chúng ta cần sửa sai để không làm uổng phí đời thực tập của chúng ta. 

An lạc và thanh thản trong cuộc sống bình thường của con người, phần lớn được xây dựng trên sự 

chuyển đổi nhận thức và hài hòa hay cân bằng thân-tâm của cá nhân. Nhận thức của cá nhân mà không 

chuyển đổi, thân và tâm sẽ không bao giờ hài hòa/cân bằng với nhau. Từ đó phiền não và đau khổ vẫn 

sẽ gắn liền trong cuộc sống hằng ngày của ta. Ta cũng sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui thật sự trong 

gia đình, trong sở làm, và trong bè bạn. 

Bằng những Pháp thực hành đúng kỹ thuật trong Thiền, ta sẽ kinh nghiệm được an lạc, hạnh phúc chân 

thật và lâu bền, an ninh và trật tự xã hội được bảo đảm. Đây là mục tiêu lý tưởng mà người thực hành ở 

cấp căn bản cần có kinh nghiệm. 

Pháp của Phật và lời dạy của chư Tổ đều đúng, chỉ có ta áp dụng sai kỹ thuật hay không biết kết hợp với 

kỹ thuật, mới đưa đến thân-tâm không hài hòa với nhau, nhận thức không chuyển đổi, đạo đức sa đọa. 

Để giúp quí vị sơ cơ đi vào Thiền biết rõ tác dụng chức năng của hệ Thần kinh Tự quản trong việc dụng 

công theo Thiền, Bài Đọc Thêm này được soạn ra. Quí vị cần biết những liên kết giữa hệ Thần kinh Tự 

quản và các kỹ thuật dụng công để tránh trường hợp dụng công đưa đến gây hại cho tâm trí và nội tạng 

mà ta không biết. 

Mong Bài Đọc Thêm này giúp quí vị mới đi vào Thiền nhận ra tác dụng hữu ích của nó 

 

ĐẠI CƯƠNG 

Hệ thần kinh Tự quản (HTKTQ) là một phần của hệ thần kinh ngoại biên. Nó là phương tiện để cơ thể 

biểu lộ những trạng thái xúc cảm (emotional states) và sự nhận biết (awareness) của chính mình. Nó 

gồmGiao cảm thần kinh và Đối giao cảm thần kinh. Khi Giao cảm thần kinh bị hoạt hóa (activated) 
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trong việc đáp ứng (response) thích hợp về những sự thay đổi môi trường chung quanh, nó tiết ra chất 

sinh hóa học (biochemical substances) để cơ thể thích ứng trước tình thế theo sự phản ứng tâm lý xúc 

cảm tạo ra. Trong lúc đó Đối giao cảm hoạt động liên tục để điều hợp nhiều cơ quan trong cơ thể, tạo ra 

sự điều hòa trạng thái sinh lý của nội tạng như tiêu hóa, bài tiết, và tim mạch. 

Cả hai hoạt động để duy trì sự cân bằng bên trong cơ thể làm cho chúng ta được khỏe mạnh, nhưng nếu 

vì lý do nào đó, tâm chúng ta căng thẳng, quá căng thẳng, như sợ hãi, giận dữ, lo âu, xúc động, sự cân 

bằng không còn bình thường nữa. Lúc bấy giờ những chất sinh hóa học liên hệ đến trạng thái tâm căng 

thẳng sẽ tiết ra làm cho cơ thể mất cân bằng. Bệnh bên trong nội tạng (inner organs) sẽ có cơ hội phát 

sinh. Bằng sự thực hành Thiền đúng kỹ thuật, ta sẽ biết cách điều chỉnh những rối loạn chức năng bên 

trong cơ thể, đưa đến thân khỏe mạnh và tạo ra sự hài hòa thân tâm và môi trường chung quanh. 

Ý NGHĨA 

"Autonomic" ("tự quản") xuất nguyên từ tiếng Hy Lạp là "autonomia," có nghĩa "độc lập." Do đó, "tự 

quản" có nghĩa "tự quản lý hay tự điều hành theo qui luật riêng mà không có tri thức tham dự." Vì 

thông thường chúng ta không thể kiểm soát những hoạt động của tim, phổi, huyết áp, mạch máu, hay 

các tuyến (glands) và sự vận động thức ăn qua đường tiêu hóa. Có nghĩa những bộ phận nội tạng tự 

hoạt động mà ta không biết những tiến trình hoạt động của chúng như thế nào. Mặt khác, nó cũng được 

hiểu là hệ thần kinh "không ý chí." Vì thế, hoạt động tự quản thường được xếp vào loại hoạt động không 

do ý chí điều khiển. Ta không thể ra lệnh những bộ phận nội tạng theo lệnh của ta. Nó hoạt động ít hay 

nhiều do sự tự động bên trong cơ thể qua những sự tương tác lẫn nhau (interactions) của các bộ phận 

bên trong cơ thể. Chúng ta cũng không biết hoạt động của nó như thế nào vì nó được cấu tạo bên trong 

cuống não, phần dưới của não bộ. Đây là nơi những hoạt động chủ yếu là ngoài tri thức hay ngoài ý thức 

biết. 

ẢNH HƯỞNG 

Ngày nay nhờ sự khám phá của các nhà khoa học thần kinh, chúng ta biết thêm rằng ngoài sự tự quản lý, 

tự hoạt động của nó, mặt khác hệ Thần Kinh Tự Quảng cũng chịu sự tác động hay bị ảnh hưởng bởi 4 cơ 

chế ý căn, trí năng, ý thức, và cơ chế tánh giác qua trung gian của khu Dưới Đồi (Hypothalamus). Ở mặt 

này TKTQ không đóng được vai trò độc lập như từ xưa nó đã được qui định trong nghĩa "tự quản trị" 

("self-governing"); trái lại, phần lớn nó chịu ảnh hưởng sự tác động trực tiếp của Dưới 

Đồi(Hypothalamus). Dưới Đồi được xem như là "tuyến chủ" (the "Master gland") của hệ thống tuyến nội 

tiết, vì nó tác động đến vỏ não, đến hệ thần kinh tự quản, và đến hệ thống tuyến nội tiết mà bắt đầu từ 

tuyến Yên. Bên trong khu Dưới Đồi có chứa nhiều nhóm hạt nhân. Mỗi nhóm chứa những thần kinh dẫn 

truyền riêng biệt. Ngoài ra, nó đóng vai trò điều hợp các chất nước hóa học trong tuyến nội tiết và kiểm 

soát TKTQ. Rồi đến lượt nó, Dưới Đồi, lại nhận những tín hiệu niệm từ 4 cơ chế: 

1. Ý căn (suy nghĩ, tính toán; lý luận, xét đoán; biện luận), 

2. Trí năng (suy luận, vẽ vời, tưởng tượng), 

3. Ý thức (phân biệt, so sánh, hai bên) để tạo ra các loại tâm xúc cảm/xúc động như sân hận, lo âu, 

nghi ngờ, sợ hãi, và suy luận, suy đoán, vẽ vời, đặt điều, tưởng tượng khác nhau mà chủ thể là 

"cái ta dính mắc triền miên." 

4. Hoặc nó nhận những tín hiệu niệm từ cơ chế trí năng tỉnh ngộ, hay cơ chế tánh giác (chân tâm), 

chủ thể là "Ông Chủ" hay "Chân Ngã" để tạo ra những quá trình thanh thản, vắng lặng nội tâm, 
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tỉnh giác, thầm nhận biết, tỉnh thức biết, nhận thức không lời. Nói chung, nó biểu lộ những sắc 

thái vọng tâm và chân tâm do "cái Ta"--khi đóng vai phàm, khi đóng vai thánh--tác động! Phần 

lớn sức khỏe con người--mà chính yếu là nội tạng--đều dựa trên những chức năng tác động của 

nó. 

KHẢ NĂNG CỦA THIỀN 

Hiện nay bằng phương pháp "thực hành y khoa tâm thể" (psychosomatic medical practice), người ta có 

thể điều chỉnh nhịp tim. Riêng thông qua Thiền (Quán, Chỉ, Định, hay Tuệ/Huệ), người thực hành có khả 

năng tạo ra sự hài hòa hay cân bằng được 2 hoạt động của Giao cảm thần kinh và Đối Giao cảm thần 

kinh. Khi 2 hệ này cân bằng, con người sẽ kinh nghiệm thân khỏe mạnh, tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt 

trong nhiều lãnh vực. Chỉ vì cả 2 hệ thần kinh này đều chịu sự tác động của Dưới Đồi. 

Hồi đáp sinh học trong Thiền được tạo ra dựa trên cơ sở này. Đó là ta dùng một trong những phương 

tiện của Thiền như Quán, Chỉ, Định hay Huệ/Tuệ để áp dụng các chủ đề liên hệ đến phương tiện dụng 

công qua 1 trong 5 giác quan. Lập tức 1 trong 5 giác quan đó liền tác động vào hệ thần kinh Tự quản, 

làm cho Giao cảm hoặc Đối giao cảm bị tác động... 

Trên thực tế, phần lớn sức khỏe con người dựa trên nền tảng cân bằng hay không cân bằng của 5 hệ 

thống bên trong cơ thể: 

1. Một là hệ thống cấu trúc cơ thể và những chức năng của chúng, như xương, thịt, da, gân, dây 

thần kinh, mạch máu. 

2. Hai là những tiến trình sinh hóa học (biochemical processes) bên trong cơ thể do các chất hóa 

học trong các thức ăn, uống, hút xách, hít thở thấm nhập vào cơ thể qua các đường hô hấp và 

tiêu hóa. 

3. Ba là những thứ bệnh do truyền nhiễm và do môi trường ô nhiễm chung quanh gây tác động vào 

cơ thể. 

