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Con học hạnh bố thí từ Thầy 

Con học hạnh trì giới từ Thầy  

Con học hạnh tinh tấn từ Thầy  

Con học hạnh nhẫn từ Thầy 

Con học hạnh thiểu dục tri túc từ Thầy 

Con học hạnh khiêm cung từ Thầy 

Con học hạnh buông xả từ Thầy 

Con học hạnh cần kiệm từ Thầy 

Con học hạnh hoan hỉ từ Thầy 

Thân giáo của Thầy con học đến mãn đời chưa hết … 

 

Để tỏ lòng tri ân, chúng con kính dâng Thầy món quà nhỏ bé này, mà mỗi chữ mỗi 

câu là một lời khuyên nhủ và nhắc nhở ân cần, tha thiết từ trái tim bồ tát nguyện 

độ chúng sanh.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Như Hạnh và Diệu Nhân  
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Cảm Tác Đầu  Xuân 

Bỗng thấy trong lòng rất thản nhiên 
Tâm tư tình cảm như hết duyên 

Từ nay vui với người Không Tánh 
Chốn ấy Không lời 

Tuyệt ý Thiền 
Không Chiếu 

 5/1/2000 

Biết  Sống 
Bạn đã có hôm qua, 
Bạn sẽ có ngày mai. 
Tôi chỉ có hôm nay, 
Tôi chỉ có hiện tại. 
Bây giờ và ở đây 
Sống với cái đang là, 
Là sống với tuệ trí, 
Hết phiền não, lo âu, 

N gười chỉ thấy phải là, 
Không bao giờ thấy thật, 
Tâm hoang mang dao động, 
Tự mình hành khổ mình. 
N hư thế nào là biết sống? 
 

 Không Chiếu 
01 tháng 6-2000 
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Từ  Bi  
Ai vì tự ngã thương 
Sẽ vì tự ngã ghét 
Chấp ta, người, hai bên,  
Ắt đi đến ưa, chán.  
 
Ai hiển lộ tánh giác,  
Dứt sạch tâm ngã, nhơn, 
Trọn một lòng Từ Bi,  
Chính thật là Bồ Tát.  
 
Từ là ưa ban vui 
Bi là hay cứu khổ 
Bồ tát không thấy ta 
Không thấy người cần giúp 
Không thấy cả sự giúp 
Cứu mà không thấy cứu 
Và Tam luân không tịch  
Mới chân thật từ bi 

Không Chiếu  

Mê  Giác 
Thời gian trôi đi,  
Vạn vật đổi dời,  
Tâm luôn lưu chuyển 
Ý nghĩ sát na.  
 
Vì lẽ ý nghĩ 
Từ Tâm mà ra,  
Tâm chạy ý chạy,  
Tâm dừng ý dừng,  
 
Tâm mê - Phải là - Nên là.  
Tâm giác - Như là -Đang là.  
Mê, giác, chỉ có một,  
Chạy hay dừng của Tâm.   

Không Chiếu 
4/10/2001 
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Chuyển Động 
Thời gian luôn chuyển động 

Sát na nối tiếp sát na 
Không ai kéo thời gian lại 
Dù là các đấng thiên ma 

Không gian luôn chuyển động 
Hành tinh quay mòng ngàn năm 
Giải Ngân hà, Thái dương hệ 

Vũ trụ mênh mông trôi lăn 
Thân này luôn chuyển động 
Tế bào sanh diệt từng giây 

Có sanh ắt lão, bệnh, tử 
Không sao thoát khỏi vòng quay 

Tâm người luôn chuyển động 
Thọ, tưởng, hành, thức cuồng quay 

Là đầu mối của nghiệp, khổ. 
Bất kể kẻ dại người khôn. 

Muốn thoát ra ngoài chuyển động 
Chỉ vào trạng thái Tâm Không 

Thích Không Chiếu 
18-5-2001 
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Chúng Ta Là 
Chúng ta không phải là Thượng 

đế 
Chúng ta không phải là 

 cùng đinh 
Chúng ta là Bị sanh – 

 Sanh diệt 
Và cũng là Vô sanh –  

Thường hằng 
Cái gì Bị sanh và Sanh diệt? 

Thân tứ đại với tâm 
 phàm phu 

Cái gì Vô sanh và  
Thường hằng? 