4. Bốn là những rối loạn chức năng của tế bào thần kinh do chúng bị nhiễm độc tố thức ăn/uống và 

do cá nhân vận dụng sai lệch chức năng của chúng để dụng công tu Thiền như tưởng tượng hay 

tập trung tư tưởng quá mức vào đề mục dụng công. 

5. Năm là những tiến trình xúc cảm của tâm phàm tục và những khuynh hướng tâm linh tạo nên. 

Với xúc cảm của tâm phàm tục như chiến đấu, tranh tài, tranh giành, ganh đua, bực bội, bực tức, đố kỵ, 

ghen ghét, nghi kỵ, sợ hãi, lo âu, sầu khổ, oán hận, giận tức, hậu quả đưa đến là cơ thể không thể tránh 

được bệnh tật. 

Với hoạt động của tâm linh, cơ thể sẽ tự nó chữa được bệnh và bảo vệ sức khỏe trọn vẹn cho nó. Ngoài 

ra, với hoạt động tâm linh, ta còn mang lại sự hài hòa xã hội, nơi mà ta đang sống trong đó. Sự hài hòa 

xã hội này chính là những mối hài hòa giữa cá nhân và gia đình, giữa cá nhân và bạn bè, giữa cá nhân và 

cộng đồng. Sự hoạt động tâm linh này chính là những cách thực hành các loại Thiền đúng pháp, đúng kỹ 

thuật. Qua đó người thực hành chẳng những có khả năng điều chỉnh bệnh tật của mình mà còn có khả 

năng phục hồi năng lượng sinh học (biological energy) bên trong cơ thể của chính mình. 

Tóm lại, bằng 1 trong 4 phương tiện như Quán, Chỉ, Định, Huệ, và kỹ thuật thực hành của Thiền, ta có 

khả năng tạo ra sự hài hòa hay cân bằng bên trong cơ thể và phát huy trí tuệ tâm linh. 
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Sự bảo vệ sức khỏe của ta sẽ tốt hơn, nếu ta biết rõ hoạt động của Hệ thần kinh Tự quản để ứng dụng 

trong Thiền.      

 

THÀNH PHẦN 

Hệ Thần kinh Tự quản gồm những sợi thần kinh điều hòa hoạt động cơ trơn, cơ tim và các tuyến. Đường 

ly tâm của TKTQ chia ra đường giao cảm và đối giao cảm. 

Đường giao cảm gồm những đường đi ra từ phần giữa tủy sống, nó đáp ứng sợ hãi, tình dục, "chiến đấu 

hay tháo chạy-fight or flight". 

Đường đối giao cảm đi ra từ não bộ hay phần dưới của tủy sống và điều hợp những hoạt động bình 

thường của thân (xin xem hình dưới). Vì vậy đường đối giao cảm được gọi là "bộ phận nghỉ ngơi và hồi 

phục." 

Đường hướng tâm của Thần kinh Tự Quảng tùy thuộc vào đường cảm giác nội tạng, nó mang thông tin 

hồi đáp đến trung tâm hợp nhất tự quản trong hệ Thần kinh Trung ương. 

 

CHỨC NĂNG 

Chức năng hệ thần kinh Tự quản như sau: 

1. Kiểm soát hoặc kích thích cơ nội tạng của cơ thể gồm mạch máu, tim, ruột, bao tử, bài tiết, và 

các tuyến nội tiết. 

2. Can thiệp vào cơ trơn và cơ bản là điều hòa cơ chế tiêu hóa, thở, tuần hoàn máu. Những tiến 

trình này không dưới sự kiểm soát bình thường của ý chí. 

3. Phần lớn, hệ Giao cảm tiết ra norepinephrine (viết tắt NE, cũng gọi là noradrenaline, viết tắt 

NA). Chất này theo máu đi vào ruột thượng thận làm tiết ra 

thêm norepinephrine và epinephrine (viết tắt EN, cũng gọi là adrenaline). Cả hai chất này làm 

máu tăng áp suất, nhịp tim đập nhanh. Đặc biệt với sự tác động của epinephrine nó làm cho gan 

không giữ đường được và thoát ra, làm cho máu có đường. Tuy nhờ đó năng lực con người 

được tăng thêm, nhưng nhiều quá làm hại cơ thể. Cả hai chất NE và EN tạo ra chất béo trong 

máu, nếu tiết ra quá nhiều, làm cho cơ thể béo phì. 

4. Hệ Đối Giao cảm tiết ra acetylcholine (viết tắt: ACh) để làm dịu norepinephrine do hệ Giao cảm 

tiết ra và epinephrine từ ruột thượng thận tiết ra. ACh có tác dụng làm hạ đường trong máu và 

chất béo trong máu. Càng nhiều ACh, huyết áp càng hạ, máu mỡ hạ, người không bị bệnh béo 

phì, cơ thể linh hoạt, trí tuệ sáng suốt, phục hồi ký ức. 
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ĐẶC TÍNH 

Hệ thần kinh Tự quản luôn luôn hoạt động, mặc dù bất cứ lúc nào phần này có thể hoạt động trội hơn 

phần kia. Mỗi phần hoạt động đều do những sự xúc cảm/xúc động và thái độ yên lặng nội tâm. Nói theo 

tâm lý Phật giáo, nó bị ảnh hưởng bởi những thái độ tâm lý của cá nhân, như tâm phàm phu, tâm bậc 

thánh, tâm Phật, hoặc vọng tâm hay chân tâm. Thí dụ, lo âu, sợ hãi, sân hận, buồn chán, giận tức, thù 

hận, tập trung tư tưởng vào chủ đề hay đối tượng quá mức thì Giao cảm hoạt động. Thư giãn, thanh 

thản, bình thản, thư thái, an vui, hòa thuận, chánh niệm tỉnh giác, tĩnh lặng thuộc hoạt động của hệ Đối 

giao cảm. 

Nó chuyển hướng máu đến những vùng cần hơn, làm chậm hay tăng nhịp tim, nhịp thở, điều chỉnh áp 

suất máu và thân nhiệt, và tăng hay hạ dịch vị bao tử. Hầu hết sự điều chỉnh này xảy ra chúng ta không ý 

thức biết hay chú ý đến được. Thí dụ, ít người cảm nhận khi con ngươi giãn ra hay động mạch co thắt 

như thế nào. 

Cả hai hệ thần kinh đều ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể, nhưng cả hai đều hoạt động trái 

ngược nhau. Thí dụ, Giao cảm làm cho gia tốc nhịp tim trong khi Đối giao cảm làm hạ thấp nhịp tim. Tỉnh 

táo, dao động tâm quá mức, tỉnh thức ý thức là kích thích Giao cảm. Khi Giao cảm bị kích thích làm cho 

gan thoát ra chất đường máu là glucose. Khi Đối giao cảm bị kích thích làm cho gan tổng hợp hợp 

chấtglycogen và giữ đường lại trong gan. 

Giao cảm làm căng hoạt động thần kinh. Thí dụ như hoạt hóa cơ bắp bằng những sự tranh tài hay chiến 

đấu chống lại đối thủ hoặc trốn thoát kẻ địch hay bơi lội, chạy bộ, đi xe đạp đường xa, trượt tuyết, trượt 

băng, tắm hơi. Nói chung, khi cơ bắp quá căng thẳng, Giao cảm thần kinh hoạt động. Các môn thể thao 

làm căng cơ bắp như chơi quần vợt, đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, đấu võ, đánh kiếm, và các cuộc 

tranh tài trong Thế vận hội. 

Những môn bơi lội, chạy bộ, chèo thuyền, đi thuyền buồm, trượt nước, nếu mỗi ngày đều tập, đều đưa 

đến căng thẳng thần kinh. Ngược lại, nếu chúng ta tập mỗi tuần hai hoặc ba lần thì không tạo ra căng 

thẳng thần kinh. 

Trên phạm vi Thiền, hệ Giao cảm thuộc hoạt động của vọng tâm, do ý căn, trí năng, và ý thức khởi động; 

còn Đối Giao cảm thuộc phạm vi hoạt động của chân tâm, tánh giác, hay trí năng tỉnh ngộ, hoặc đơn 

niệm biết, chỉ biết, thầm nhận biết, tỉnh thức biết hay nhận thức biết không lời, hoặc Ộtự ngã thanh 

tịnh.Ợ Do đó, ta có thể nói, chức năng của hệ Đối Giao cảm ở mức bình thường là liên hệ đến kinh 

nghiệm tôn giáo, ở mức sâu sắc hơn, liên hệ đến kinh nghiệm tâm linh. 

Thí dụ, khi ta tụng kinh, tụng chú, gõ mõ với nhịp điệu đều đều; tai nghe, chỉ biết nghe; mắt thấy; chỉ 

biết thấy; không thêm ý nghĩa gì trong lúc đó về nghe hay thấy, tức thì Đối giao cảm liền bị tác động. 

Thành phần của hai Hệ Giao Cảm và Đối Giao Cảm 

I. Hệ Giao Cảm gồm hai chuỗi dây thần kinh đi từ cột sống ra cơ thể đến các cơ quan khác nhau, 

cùng giống như hệ Đối giao cảm là con ngươi, tuyến nước bọt, và những cấu trúc khác mà chúng kiểm 

soát được như tim, động mạch vành tim, phổi, gan bao tử, mật, ruột non, ruột già, bọng đái, tuyến tụy, 

tuyến thượng thận, da, mạch máu ngoại biên. Chuỗi dây thần kinh này nằm trên 2 vùng của cột sống: 
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1. Đốt sống ngực: gồm 12 đốt, nằm giữa đốt sống thắt lưng và đốt sống cổ; liên hệ đến: mắt (con 

ngươi giãn nở/mở rộng); nước bọt (khô); nước mắt (khô); phổi (thở bình thường); tim (làm tăng 

nhịp tim); gan (làm thoat ra đường (glucose) từ trong gan; bao tử (ngăn chận tiêu hóa); ruột non 

(làm cho bón); tuyến tụy (tiết ra glucagons); ruột tuyến thượng thận (tiết ra epinephrine và 

norepinephrine). 

2. Đốt sống thắt lưng: gồm 5 đốt, nằm ở giữa đốt sống ngực và xương cùng; liên hệ đến: ruột già, 

bàng quan (bọng đái = túi chứa nưóc tiểu). 

Bên trong sợi thần kinh tận cùng của giao cảm tiết ra thần kinh dẫn truyền (Xin coi phần Chú 

Thích số [1], ở trang 5) norepinephrine [2] (cũng gọi là noradrenaline). Chất này đi thẳng vào 

máu tạo ra sự kích thích hoạt động hăng say, đôi khi mù quáng, thiếu bình tĩnh, tay chân run rẩy. 

Khi bị hoạt hóa nó cũng kích thích tuyến thượng thận để làm thoát ra epinephrine [3] (cũng gọi 

là adrenaline). Ngoài ra, trong vài trường hợp ngoại lệ, tác động tuyến nước bọt và mạch máu ở 

cổ, mặt, và cơ xương, tế bào giao cảm cũng dùng acetylcholine như thần kinh dẫn truyền. 

Điểm quan trọng mà ta cần chú ý là đầu dây thần kinh tận cùng của hệ Giao cảm liên kết với 

tuyến thượng thận. Tuyến này nằm trên đỉnh của mỗi quả thận. Nó đóng vai trò quan trọng 

trong sự hoạt động của hệ Giao cảm đối với sức khỏe con người. Do đó, tuyến thượng thận cũng 

được xem là một phần của Giao cảm thần kinh vì bên trong ruột tuyến thượng thận tiết ra 

epinephrine. 

 

Khi tâm chúng ta bị những điều kiện bên ngoài kích thích đưa đến sự nổi sân, bực tức, sợ hãi 

quá mức, hay đương đầu với tình trạng khẩn cấp, hoặc đối phó những nguy cơ mà thiếu bình 

tĩnh, đó là lúc hệ Giao cảm hoạt động. Hai chất nước hóa học epinephrine và norepinephrine 

được dịp tiết ra để thích nghi hóa với tình trạng tâm lý xúc cảm hay xúc động của ta vào thời 

điểm đó. 

 

Nói chung, bất kỳ lúc nào, tâm trong trạng thái rối loạn, căng thẳng, bao gồm những sắc thái lo 

âu, sân hận, sợ hãi, kinh hoàng, gây hấn; chứng kiến những cảnh rùng rợn, thảm khốc, Giao cảm 

thần kinh hoạt động. Nhịp tim sẽ đập nhanh, huyết áp tang, đường trong máu tăng. 

 

Trong khi tập thể dục, bơi lội đường dài hay chạy bộ đường dài (marathon), hoặc những hoạt 

động cơ thể mãnh liệt trong các cuộc tranh tài trong Thế vận hội, bộ phận Giao cảm cũng làm 

tăng một số điều chỉnh khác. Mạch máu nội tạng co thắt, mạch máu tim và mạch máu cơ xương 

giãn ra. Điều này gây ra ngăn chặn máu cơ xương và đưa đến hoạt động mãnh liệt của tim. 

Cuống phổi giãn ra để tăng thông khí (ventilation). Đó là khí quản mở thông, dưỡng khí vào ra 

cuống phổi dễ dàng, và làm cho dưỡng khí chuyển đến tế bào cơ thể, đưa đến gan thoát ra 

đường vào máu để cung cấp cho sự tăng cường năng lượng cần thiết của tế bào cơ thể. Cùng lúc 

đó, những hoạt động không cơ bản, như đường dạ dày, ruột và đường di động nước tiểu tạm 

thời bị hãm lại, không chảy ra. 

 

Nó được xếp vào hệ thống Tỉnh Táo. 

II. Hệ Đối Giao Cảm gồm một chuỗi dây thần kinh đi từ trong cuống não, gọi là thần kinh sọ não 

(Cranial nerve) và đường khác nằm phần dưới cột sống. Các nhà khoa học về thần kinh xếp số thứ tự các 

chuỗi dây thần kinh đi từ cuống não gồm các dây: 
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▪ III (3) = Dây thần kinh vận nhãn (Oculomotor nerve). Dây thần kinh này liên hệ đến cơ mi, cơ 
mắt, đồng tử (con ngươi). 

▪ V (5) = Dây thân kinh tam thoa (Trigeminal nerve). Dây này liên hệ đến dây thị giác, và cơ nhai 
hàm trên và hàm duới. 

▪ VII (7) = Dây thần kinh mặt (Facial nerve). Dây này liên hệ đến tuyến nước bọt (hàm trên, hàm 
dưới), và tuyến nước mắt. 

▪ IX (9) = Dây thần kinh thiệt hầu (Glossopharyngeal nerve). Dây thần kinh này liên hệ đến lưỡi, 
họng. 

▪ X (10) = Dây thần kinh phế vị (Vagus nerve). Đây là dây thần kinh dài nhất. thần kinh này liên hệ 
đến tim (làm chậm nhịp tim), phổi (thở chậm lại), thanh quản (nở), khí quản (thắt), mạch máu 
(giãn trong ruột non và hậu môn), bao tử (kích thích tiêu hóa), túi mật (kích thích để tiết ra mật), 
tuyến tụy (kích thích để tiết ra insulin), ruột non, ruột già (đi tiêu dễ), bọng đái (thắt lại). 

Đầu dây thần kinh của Đối Giao cảm thoát ra acetylcholine [4]. Chất này chống 

lại epinephrine vànorepinephrine. 

Hệ Đối Giao cảm đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ thống tim mạch.     

VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỐI GIAO CẢM 

Đối giao cảm hoạt động trong tình trạng không căng thẳng. Đôi khi nó được gọi là hệ thống "nghỉ ngơi và 

tiêu hóa." Lý do là hoạt động chính của nó là tiêu hóa và bài tiết phân và nước tiểu. (Điều này giải thích 

vì sao nghỉ ngơi sau bữa ăn là điều tốt nhất.) Hoạt động của nó được minh họa tốt nhất trong một người 

nghỉ ngơi sau bữa ăn chính và xem báo. Vì thế nó được xếp vào hệ thống Trầm Lặng. Khi "tâm ba thời" 

(gồm quá khứ, hiện tại và tương lai) không khởi, chỉ có "tâm ở đây và bây giờ" thì nó có mặt. 

Nó làm chậm nhịp tim và giảm sức co thắt tim; nhịp tim và nhịp thở được điều hòa ở mức độ bình 

thường. Áp suất máu giảm, đi đến bình thường; máu đưa nhiều vào đường dạ dày ruột non làm hoạt 

hóa tiêu hóa thức ăn; hoạt hóa tuyến nước bọt; máu bơm lên não nhiều; da ấm; con ngươi co thắt lại; 

bảo vệ hệ thống miễn nhiễm. 

Đối giao cảm phụ trách trạng thái yên lặng và thư giãn của tâm. Nói theo ngôn ngữ Thiền, nó chịu ảnh 

hưởng trí năng tỉnh ngộ, biết không lời, thầm nhận biết, tỉnh thức biết, tuệ trí không lời, nhận thức 

không lời, chân tâm, tánh giác hay "Ông chủ." Đối với kinh nghiệm tâm linh, nó đóng vai trò chính. Thí 

dụ, bằng những phương thức Thiền Định hay Thiền Huệ, ta có khả năng làm cho tâm trở nên yên lặng 

trong trạng thái Chỉ (Samatha) hay tâm định vững chắc, trong trạng thái Định (Samādhi). 

Ngoài ra, trên phương diện kinh nghiệm tôn giáo, bằng sự tụng kinh, gõ mõ, trì chú, cầu nguyện, lần 

tràng hạt, niệm danh hiệu Phật, từ một người đến nhiều người cùng tụng trong một lúc, Đối giao cảm 

cũng bị tác động. Kết quả của sự tác động này giúp cân bằng chức năng thần kinh Tự quản. Chỉ vì trong 

lúc đó nội tâm người thực hành hoàn toàn không bị căng thẳng mà an tịnh. Trong trường hợp này tuy có 

niệm được phát ra, nhưng niệm đó không tác động trí năng méo mó, ý thức phân biệt, hoặc suy nghĩ 

tính toán. Trái lại, nó chỉ là một loại niệm với nhịp điệu đều đặn mà không mang ý nghĩa khêu gợi nội 

dung xung đột. Do đó, nó không tạo ra sự kích thích Giao cảm thần kinh mà kích thích Đối giao cảm. 

Khi Đối giao cảm hoạt động, đưa đến đầu dây thần kinh tiết ra acetylcholine. Tác dụng của chất nước 

hóa học này làm cho áp suất máu, nhịp tim, và nhịp thở được điều hòa dưới mức độ bình thường; 



 

THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Thiền Căn Bản                                           trang 51 

đường dạ dày ruột non hoạt hóa tiêu hóa thức ăn và da ấm; mắt khép lại, con ngươi co thắt lại, nước 

bọt chảy ra; trí nhớ phục hồi, trí năng linh hoạt, cơ thể nhẹ nhàng. 