Là Tánh Thấy, Nghe, 
 Xúc chạm biết 

Và Tánh Nhận Thức biết không 
lời 

Khi Phật Vô Thượng Chánh 
Đẳng Giác: 

“Cái này có, nên cái kia có 
Cái này sanh, 

 nên cái kia sanh” 
Đó là thân tâm sanh diệt này 

“Cái này không, 
 thì cái kia không 

Cái này diệt, thì cái kia diệt 
Là cái Tánh Tự Biết 

 thường hằng” 
Người mê đi đường Sanh Diệt - 

Khổ 
Người ngộ đi đường Vô Sanh - 

Lạc 
Tu tập Biết không lời, 

 Thầm nhận biết 
An trú vào tâm Tathà, 

 giải thoát an vui ! 
Không Chiếu  
Jul 27/ 2016 
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Mê 
Ở trong cái Bị Sanh 
Lại tìm cái Bị Sanh 
Ở trong đời rối ren 
Lại tìm cái lăng xăng 
Vậy thì làm sao vui? 
 
Trời có nói gì đâu?  

Thiên hà ngôn tai! 
Đất có nói gì đâu?  

Địa hà ngôn tai! 
Người có nói gì không? 

Người thì hay nói thầm 
Do vậy lắm “khôn vui” 

Ngộ 
Có tiếc gì không?  

Không tiếc gì! 
Có cầu gì không?  

Không cầu gì! 
Có thích gì không? 

Không thích gì! 
Vậy thì làm sao vui? 
Muốn vui, đừng Nói thầm 
Muốn vui, biết Không lời 
Muốn vui, vui Đang là 
Muốn vui, Bây giờ, Ở đây  
Là ta Như Thật vui 

Không Chiếu  
Jul 27- 2016  
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Đ úng - Sai 
Ai dụng công tọa thiền, 
Cùng trong bốn oai nghi, 
Với cái biết Nói thầm, 
Với cái biết Ý thức 
Càng thêm lớn tự ngã, 
Càng thêm lớn vô minh. 
 
Ai dụng công tọa thiền, 
Cùng trong bốn oai nghi, 
Với cái biết không lời, 
Với cái đơn niệm biết, 
Càng vững chắc tánh giác, 
Càng đưa đến Trí Huệ. 
Nhìn kết quả phải biết  

đúng sai. 
5 tháng 10-2001 

 
 

Duy ên 

Cái này có, cái kia có, 
Cái này không, cái kia không, 
Cái này sanh, cái kia sanh 
Cái này diệt, cái kia diệt, 
 
Vạn pháp do duyên sanh, 
Và cũng do duyên diệt, 
Không ta, không của ta. 
Ai sống được như vậy, 
Tâm an nhiên tự tại, 
Dứt tất cả khổ đau. 

Không Chiếu 
28-8-01
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Thực T ại 
Muốn nắm bắt thực tại 
Đang là của vạn vật 
Phải dẹp bỏ Trí năng 
Suy nghĩ và Ý thức 
Không nói thầm trong não 
Thế nào thấy thế ấy. 
Không thể lý luận gì 
Về chơn tánh thế gian. 

16-5-01 
 

Nhân chứng 
 

Tất cả là phương tiện. 
Khi trở thành nhân chứng 
Đâu còn chỗ dính mắc? 
Không ta - không của ta. 

 Như Vậy 

Thấy nó là Như Vậy 
Trong đó không có tôi 
Chỉ cái Thấy nó Thấy 
Không nói, không lý luận 
 
Khi thấy cái Như Vậy 
Không có Ý xía vô 
Thức hoàn toàn trống rỗng 
Tâm thật sự khách quan 
 
Vạn pháp nó Như Thế 
Tâm Như Như bất động 
Thể nhập Chân Như Định 
Bây Giờ và Ở Đây 
 
Ai thấy được Như Vậy 
Khổ vui là Như Vậy 
Sanh tử cũng Như Thế 
Như Vậy tức Niết Bàn.  
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Dụng Công 

 
Ai miên mật dụng công 
Ngày đêm không mệt mỏi 
Ở Đây và Bây Giờ 
Tánh Biết càng vững chắc  
 
Xa nhân duyên thế gian 
Và tri kiến thế gian 
Noi theo gương Đức Phật  
Ẩn cư nơi thanh vắng 
 
Mặc kệ chuyện thị phi  
Tám gió thế gian thổi 
Làm như tổ Huệ Năng 
Tạm gá chung thợ săn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hằng sống với Tánh Giác  
An nhiên và tự tại 
Thoát khổ cùng giác ngộ 
Bờ giải thoát không xa 
 
Tỳ Kheo Thích KhôngChiếu 

12-26-2004
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Đúng Đường   
Đạo Phật là đạo trí tuệ 
Phật bảo: đến đây để thấy, 
Để nghe, để hiểu, để hành, 
Để chính tự mình  

chứng nghiệm. 
 