VAI TRÒ CỦA GIAO CẢM 

Hệ Giao Cảm thường chỉ cho hệ thống chiến đấu hay tháo chạy ("fight-or-flight"), hoảng sợ (fright) và 

tình dục. Nó chịu ảnh hưởng của ý căn, trí năng, và ý thức. Trên nguyên tắc, hệ Giao cảm chịu trách 

nhiệm điều hòa nhiệt độ, thiết lập thái độ đối xử và gây hấn, giãn con ngươi, làm lông tóc dựng đứng và 

kiểm soát sự phân phối máu khắp cơ thể bằng cách giãn hay căng mạch máu. Khi một người hoạt động, 

nó phân phối máu để cơ thể và tứ chi nhận nhiều chất dinh dưỡng. Khi cơ thể hoạt động, hệ Giao cảm 

tác động tuyến mồ hôi làm tiết ra mồ hôi. 

Nó cũng đóng vai trò biểu lộ tâm lý xúc cảm ngấm ngầm, ray rứt ("tùy miên"), những nỗi thống khổ, lo 

âu, sợ hãi, kinh hoàng, và căng thẳng thần kinh như xem phim ma, phim khủng bố, hội ngộ người yêu, 

sau nhiều năm xa cách, những trạng thái tỉnh táo quá mức, vui quá mức và đáp ứng những tình trạng 

khẩn cấp. Đặc biệt, khi một người thường xuyên lo âu và sợ hãi về điều gì, tuyến ức sẽ bị teo lại, đưa 

đến hệ miễn nhiễm bị hư. 

Khi thường xuyên tập trung sự chú ý quá mức vào đối tượng, khi nổi cơn giận, bực tức, hoặc cáu kỉnh, 

phẫn uất, hay gây sự với người khác, mức độ norepinephrine tiết ra nhiều. Trong lúc đó sợ hãi, kinh 

hoàng, lo âu, xúc động thì epinephrine tiết ra. Năng lực của nó là chuẩn bị cho cơ thể hành động hay đối 

phó với vấn đề nghiêm trọng nào đó. Nó liên kết với não và tuyến thượng thận. Nhưng nó nhận tín hiệu 

từ Dưới Đồi. Dưới Đồi nhận tín hiệu từ ý căn, trí năng, hay ý thức. Nó hoạt động khi chúng ta bị kích 

thích hay đương đầu với tình trạng khẩn cấp hoặc nguy cơ. Tim đập nhanh; thở gấp hơn, sâu; huyết áp 

tăng; căng cơ bắp; da lạnh, đổ mồ hôi; và con ngươi giãn ra đó là dấu hiệu vận động của hệ giao cảm. 

Dấu hiệu này nếu thường trực kéo dài, đưa đến sự mất quân bình cơ thể, tạo ra nhiều chứng bệnh cho 

cơ thể như mất ngủ, cao máu, mệt mỏi, tim mạch, táo bón, và đặc biệt là tăng độ đường nhiều trong 

máu, cuối cùng đưa đến bệnh tiểu đường, bệnh suy nhược thần kinh, bệnh tim mạch, bệnh đường ruột. 

TÓM KẾT 

1. Tự quản có nghĩa tự quản trị. Nó được hiểu là hệ thần kinh "độc lập." Hệ thần kinh Tự quản cung 

cấp liên tục và tự động kiểm soát những hoạt động nội tạng, điều hợp những chức năng bình 

thường của hệ thống tim mạch, tiêu hóa, bài tiết và tái sản xuất mà không cần sự cố gắng của ý 

thức. 

2. Được gọi là "tự quản" vì phần lớn những chức năng của hệ thần kinh này ngoài sự kiểm soát có ý 

thức của con người. Trong khi chúng ta có thể bằng ý muốn để kiểm soát cơ xương, trái lại, bằng 

ý chí để kiểm soát cơ bao tử và cơ tim thì không đạt được điều này. Phần này do thần kinh tự 

quản phụ trách. 

3. Tuy nhiên, hệ Thần kinh Tự quản luôn luôn bị tác động bởi Dưới Đồi (Hypothalamus). Và Dưới 

Đồi bị ảnh hưởng bởi 1 trong 3 Sắc Thái Biết: (1) Biết của Thức, (2) Biết của Ý, và Biết của Giác. 

Đây là điều chúng ta cần lưu ý. Do đó, bằng những phương pháp trong Thiền và kết hợp với kỹ 

thật thực hành, ta có khả năng kiểm soát đuợc hoạt động của hệ Giao Cảm Thần Kinh, làm cho 

hệ Đối Giao Cảm hoạt động tốt hơn. Qua dó, ta sẽ ra giá trị của Thiền đối với đời sống con 

người. 
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4. Hệ Thần Kinh Tự Quản gồm tất cả tế bào thần kinh mang thông tin giữa hệ thần kinh trung 

ương và tất cả cơ quan bên trong cơ thể (các tuyến và cơ trơn như tim, và hệ thống tiêu hóa). 

 

Nó gồm 2 nhánh: Giao cảm và Đối giao cảm. Cả 2 phần này hoạt động hoàn toàn trái ngược 

nhau, nhưng cả hai tham dự trực tiếp vào việc kiểm soát, điều hòa, và hợp nhất hoạt động cơ 

trơn, cơ tim và các tuyến trong cơ thể. Nó cần thiết cho những chức năng như thở và bảo đảm 

sự tuần hoàn máu. Nhưng nó cũng quan trọng trong kinh nghiệm khác nhau của các sắc thái xúc 

cảm. 

 

Acetylcholine (ACh) là thần kinh dẫn truyền chính trong Đối giao cảm thần kinh. Trong lúc 

đóNorepinephrine (NE) là thần kinh dẫn truyền chính của Giao cảm thần kinh. Cả hai đối nghịch 

nhau. 

5. Giao Cảm bận rộn, hoạt hóa cơ thể khi bạn chiến đấu hay nổi sân, lo âu hay sợ hãi, xúc cảm 

mãnh liệt hay uất cảm (stress). Tác dụng của nó là làm tiêu hao năng lượng. Trong kinh nghiệm 

tranh chấp với đời, tranh chấp với đạo, nó đóng vai trò chính. Trong nỗ lực tối đa hay cố gắng tối 

đa để làm việc gì, hoặc xem thân này như chết rồi để dồn hết nỗ lực vào việc dụng công hành 

thiền, thì nó cũng đóng vai trò chính. Đó là nó tiết ra chất nước hoá học norepinephrine để kích 

thích ruột tuyến thượng thận. Càng kích thích, ruột tuyến thượng thận càng tiết ra 2 chất nước 

hóa học NE và EN. Cuối cùng đưa đến áp suất máu tăng, nhịp tim đập nhanh; hệ thống tuần 

hoàn máu đi lệch hướng từ bộ phận tiêu hóa đến não và cơ bắp; chất máu mỡ tăng, gan không 

giữ đường được; đưa đến lượng đường trong máu tăng và cuối cùng ta bị tiểu đường bị bệnh 

uất cảm (Stress), và những thứ bệnh tâm thể khác như cao máu, tiểu đường, liệt rung, mất ký 

ức, trầm cảm, vân vân. 

 

Giao cảm mang tín hiệu nói cho cơ thể biết là phải chuẩn bị để đối phó với tình trạng nguy cơ 

sắp xảy ra, để sẵn sàng hành động nhanh chóng hay để tích cực chống trả lại điều gì hoặc phản 
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ứng lại những điều do ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) thu vào. Trong sự đáp ứng các thông tin 

từ giao cảm thần kinh, tim đập nhanh, thở nhanh, con ngươi mở rộng, và bao tử không làm việc 

(ngưng tiêu hóa, ăn không tiêu). Giao cảm cũng nói cho hệ nội tiết bắt đầu bơm chất nước hóa 

học vào dòng máu để tăng cường sức mạnh phản ứng của các sắc thái tâm hành hay tâm 

sở dưới dạng khẩn trương. 

 

Trong phần lớn những tiến trình sinh lý cơ thể đều do hệ giao cảm thần kinh đóng vai trò phân 

phối và tham dự khắp cơ thể. Lý do là sợi thần kinh Giao cảm liên kết với từng cơ quan nội tạng 

như tim, cuống phổi, bao tử, thận, tuyến thượng thận, ruột...Nó cũng liên kết với tuyến mồ hôi, 

mạch máu ở phần ngoại biên cơ thể. Chính vì thế nó cũng chịu phần nào trách nhiệm gây ra 

bệnh tật cho nội tạng, thí dụ như loét bao tử, cao máu, ung thư. Nhưng ngược lại, chính nó có 

khả năng điều chỉnh bệnh nội tạng tức thời và lâu dài, như hạ huyết áp, chữa tiêu chảy, giảm 

loét bao tử, trừ hen suyễn, cảm cúm... nếu ta biết cách sử dụng nó trong việc Thở chữa bệnh 

theo Khí công. 

6. Đối Giao Cảm cũng liên lạc cùng cơ quan như Giao Cảm, nhưng nó gây ra hiệu ứng trái ngược, 

thay vì gây hại, nó làm lợi cho nội tạng; thay vì tiêu hao, nó bảo tồn năng lượng. Nó làm cho cơ 

thể nghỉ ngơi sau khi căng thẳng thần kinh. Nó phục hồi sức khỏe cho cơ thể. Trong kinh nghiệm 

tôn giáo qua trạng thái tụng kinh, trì chú, niệm Phật, cầu nguyện, với nhịp điệu đều đặn và kinh 

nghiệm tâm linh, nó đóng vai trò chính. Nó làm cho nhịp tim đập bình thường, cơ bao tử thư 

giãn, tiêu hóa bình thường, thở chậm xuống. Khi nó hoạt động, con ngươi thu nhỏ lại, mắt tự 

động khép-mở, nước bọt chảy nhiều và loãng. Nó tiết ra ACh để chống lại NE và EN. Nó bảo tồn 

năng lượng và nhiên liệu cho cơ thể. Nhờ thế, máu mỡ và đường trong máu được hạ thấp 

xuống. 