Đạo Phật là đạo thực tế, 
Điều Phật dạy, ta tự chứng, 
Đừng nên nhắm mắt tin theo, 
Những gì ta không  

kinh nghiệm. 
 
Đạo Phật là đạo tự giác, 
Phật dạy: thắp đuốc mà đi. 
Không ai cứu rỗi được mình, 
Dù Thầy Tổ hay thần linh. 
 
Đạo Phật dẹp bỏ tự ngã, 
Là nhân sanh tử luân hồi, 
Tác ý, ý thức còn hoài 
Phật tánh muôn đời mai một 

  
Đạo Phật là đạo buông xả, 
Không mong cầu, không tác ý. 
Nếu ta ngày đêm cầu nguyện, 
Là đi tầm Phật ngoài tâm. 
 
Đạo Phật là đạo Giải thoát, 
Ngay khi ta thấy Vô thường. 
Khổ, Xung đột, Không, 

                         Vô ngã 
Không cần mơ tưởng  

Tây phương 
 
Đạo Phật là đạo An Lạc, 
Mỗi bước tu, bớt ưu phiền, 
Nếu tu lâu, không bớt khổ, 
Nên xem lại có đúng đường? 

 
        Thích Không Chiếu   

(6-11-01) 
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Bài Thơ Quét Lá 

 

“Đố ai quét sạch lá rừng 
“Để tôi khuyên gió, gió đừng  
                               rung cây” 
Hôm qua tôi đến tùng lâm 
Học bài “Không Nói” để tâm  
                             hết phiền  
Người ta quét lá sạch sân 
Tôi nay quét lá trong đầu  
                             “Vô Ngôn”  
Đầu tôi khởi ý triền miên 
Ngày đêm không dứt khiến 
                             tôi bệnh hoài  
Nay Thầy dạy pháp 
                            “Không Lời” 
Để tôi chấm dứt nói thầm 
                                 trong tâm  
Ai ngờ có cách dụng công 
 
Cầm chổi quét lá “Vô Ngôn”  
                                  trong đầu 

 
 
 
 
 
Đó là pháp “Chỉ” nhiệm mầu 
Mỗi ngày mỗi quét, não phiền  
                              sạch trơn  
Không tin thì cứ thử xem 
“Quét chỉ biết quét”, không cần  
                                   nghĩ suy  
Ngày ngày tầm tứ nhẹ đi 
Lậu hoặc, tập khí lặn đi mất rồi  
Tập thiền ai nói nhiêu khê 
Mỗi mỗi đi đứng “Không Lời” 
                                   là xong  
Người ta quét lá sạch sân 
Tôi nay quét lá sạch trơn 
                                 não phiền 

        Thích Không Chiếu
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  Thọ -Tưởng –Hành -Thức 
 

Thọ 
Đau khởi lên ta biết, 
Bị cười chê cũng biết. 
Làm chủ được Cảm Thọ, 
Không Thọ, không Khát ái, 
Ý thức không chỗ dựa, 
Đâu còn nẻo luân hồi. 

Tưởng 
Thấy đối tượng liền tưởng,  
Tưởng phải có đối tượng. 
Ai cắt đứt sắn bìm,  
Và trút sạch khái niệm,  
Người ấy thành nhân chứng 
Sẽ tự tại ra đi 
 

Hành 
Yếu tố cấu tạo tâm,  
Gồm các loại tâm sở,  
Dao động không ngừng nghỉ,  
Gốc hữu lậu, tham dục.  
Muốn dứt sạch nghiệp Hành,  
Dừng tại nơi Tác Ý 

Thức 
Ý thức không gì khác 
Tâm sanh diệt sát na 
Liên tục như dòng nước,  
Tạo nên nghiệp tử sanh.  
Thức nếu không hướng nhắm,  
Liền được cái Vô Sanh 

Thích Không Chiếu 
(10/05/2001) 
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Thể  Nhập 
 
 
 
 
 

Với trí năng hiểu rõ nghĩa  
               Không 
Là sự tĩnh lặng của chính nó 
Ý thức sâu về Sunyata. 
Cho đến khi trở thành 

 Nhận thức. 
Dụng công với chủ đề Không 
Ý niệm không - không ý niệm, 
Ngã Không 

Pháp Không 
Thể nhập. 