7. Tuy đối nghịch với nhau: một tĩnh, một động; hễ hệ này tăng thì hệ kia giảm, nhưng cả hai hệ 

giao cảm và đối giao cảm đều tương tác với nhau trong hoạt động đều đặn hằng ngày của con 

người. Trái lại, nếu không ý thức đúng vai trò của riêng hai hệ Giao cảm và Đối Giao cảm, ta có 

thể tham dự vào những hoạt động làm tăng cường sự hoạt động thường trực của hệ GC trong 

trạng thái tỉnh táo quá mức. Kết quả ta sẽ bị bệnh tâm thể hay bệnh uất cảm do chất nước hoá 

học được tiết ra từ Giao cảm thần kinh. Thí dụ, khiêu vũ, chạy bộ đường dài, bơi lội đường xa, 

cử tạ, làm việc bằng trí óc hay tay chân quá sức. Đặc biệt trong khi thực hành thiền, nếu ta cố 

gắng quá mức vào chủ đề dụng công như đì thân qua cách điều thân, đì tâm qua cách tập trung 

tư tưởng vào đề mục đến độ căng thẳng thần kinh (như mèo rình chuột) cũng đưa đến bị bệnh 

tâm thể, vì ta đã vô tình kích thích hệ Giao cảm thần kinh. 

 

Có nhiều mức độ kiểm soát và hợp nhất bên trong cột sống và cuống não. Phản ứng nội tạng 

trong cột sống và phía dưới cuống não cung cấp đáp ứng tự động để kích thích riêng biệt có thể 

ngăn chận hay làm dịu, hoặc làm cho dễ dàng là do những trung tâm cao cấp bên trong giữa 

não, đặc biệt là Dưới Đồi, tức Hypothalamus. Trong đó vai trò chính là Tự ngã/Ta/Tôi/Chúng ta. 

Ta là Nhạc trưởng và cũng chính ta là người thưởng thức những khúc nhạc do ta điều khiển 6 

tay chơi nhạc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
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8. Trong những người mà Giao Cảm thường hoạt động thì miệng khô, bàn tay ướt (palms moist), 

tim đập nhanh cho dù trong lúc nghỉ ngơi. Còn người mà Đối Giao Cảm thường hoạt động tim 

đập chậm, hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt. 

Để quí vị có khái niệm tổng quát về hoạt động của Đối Giao Cảm Thần Kinh và Giao Cảm Thần Kinh, 

chúng tôi lập sơ đồ dưới đây: 

 

CHÚ THÍCH 

1. Thần kinh dẫn truyền (Neurotransmitters) = Nhóm chất nước hóa học của tế bào thần kinh 

dùng để truyền đạt thông tin hay mang tín hiệu từ tế bào thần kinh này đến tế bào thần kinh 
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khác trong não. Nó hoạt hóa hầu hết tế bào não (neurons). Khả năng cảm thấy, cảm nhận, suy 

nghĩ, di động, hành động, và phản ứng đều tùy thuộc vào sự cân bằng hay mất cân bằng 

của thần kinh dẫn truyền trong hệ thống thần kinh. 

 

Tùy theo cấu trúc chất nước hóa học căn bản bên trong tế bào thần kinh, các nhà não học xếp 

nhiều loại thần kinh dẫn truyền: Norepinephrine, Epinephrine, Acetylcholine, Dopamine, 

Serotonin, và Histamine. 

 

Nhưng phần lớn những cơ quan của cơ thể nhận hai chất acetylcholine và norepinephrine. Đó là 

thông qua sự biểu lộ 1 trong 2 sắc thái vọng tâm và chân tâm, duới sự có mặt của "tự ngã thanh 

tịnh" hay "tự ngã dao động." 

2. Norepinephrine: Chất nước hóa học 

được tiết ra từ tận cùng dây Giao cảm 

thần kinh và cũng được mang từ thùy 

trước tuyến yên, nơi đây nó làm thoát ra 

chất nước hóa học tên "ACTH" 

(Adrenocorticotrophic hormones). Chất 

này là một loại hormone (nội tiết tố) có 

chức năng kéo dài đáp ứng uất cảm 

(stress). Khi tiết ra, nó theo máu, truyền 

đến ruột thượng thận (Adrenal medulla). 

Nơi đây, ruột thượng thận tiết ra thêm 

norepinephrine và epinephrine. Cả hai 

chất này làm tim đập nhanh, máu tăng 

áp suất. Ở cuống não, nhân lục (locus 

coeruleus) cũng có sản xuất nhiều 

norepinephrine. (Xem hình phải) 

 

Nó cũng có từ trong ruột tuyến thượng 

thận. Khi tiết ra, nó theo máu, truyền 

đến trung khu thần kinh, tạo ra sự rối 

loạn tâm, đặc biệt là bệnh buồn chán cực 

độ, gọi là bệnh "trầm cảm." Khi sân hận, 

cáu kỉnh, bực tức, tỉnh táo, tỉnh thức ý 

thức, từ đầu dây thần kinh tận cùng của 

Giao cảm thần kinh, norepinephrine 

được tiết ra. 

 

 Chức năng của norepinephrine (NE): 

o Làm tăng chất béo trong máu; 

o Gây ra rối loạn tâm; 

o Nếu quá nhiều NE, có khả năng đưa đến bệnh trầm cảm (depression) và bệnh mất khả 

năng xét đoán: khi vui, khi buồn quá mức, đôi khi có những ảo giác phô trương về cá 
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nhân mình có những tài năng đặc biệt nào đó, gọi là loạn tâm thần hưng cảm (manic-

depressive psychosis). 

o Ngoài ra, nó không những làm cho huyết áp nâng cao mà còn làm cho tĩnh mạch co thắt. 

Nhưng nếu tiết ra ít, nó sẽ giúp ích cho việc học được phát triển và ký ức hoạt động tốt. 

 

3. Epinephrine: Chất nước hóa học được tiết ra từ bên trong ruột tuyến thượng thận (chất khác 

là norepineprine) trong việc đáp ứng tín hiệu từ Giao cảm thần kinh của hệ thần kinh tự quản. 

(Ruột tuyến thượng thận tiết ra khoảng 75-80% là epinephrine, số còn lại là norepinephrine). 

 Nguyên nhân Epinephrine tiết ra do: 

o Đáp ứng Uất cảm (Stress) như căng thẳng thần kinh về công việc gì; 

o Do tập luyện quá sức chịu đựng của cơ thể; 

o Do xúc cảm sợ hãi và lo âu; 

o Do đáp ứng trước tình huống nguy kịch làm căng thẳng Giao cảm thần kinh. 

 Nhiệm vụ: 

o Epinephrine tác động cơ tim (cardiac muscle). Làm cho nhịp tim tăng: đập nhanh hay hồi 

họp. Nếu quá nhiều epinephrine tiết ra, nó có khả năng gây trụy tim (cardiogenic shock). 

Đây là trạng thái máu từ tĩnh mạch trở về tim bị giảm đột ngột. Vì vậy, khi sợ hãi xuất 

hiện, epinephrine liền tiết ra nhiều và làm cho tim đập nhanh hơn, mặt xanh, có cảm 

giác tay chân lạnh. 

o Khi sân hận cả hai chất epinephrine và norepinephrine đều tiết ra. Cả hai chất này đều là 

chất béo (lipid), tạo ra máu mỡ. Khi sợ hãi và lo âu, hoặc có trạng thái tâm lý như chạy 

trốn điều gì, cơ thể con người bị tiêu hao năng lượng. 

o Epinephrine từ ruột thượng thận hoạt hóa số lượng cần thiết cho sự điều chỉnh bên 

trong trạng thái tâm lý xúc cảm gây nên. Nó đưa đến thân nhiệt tăng, đường trong máu 

xuống thấp mức bình thường, thở ngắn. 

o Nếu người lo âu hay hoảng sợ cảm thấy cần được giúp đỡ để điều chỉnh hoàn cảnh đang 

lâm vào tình trạng nguy kịch, thần kinh họ vẫn còn căng thẳng, nhưng nếu họ được giúp 

đỡ hay giải quyết được tình trạng khốn khó, thần kinh bắt đầu được cân bằng. Bằng 

phương pháp Thở Hai Thì, ta có thể tạo ra sự cân bằng thần kinh ngay tức khắc. Qua đó, 

huyết áp sẽ hạ, máu mỡ hạ, đường trong máu hạ, và cuối cùng đường trong máu, máu 

cao, và máu mỡ sẽ trở lại bình thường. 

Tiêu hóa dừng lại; đường vào trong máu; máu có thể trở thành cục nghẽn (clot) 
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4. Acetylcholine (ACh). Chất này được tiết 

ra từ nhiều nơi trong cơ thể. Nó là chất 

tổng hợp của 2 

chất choline và acetylcoenzyme A. Nó có 

trong tế bào não vùng vận động ở vỏ não 

và đầu dây tận cùng của Đối Giao cảm 

thần kinh. Đặc biệt, acetylcholine cũng 

được tiết ra từ Giao cảm thần kinh để nó 

kích thích tuyến mồ hôi. Ngoài ra, ở giữa 

não thuộc Đồi Thị, như Hạt nhân Vách 

Trong (Medial Septal Nucleus), và Dưới 

Đồi, như Hạt nhân Nền ("basal nucleus"), 

và Hạch Phức Hợp ở vòm Cầu Não 

(Pontomecencephalo-tegmental 

complex) cũng có chứa ACh. 