 
Khéo tác ý hiểu cái Như vậy 
Là cái Đang là của sự vật. 
Ý thức sâu về cái Tatha. 
Cho đến khi trở thành Nhận thức 
Dụng công với chủ đề Như thực,  

Trong đang là 
Ngoài đang là 

Thể nhập 
 
Qua ngữ nghĩa hiểu lý  

Chân Như 
Nó là cái chân thật Như Vậy. 
Ý thức sâu về Tathata. 
Cho đến khi trở thành Nhận thức,  
Dụng công với chủ đề Chân Như  

Tâm Như  
 Cảnh Như 

           Thể nhập. 
 

Thích Không Chiếu 
07-05-2001 
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Thức Tỉnh 

 

 

Vui buồn cũng qua đi 
Tâm không lo nghĩ gì 
Quá khứ là dĩ vãng 

Tương lai mộng mơ chi 
Nay quay về chốn cũ 

Chốn đó “Biết Không Lời” 
Mặc cuộc đời thay đổi 
Tâm ta vẫn Như Như 
Cái Biết Không Lời đó 

Trôi lăn trong sinh tử 
Từ vô số kiếp qua 

Đến nay chợt thức tỉnh 
Mình có cái Vô sanh 

Rùa mù đã gặp bọng cây 
Hôm nay thức tỉnh hết còn 

trầm luân! 
 

Thích Không Chiếu 
Không sinh cũng không diệt  

Nó vẫn thường hằng hữu 
Mà ta bỏ quên đi 
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Năm 1995, tuy đã lái xe nhiều năm, mỗi 
khi lên xa lộ, khi cần đổi sang “lane” phải 
hay trái, tôi nhờ người đồng hành nhìn 
giúp phía sau. Lần đó người bạn đường đi 
chơi xa, tôi có cái hẹn phải phải lái một 
mình trên xa lộ 91, lo quá! Lo có gặp trở 
ngại trên đường, lo sang lane an toàn trên 
xa lộ đông đúc. Đây là cái lo của một tài 
xế yếu bóng vía lần đầu lên xa lộ một 
mình. Hôm sau, tôi chạy thử một đoạn 
đường, nếu êm thì đi luôn, không êm, 
quay trở lại. 
May quá, hôm đó sáng chủ nhật, ít xe. 
Đêm qua mất ngủ, đầu óc lừ đừ, không 
bén nhạy như thường ngày, tôi chọn một 
chiếc xe chạy cùng lane, cùng vận tốc làm 
xe dẫn đường. Giữ khoảng cách vừa phải, 
nó chạy thế nào, tôi chạy thế ấy. Nó exit, 
tôi tìm chiếc khác thay thế. Cứ bình tĩnh 
mà lái trong đầu không nghĩ ngợi, lo toan 
gì cả. Thật ra, vì đầu óc đừ quá, muốn suy 
nghĩ cũng không được; không phải tôi vì 
đã học thiền, biết làm chủ sự suy nghĩ. 
Lạ thay, đầu óc trống rỗng, không ngơ, 
chỉ biết lái xe theo thói quen, tôi đến điểm 
hẹn an toàn. Sau này học thiền, tôi mới 
biết mình tình cờ áp dụng cái biết thủ tục 
và làm theo thủ tục trong lớp thiền căn 
bản. 
Biết thủ tục, làm theo thủ tục, là làm việc 
gì mình đã quen làm thuần thục, không 