(Xem hình phải) 

 Chức năng của acetylcholine: 

o Phục hồi ký ức hay tăng cường ký 

ức và học hỏi. Bệnh từ lần mất trí 

nhớ, chức năng trí năng bị giảm, 

và năng lực nhận thức từ lần 

kém đi, quen gọi là bệnh 

"Alzheimer" là do thiếu 

acetylcholine ở vỏ não; trái lại, 

quá nhiều cortisol, đưa đến mất 

ký ức. 

o Trí năng bén nhạy. 

o Cơ thể linh hoạt, cơ xương mạnh 

khỏe. 

o Tăng cường đường tiểu, tiện. 

o Giảm áp suất ở bệnh mắt (Glaucoma). 

o Chữa được huyết áp cao. 

o Chữa được bệnh co thắt khí quản, gây ra khó thở. 

5. PHỤ CHÚ - ĐẠI CƯƠNG NHỮNG CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH CON NGƯỜI 
6. Hệ thần kinh con người tuy rất phức tạp, song trên căn bản tổ chức, nó rất đơn giản. Nó gồm hai 

hệ: Hệ thần kinh Trung ương và hệ thần kinh Ngoại biên. 

7. Hệ thần kinh Trung Ương bao gồm não bộ, tế bào não, và cột sống. Hệ thống này gồm tất cả dây 

thần kinh liên kết với não bộ và tủy sống đến phần còn lại của cơ thể. Nó là trung tâm truyền đạt 

những tiến trình biểu lộ các sắc thái vọng tâm và chân tâm. Mỗi thái độ, nhân cách hay hành 

động, tư tưởng, cảm thọ, cảm giác, xúc cảm mà ta biểu lộ hay kinh nghiệm được đều thông qua 

nó. Trong đó vai trò quan trọng nhất là Não bộ. 

8. Não bộ được xem là nơi mà Tâm, Ý, Thức, và Tánh giác gá nương. Nó bị tổn thương, Tâm, Ý, 

Thức, và Tánh giác không thể đóng đúng vai trò của nó. Nó hoạt động như là trung tâm điều 

khiển tất cả loại vọng tâm và chân tâm, nhận thức có lời và nhận thức không lời. Toàn bộ cơ chế 

Tâm, Ý, Thức, và Tánh giác phải nhờ não bộ mới biểu lộ các sắc thái phiền não, khổ đau, thanh 
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thản, ngộ, đốn ngộ, và chứng ngộ. Không có nó, tiềm năng giác ngộ không có điều kiện phát huy. 

Đây là lý do vì sao, Đức Phật Thích Ca xem thân người là quí. 

9. Hệ Ngoại biên nằm ngoài hệ thần kinh Trung ương, nó liên kết với hệ thần kinh Trung ương đến 

phần tận cùng của cơ thể. Nó gồm những tế bào não giác quan mang thông tin đến hệ thần kinh 

Trung ương từ những thụ thể cảm giác (sensory receptors) của cơ thể và tế bào não vận động 

mang thông tin từ hệ thần kinh Trung ương đến cơ bắp và các tuyến. Nó gồm hai phần: hệ thần 

kinh Thân thể (somatic nervous system) và hệ thần kinh Tự quản. Hệ thần kinh thân thể truyền 

những cảm giác từ ngoại trần vào hệ thần kinh Trung ương. Hệ thần kinh Tự quản thì kiểm soát 

cơ bắp của các cơ quan nội tạng và các tuyến. 

10. Hệ thần kinh Thân Thể (the Somatic Nervous System) gồm dây thần kinh vận động nó điều khiển 

hay kiểm soát cơ xương và sợi thần kinh cảm giác. Acetylcholine có trong sợi thần kinh này. 

11. Hệ thần kinh Ngoại Biên gồm những mô thần kinh nằm ở vùng ngoài hệ thần kinh, nên gọi là 

"ngoại biên". 
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12. Tác Dụng Đối Giao Cảm và Giao Cảm Thần Kinh Vào Nội Tạng và Các Tuyến 

Mục Tiêu 
Đối Giao Cảm 

(Tiết ra Acetylcholine) 
Giao Cảm 

(Tiết ra Norepineprine) 

Tuyến nước mắt Chảy nước mắt Không ảnh hưởng 

Cơ mí mắt 
Nặng, thu nhỏ lại; nhìn gần; khép tự 
động 

Không ảnh hưởng 

Con ngươi Con ngươi thắt lại Mở 

Tuyến nước bọt Chảy nhiều và loãng Khô miệng 

Cơ khí quảng và 
cuống phổi 

Đường khí quản thắt lại; thu nhỏ lại, 
thở khẽ, tịnh tức 

Đường khí quản thư giãn, mở rộng, thở 
bình thường 

Cơ tim Giảm tốc độ, nhịp đập chậm lại Gia tăng tốc độ nhịp tim; rối loạn nhịp 

Mạch máu động 
mạch vành tim 

Giãn nở Thắt lại 

Da Không ảnh hưởng Mạch máu bị thắt lại 

Mạch máu Không ảnh hưởng 
Mạch máu giản nở; tăng huyết áp; 
trệch hướng máu đến não và tim 

Gan 
Trữ đường (glucose), không ảnh 
hưởng 

Epinephrine kích thích gan làm tăng 
đường vào máu 

Ruột Vận động ruột nhanh lên Ruột già và hậu môn: thu lại 

Túi mật Co lại, làm cho mật tiết ra  

Thận Không ảnh hưởng Làm co mạch máu, giảm đi tiểu 

Thượng thận Không ảnh hưởng 
Kích thích ruột thượng thận, tiết ra 
Epinephrine và Norepinephrine 

Tuyến tụy Kích thích, tiết ra insulin và enzymes Kích thích, tiết ra glucagons 

Cơ bọng đái Kích thích thắt lại Thư giãn cơ thành bọng đái 

Tuyến mồ hôi Không ảnh hưởng Tăng mồ hôi 

Bao tử 
Tăng sự co bóp và tăng số lượng 
enzymes tiêu hóa 

Mạch máu thắt lại, giảm số lượng 
enzymes tiêu hóa 

Hoạt động nội tâm 
Bình thản, thanh thản, thư thái, yên 
lặng. 

Tỉnh táo, lo âu, sợ hãi, sân hận, buồn; 
tùy miên (những trại thái tâm lý xúc 
cảm). 
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Thích Thông Triệt 

Khóa Thiền Căn Bản 
Bài Đọc Thêm Số 4  

 
 

KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ 
Để giúp quý vị thiền sinh sơ cơ có thêm căn bản pháp học và pháp hành, chúng tôi trích dẫn bài Kinh 

"Nhứt Dạ Hiền Giả," thuộc hệ kinh Nguyên Thủy dùng làm cơ sở "Phật ngôn lượng," đối chiếu lời Phật 

dạy. Quý vị có thể nương vào bài kinh này để nhận ra phương hướng tu tập hiện tại của mình có phù hợp 

với lời Phật dạy hay không. Nếu phù hợp, ta biết rằng Thiền là cách thực hành tinh ba của Giáo, chứ 

không chú trọng thuộc làu câu văn hay thông suốt nghĩa lý của Giáo.  

 

KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya 

131. Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả 1 

 (Bhaddekaratta sutta) 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthì (Xá Vệ), Jetavana 2 (Kỳ Đà Lâm), tại tinh xá 3 ông Anàthapindika (Cấp Cô 

Độc). Ở đây Thế Tôn gọi các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo.” 

 -“Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” các Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỳ kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các ông: “Nhứt Dạ Hiền Giả” (Bhaddekaratta 4), tổng thuyết 

(the summary) và biệt thuyết (and the exposition/the analysis of “One Who Has One Fortunate Attachment”). Hãy nghe 

và suy nghiệm kỹ (pay careful attention), Ta sẽ thuyết giảng (expound). 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng. 



 

THÍCH THÔNG TRIỆT – CÁC BÀI ĐỌC THÊM: Tài liệu học tập Khóa Thiền Căn Bản                                           trang 61 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán (vipassati = insight) chính ở đây. 

Không động (immovable), không rung chuyển (unshakable) 

Biết vậy, nên tu tập (cultivate it),  

Hôm nay nhiệt tâm làm (Today the effort must be made), 

Ai biết chết ngày mai ? (Tomorrow Death may come, who knows ?) 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thần chết, (With the great host of Death) 

Trú như vậy nhiệt tâm, (Thus dwelling ardently) 

Đêm ngày không mệt mỏi, (Unwearried day and night) 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền, (It is he, the Peaceful Sage has said,) 

Bậc an tịnh, trầm lặng. (Who has one fortunate attachment.) 

 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là truy tìm (làm sống lại/theo sau=revive/follow after) quá khứ ? Vị ấy nghĩ: “Như 

vậy là sắc (hình hài vật chất/thân hình/hình dáng = material form/shape) của tôi trong quá khứ,” và truy tìm sự hân 

hoan (tìm sự vui thú/khoái cảm = one finds delight)  trong ấy;  “Như vậy là thọ (sự cảm giác = feeling) của tôi trong 

quá khứ,” và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là tưởng (sự tri giác = perception) của tôi trong quá 

khứ,” và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là hành (khuynh hướng quen = habitual tendencies) của tôi 

trong quá khứ,” và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là thức (ý thức =consciousness) của tôi trong quá 

khứ,” và truy tìm sự hân hoan trong ấy.  Như vậy, này các Tỳ kheo, là truy tìm quá khứ.  

 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ ? Vị ấy nghĩ: “Như vậy là sắc của tôi trong quá 

khứ,” và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, “ và không truy tìm 

sự hân hoan trong ấy; “Như vậy là tưởng...” “Như vậy là hành...” “Như vậy là thức của tôi trong quá 

khứ;” và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỳ kheo, là không truy tìm quá khứ. 
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Và này các Tỳ kheo, thế nào là ước vọng (xây dựng ước muốn = build up hope upon/desire) tương lai ? Vị ấy nghĩ: 

“Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai,” và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Mong rằng 

như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai,” và truy tìm sự hân hoan trong ấy; “Mong rằng như vậy là 

tưởng của tôi... là hành của tôi... Như vậy là thức của tôi trong tương lai,” và truy tìm sự hân hoan trong 

ấy. Như vậy, này các Tỳ kheo, là ước vọng trong tương lai. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là không ước vọng trong tương lai ? Vị ấy nghĩ: “Mong rằng như vậy sẽ là 

sắc của tôi trong tương lai,”và không truy tìm hân hoan trong ấy; “Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi 

trong tương lai,” và không truy tìm hân hoan trong ấy; “Mong rằng như vậy sẽ là tưởng... sẽ là hành... sẽ 

là thức của tôi trong tương lai,” và không truy tìm hân hoan trong ấy.  

 

Và này các Tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? (drawn away among the present things) 

Ở đây, này các Tỳ kheo, có kẻ vô văn phàm phu (kẻ tầm thường, thất học= untaught/uninstructed ordinary person) 

không đi đến các bậc Thánh (the nobles/pure ones), không thuần thục pháp các bậc Thánh (unskilled in the 

dhamma), không tu tập (untrained in) pháp các bậc Thánh; không đi đến các bậc Chân nhân (taking no count of 

the true men), không thuần thục pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngã (xem thân hình là cái ta= regards 

material shape/form as self), hay quán tự ngã là có sắc (xem cái ta có thân hình = or self as having material shape), hay 

quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc; hay vị ấy quán thọ (xem cảm giác = regards feeling) là 

tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ; hay vị ấy 

quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng; hay vị ấy quán hành (xem thói quen = regards 

the habitual tendencies) là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã là có hành; hay vị ấy quán tự ngã là trong hành; hay 

vị ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán  thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là 

trong thức. Như vậy này các Tỳ kheo, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại (is drawn away among the present 

things).  

 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại ? Ở đây, này các Tỳ kheo, có vị 

Đa Văn Thánh Đệ tử (vị thánh đệ tử học rộng = a well-taught noble disciple) đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp 

các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 

nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, 

không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ ... không quán 

tưởng...không quán hành...không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức 

trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các Tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các 

pháp hiện tại. 

Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng, 

  ... (như trên) 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền, 
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Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Khi Ta nói: “Này các Tỳ kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông: Nhứt dạ Hiền giả, tổng thuyết và biệt thuyết,”  

chính duyên ở đây mà nói vậy. 

KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ, THỨ 131 –  

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 

CHÚ THÍCH: 

1. Bhaddekaratta sutta: One Fortunate Attachment. Kinh Trung Bộ, Nikàya, số 131, hệ Nguyên Thủy, do H.T. Thích Minh Châu 

dịch ra Việt ngữ. 

2. Jetavana: Lâm viên của Hoàng Thân Jeta (Kỳ Đà) do Ông Cấp Cô Độc mua lại rồi thiết lập Tinh Xá (Monastery), cúng dường 

đức Phật. Đức Phật đã nhập hạ 19 lần tại đây và hầu hết các thời pháp của đức Phật phần lớn được giảng tại Tinh Xá Kỳ Đà. 

3. Tinh xá: (Skt: Samghàràma: Monastery) nơi ở của bậc tinh chuyên tu hành, có  rừng cây nhỏ bao chung quanh. Lâm viên Kỳ 

Đà được gọi là “Tinh Xá”  đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. 

4. Bhaddekaratta sutta: Bhadda: may mắn, tốt , thuận lợi (Fortunate, auspicious) eka: một, đơn (one, single); ratta; ratti: sự 

dính mắc, cột, gắn liền: (attachment) ekaratta: một sự dính mắc (one-attachment); sutta: Kinh. Bhaddekaratta sutta: Kinh Một 

sự dính mắc may mắn. Trọng tâm bài kinh này mô tả một pháp tu mà người tu nếu biết nương theo để ngày đêm nhiệt tâm tu 

tập; cuối cùng  vị ấy sẽ thành tựu "không động, không rung chuyển," xứng đáng được gọi là "Bậc An Tịnh, Trầm lặng." Về cách 

thực hành như thế nào, Phật không giải thích cặn kẽ, chỉ đề cập đến sự nhiệt tâm buông bỏ quá khứ, không ước vọng đến 

tương lai, và trong hiện tại chỉ nhắm đến tuệ quán "không động, không rung chuyển." Đấy là lý do chủ yếu Phật đặt tên bài kinh 

là Một dính mắc may mắn. Thông thường, Phật dạy ta đừng dính mắc vào bất cứ điều gì, để tâm được giải thoát. Trái lại, ở đây 

Phật dạy ta ngày đêm tu tập không biết mệt mỏi, nhiệt tâm trú vào pháp (gì đó), ta chẳng những không phiền não và khổ đau 

mà còn tu thành công. Cho nên, đây quả thật là Một dính mắc may mắn !  Chính vì lý do đặc biệt này nên trong bản chú thích 

Kinh 131, trang 1337, Tỳ Kheo Bodhi ghi: “Bhaddekaratta" có nghĩa người có một dính mắc may mắn; đây là thuật ngữ dành cho 

người tu tuệ quán  (means one who has a fortunate single attachment (bhaddo ekaratto etassa); it is a term for a person who is 

cultivating insight.”  
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 KINH TRUNG BỘ - Majjhima Nikàya 

133. KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN  

 NHỨT DẠ HIỀN GIẢ 

  Kaccanabhaddekarattasuttam 

  Mahà Kaccàna on the Auspicious 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại tinh xá Tapoda1. Lúc bấy giờ, Tôn giả (Venerable) Samiddhi, 

thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tapoda xong, sau 

khi lên khỏi nước, vị ấy mặc một y để tay chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, một thiên thần2 chói 

sáng với dung sắc thù thắng (beautiful appearance) cả vùng Tapoda, đi đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến 

liền đứng một bên. Đứng một bên, thiên thần  ấy thưa Tôn giả Samiddhi: 

- Này Tỳ kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả không ? 

- Này Hiền giả (Friend), tôi không có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Hiền giả có thọ 

trì ... không? 

- Này Tỳ kheo, tôi cũng không...Nhưng này Tỳ kheo, Ngài có thọ trì bài kệ (the stanza) về NDHG không? 

- Này Hiền giả, tôi không có...Nhưng này Hiền giả, Ngài có thọ trì bài kệ về NDHG không? 

- Này Tỳ kheo, tôi không có thọ trì...Này Tỳ kheo hãy học tổng thuyết và biệt thuyết về NDHG. Này Tỳ 

kheo hãy học cho thuần thục...hãy thọ trì...Vì rằng, này Tỳ kheo, tổng thuyết và biệt thuyết về NDHG là 

liên hệ đến mục đích và căn bản của Phạm hạnh. 

Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất (vanished at once) ở đây. Rồi Tôn giả 
Samiddhi sau khi đêm đã mãn, liền đi đến Thế Tôn...đảnh lễ (paying homage) Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên...Tôn giả Samiddhi bạch: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân...Sau khi lên 

khỏi (nước), con đứng mặc một y để tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi đêm vừa mãn, một 

thiên thần ... (như trên)... “...và là căn bản Phạm hạnh.” Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 

vị ấy biến mất... Lành thay, bạch  Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết giảng cho tổng thuyết và biệt thuyết về 

Nhất Dạ Hiền Giả ! 

- Vậy này, Tỳ kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán (insight) chính ở đây. 

Không động (immovable), không rung chuyển (unshakable) 

Biết vậy, nên tu tập 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai ? 

Không ai điều đình được,  

Với đại quân thần chết, 

Trú như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, Thiện Thệ (Sublime One) từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh 

xá. 

Rồi các Tỳ Kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liền suy nghĩ: “Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi 

thuyết giảng phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 

ngồi đứng dậy, và đi vào tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

...(như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 
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Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên 

một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi.” 

Rồi các Tỳ kheo suy nghĩ như sau: “Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca Chiên Diên) này đã được Thế Tôn tán thán 
(praised) và được các đồng Phạm hạnh có trí kính trọng (and esteemed by his wise companions in the holy life), Tôn 
giả Mahakaccana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên 
một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả Mahakaccana, sau 
khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này.” 

Rồi các Tỳ Kheo ấy đi đến Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến nói lên với Tôn giả Mahakaccana những lời 

chào đón, hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, các Tỳ kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana: 

- Thưa Hiền giả Kaccana, Thế Tôn sau khi đọc tổng thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 

ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

... (như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên 

một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi này Hiền giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ 

như sau: “Tôn giả Mahakaccana này đã được Thế Tôn tán thán... (như trên)...chúng ta hãy hỏi Tôn giả 

Mahakaccana về ý nghĩa này.” Tôn giả Mahakaccana hãy giải thích cho. 

- Này chư Hiền, ví như một người cần thiết lõi cây (the pith), tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 

trước một cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh 

cây, lá cây... Cũng vậy, là việc làm của chư Tôn giả...Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả lại 

vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết những 

gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt (he is vision/he has become vision), bậc Trí giả (he is knowledge/he 

has become knowledge), bậc pháp giả (he is the Dhamma), bậc Phạm thiên (he is the Holy One/the Brahma), bậc 

Thuyết giả (the expounder), bậc dẫn đến mục đích (the propounder/the elucidator of meaning), bậc đem cho bất tử 

(the giver of the Deathless), bậc Pháp chủ (the lord of the Dhamma), bậc Như Lai (the Tathàgata). Nay đã đến thời 

chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế nào, chư Hiền hãy 

như vậy thọ trì. 

- Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết... (như trên)... Nay đã đến thời chúng 

tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy 

thọ trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. 

Tôn giả Mahakaccana có thể giải thích một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói 
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lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho 

nếu Tôn giả không cảm thấy phiền phức (without finding it troublesome). 

- Vậy chư Hiền hãy nghe và suy nghiệm cho kỹ, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 

- Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, 

từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi vào tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

...(như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Về phần tổng thuyết này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách 

rộng rãi, này chư Hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

Này chư Hiền, thế nào là truy tìm (follow after/revive) quá khứ?  

“Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy.” Các sắc pháp (material shapes) là như vậy, và thức ở đây bị ái 

và dục trói chặt. Vì thức (one’ s consciousness) bị dục (lòng khát khao = desire) và ái (sự thèm khát = lust) trói chặt 

(bound up), vị ấy hân hoan (delights) trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. “Tai của tôi 

trong quá khứ là như vậy. Các tiếng là như vậy...(như trên)...Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các 

hương là như vậy...(như trên)...Lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, các vị là như vậy...(như 

trên)...Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là như vậy...(như trên)... Ý (mind) của tôi trong quá 

khứ là như vậy, các pháp (mental states/mind-objects) là như vậy.” Và thức ở đây, bị dục và ái trói chặt. Vì 

rằng thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. 

Và này chư Hiền, thế nào là không truy tìm quá khứ?  

“Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy.” Các sắc pháp là như vậy, và thức ở đây không bị dục và 

dục trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vì không hân hoan 

trong ấy, vị ấy không truy tìm quá khứ. “Tai của tôi trong quá khứ là như vậy. Các tiếng là như vậy...(như 

trên)...Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các hương là như vậy...(như trên)...Lưỡi của tôi trong quá 

khứ là như vậy, các vị là như vậy...(như trên)...Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là như 

vậy...(như trên)...Ý của tôi trong quá khứ là như vậy. Các pháp là như vậy.” Và thức ở đây, không bị dục 

và ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy, vị ấy không truy tìm 

quá khứ. 
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Và này chư Hiền, thế nào là ước vọng tương lai?  

“Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy. Các sắc pháp là như vậy.” Và vị ấy hướng tâm lấy 

cho được cái gì chưa được (bends his thoughts to the acquisition of what is not yet acquired). Vì duyên hướng tâm 

như vậy, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy ước vọng tương lai. “Mong rằng tai của tôi 

trong tương lai sẽ là như vậy. Các tiếng là như vậy...(như trên)...Mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ 

là như vậy, các hương là như vậy...(như trên)...Mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các 

vị là như vậy...(như trên)...Mong rằng thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như 

vậy...(như trên)...Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy. Các pháp là như vậy.” Và vị ấy hướng 

tâm lấy cho được cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân 

hoan trong ấy, vị ấy ước vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiền là ước vọng tương lai. 

Và này chư Hiền, thế nào là không ước vọng tương lai?  

"Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy. Các sắc pháp là như vậy." Vị ấy không hướng tâm 

lấy cho được cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vị ấy không 

có ước vọng tương lai. "Mong rằng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy. Các tiếng là như vậy...(như 

trên)...Mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy...(như trên)...Mong 

rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vị là như vậy...(như trên)...Mong rằng thân của tôi 

trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy...(như trên)...Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là 

như vậy. Các pháp là như vậy." Vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Do duyên không 

hướng tâm, vị ấy không hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không có ước vọng 

tương lai. 

Và này chư Hiền, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại (vanquished in regard to/drawn away among 

present things)?  

Này chư Hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và 

ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do 

hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai và các tiếng...(như 

trên)...nếu mũi và các hương...(như trên)...; nếu lưỡi và các vị...(như trên)... Này chư Hiền, nếu thân và 

các xúc...(như trên)...Này chư Hiền, nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của 

vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan 

trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp 

hiện tại. Như vậy, này chư Hiền, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 

 Và này chư Hiền, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại?  

Này chư Hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị 

dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân 

hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư 

Hiền, nếu tai và các tiếng...(như trên)...nếu mũi và các hương...(như trên)...; nếu lưỡi và các vị...(như 

trên)... Này chư Hiền, nếu thân và các xúc...(như trên)...Này chư Hiền, nếu ý và các pháp, cả hai đều có 

mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của 
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vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp 

hiện tại. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư 

Hiền, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 

Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ 

chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

... (như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Phần tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 

cách rộng rãi; này chư Hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Và nếu chư Tôn giả muốn, hãy đi 

đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

Rồi các Tỳ kheo ấy, sau khi hoan hỉ tín thọ lời Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến 

Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỳ kheo ấy bạch 

Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa 

một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi vào tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

...(như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

- Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau: “Thế Tôn sau khi đọc 

phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng 

dậy, và đi vào tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

...(như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiền 
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Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc 

lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi.” 

Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca Chiên Diên) này ... như 

trên)... chúng ta hãy hỏi tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này." Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn 

giả Mahakaccana, sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những 

(chữ) ấy đã được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho chúng con với những phương pháp này, với những 

câu này, với những chữ này. 

"Này các Tỳ kheo, Mahakaccana là bậc hiền trí (wise). Này các Tỳ kheo, Mahakaccana là bậc Đại Trí tuệ 

(great wisdom). Này các Tỳ kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, 

như Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là như vậy, các Ông hãy thọ trì như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ kheo hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

KINH MAHAKACCANABHADDEKARATTA, THỨ 133 

Trọng điểm của bài kinh, đức Phật dạy: 

1. Cắt đứt đám rối tư duy và ngã-thức (cái ta ý thức) để đạt được sự không dính mắc với 

các pháp quá khứ, tương lai và hiện tại. 

2. Muốn chấm dứt 3 thứ tâm trong 3 thời: Ý thức không đối tượng, tức là ý thức không 

dính mắc vào đối tượng trong 3 thời quá khứ, tương lai và hiện tại. 

3. Đây là Phật dạy cách thực hành thẳng vào Tánh Biết hay Tánh Giác. Vì chỉ có tánh giác 

mới ở trạng thái "không động, không rung chuyển." 

Yêu cầu giải thích và chỉ cách thực hành: 

1. Bạn hiểu thế nào về sự dạy của đức Phật đối với tâm hiện tại ? 

a) Có tập chú vào đối tượng không ? 

b) Có duyên theo đối tượng không ?  

2. Ý thức không đối tượng là gì ? 

3. Cái gì không động, không rung chuyển ? Làm thế nào để đạt được tâm không động, 

không rung chuyển ? 

4. Giải thích ý nghĩa "Bậc an tịnh, trầm lặng" Làm thế nào để đạt an tịnh, trầm lặng ? 

5. Chỉ rõ sự liên quan của bài kinh NDHG đến sự thực hành Thiền trong pháp Đạt Được 

Tánh Giác. 
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6. Làm thế nào để đạt được không hân hoan ? 

7. Thực hành như thế nào để đạt được “không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại” ? 

8. Bài kinh này có liên hệ đến sự thực hành của đức Phật trước khi thành đạo không ? 

Xin giải thích. 

9. Giải thích vì sao gọi là "Sự Dính Mắc May Mắn ?" 

 

Chú thích: 

Ma Ha Ca Chiên Diên là một trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật. Ông nổi danh về nghị luận đệ nhất. Ông 

vốn gốc Bàlamôn, cha là quốc sư vua nước Avanti (Nam Ấn). Cậu ruột của ông là A Tư Đà, vốn là vị thầy 

đã tiên đoán thái tử Tất Đạt Đa sẽ xuất gia tu thành Phật, khi vua Tịnh Phạn nhờ ông xem tướng thái tử 

Tất Đạt Đa. Ông đã theo học đạo với A Tư Đà từ thuở nhỏ. Trước khi từ trần, A Tư Đà dạy ông sau này 

nên theo đức Phật tu học.  

Về sau do một nhơn duyên nhờ đức Phật giảng giải một bài kệ được ghi trong đá mà ông đã vâng lịnh 

vua nước Avanti để giải, nhưng ông giải không được. Ông phải tìm đến đức Phật nhờ giải nghĩa các câu 

trong bài kệ. Nhân đó, ông liền cãi đạo, theo tu với đức Phật, đắc quả A La Hán. 

Bài kệ ghi trên đá, bằng một loại chữ đặc biệt mà cả nước Avanti không có người nào đọc được. Ông 

nhờ thuở nhỏ theo học với A Tư Đà nên đọc được loại chữ đặc biệt này, nhưng không giải nghĩa được ý 

nghĩa từng câu. Đây là lý do ông phải tìm đến đức Phật để nhờ giải nghĩa. Bài kệ như sau: 

Ai là vua trong các vua ? 

Ai là thánh trong các bậc thánh ?  

Thế nào là người ngu ? 

Thế nào là bậc trí ? 

Làm sao để lìa cấu uế ? 

Làm sao để đạt được Niết Bàn ? 

Ai là kẻ chìm trong biển sanh tử ? 

Ai là người tiêu diêu nơi cõi nước giải thoát ? 

Đức Phật giải bài kệ như sau: 

Vua trong các vua là vua cõi trời thứ sáu. 

Thánh trong các thánh là đức Phật đại giác. 
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Bị vô minh nhiễm ô gọi là kẻ ngu. 

Hay diệt hết các phiền não là bậc trí. 

Tu đạo, trừ tham sân si tức là lìa cấu uế. 

Hoàn thành giới, định, huệ tức chứng Niết Bàn. 

Người chấp trước nơi ngã, pháp chìm trong biển sanh tử. 

Người chứng được pháp tánh duyên khởi, dạo chơi trong các cõi giải thoát. 

 

Sau đó Ca Chiên Diên trở về triều vua, giải thích ý nghĩa từng câu trong bài kệ. Rồi ông tuyên bố quy y 

theo Phật. 

1. Tapoda: Tên suối nước nóng (The Hot Springs) và cũng là tên tinh xá. 

2. Thiên thần: Pàli: Deva : Vị Trời sống chung trong cõi người = Deity 

 

 

 

 