cần khởi ý nghĩ hay suy nghĩ phải làm 
cách nào vẫn làm được việc đó dễ dàng, 
trôi chảy. Như hàng ngày ta đánh răng, 
súc miệng, rửa chén, quét nhà.... đâu cần 
khởi lên ý nghĩ gì. Nhưng nếu khi đó ta 
nghĩ đến chuyện khác, thì không phải là 
biết thủ tục, và làm theo thủ tục, vì có suy 
tư nghĩ tưởng, bất cứ điều gì mà có niệm 
phải có lời nói thầm trong não. Vừa làm 
việc này, vừa nghĩ việc khác là quán tính 
thông thường của chúng ta từ trước tới 
nay. Cho nên, ta không nghĩ rằng mình có 
thể làm được việc gì với cái biết thủ tục, 
làm theo thủ tục, làm trong vô ngôn (thuật 
ngữ thiền), tức là làm với cái tâm yên 
lặng, vô tư, vô lự. 
Theo tôi, ai cũng có khả năng biết thủ tục, 
làm theo thủ tục cả. Nhưng do quán tính 
suy tư nghĩ tưởng liên tục, dù có làm việc 
hay không, đầu óc ta không bao giờ yên 
lặng, trống trải. Như vừa lái xe, vừa nói 
điện thoại cầm tay, rất dễ gây ra tai nạn. 
Đến khi đi ngủ, sự nói thầm không dứt, 
sanh chứng mất ngủ. Thấy cái hại của sự 
nói thầm liên miên, có người dùng pháp 
đếm hơi thở, niệm Phật, tụng kinh.... Để 
dẹp bớt niệm. Lúc đầu có kết quả tốt, 
nhưng khi thuần thục, tạp niệm vẫn xen 
vào, dẫn tâm đi. Vì sao? Vì lấy niệm trừ 
niệm, tức lấy đá đè cỏ, tạm chế ngự niệm 
chớ không làm chủ được niệm. Vì sao? Vì 
vọng niệm, vọng tưởng, tâm lăng xăng là 
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Ý, là lời nói thầm trong não. Do huân tập 
lâu đời đã trở thành quán tính, thành một 
năng lực động của Tâm, không dễ dàng 
dẹp bỏ, cắt đứt ngay được. 
Quán tính là gì? Là thói quen, là huân tập 
lâu ngày. Muốn dẹp bỏ nó, phải huân tập, 
tập thành một thói quen mới. Muốn từ bỏ 
thói quen nói thầm trong não, phải tập 
thói quen biết thủ tục, làm theo thủ tục, 
tập hoài hoài lâu ngày, nó sẽ thành thói 
quen mới, một năng lực yên lặng của 
Tâm. Làm bất cứ việc gì mà không nói 
thầm, làm trong Vô Ngôn, thiền gọi là 
Định trong động. 
Mẫu chốt chỗ này là thay thói quen nói 
thầm bằng cách tập thói quen không nói 
thầm. Và muốn thành thói quen, mỗi khi 
khởi Ý làm điều gì chỉ cần tập cứ đi, 
đứng, ngồi, nằm trong biết thủ tục, làm 
theo thủ tục. 
Biết thủ tục là cái biết không lời. Khi đi 
tới vách tường, ta tự động quay lại, không 

khởi niệm gì cả. Biết không lời là biết của 
tánh giác, là cái biết bén nhạy vô cùng, 
giúp ta phản ứng lại những sự việc nhanh 
trong nháy mắt, mà trong trí chưa kịp suy 
nghĩ gì cả. 
Làm theo thủ tục là làm trong vô ngôn. 
Trong tiến trình này, tâm hoàn toàn yên 
lặng; lâu ngày sẽ trở thành năng lực định. 
Khi ấy, tọa thiền sẽ dễ vào định. Tuy 
nhiên, biết thủ tục và làm theo thủ tục là 
để ứng dụng trong bốn oai nghi, trong 
công việc hằng ngày, chớ chưa đủ để 
dụng công tọa thiền. Tuy thế nó là bài học 
vỡ lòng của thiền, vì vô ngôn (không nói 
thầm trong não) làm theo thủ tục dễ thực 
hành hơn vô ngôn trong tọa thiền. Bao 
giờ huân tập được vô ngôn trong động 
thành một năng lực vững chắc, khi ấy ta 
sẽ bước sang bài học vô ngôn trong tọa 
thiền. 

Không Chiếu ngày 6-6-2000 
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Kính thưa thầy, 
Trong bài ba sắc thái biết, thầy có chỉ ra 
ba cái biết: 

- biết của Ý căn: suy nghĩ, nói thầm. 
- biết của Ý thức: biết có đối tượng, 

có phân biệt, có lời, có tự ngã. 
- biết của tánh giác: biết lặng lẽ 

không lời, biết không khởi niệm 
biết. 

Trong dụng công, con tập được quán 
Tính: khởi Ý, tác Ý. Là ngồi yên xong, 
khởi Ý: không nói thầm. Rồi tắt Ý đó 
luôn. Và từ từ chìm sâu vào định. Ngay 
khi ấy quả thật không một lời trong não, 
chỉ có cái biết. 
• Nếu dụng công đúng, đó là cái biết 

không lời, biết thầm lặng, biết lặng lẽ, 
không phân biệt, biết mà không người 
biết, biết của tánh giác. Kết quả: tâm 
an lạc, ngồi được lâu. 

 
• Nếu dụng công sai, đó là cái biết có 

đối tượng, có tự ngã biết, biết có phúc 
đáp, có lời, biết của Ý thức, dù rằng 
khi ấy không có suy nghĩ. Kết quả đầu 
căng thẳng, không ngồi lâu được. 

Phạm sai lầm vì con cho rằng ngồi canh 
chừng không cho niệm khởi, không khởi 
suy nghĩ là đạt được vô ngôn rồi. Ngờ đâu 
con lạc vào trạng thái dù không suy nghĩ, 

niệm biết của Ý thức cứ phúc trình, cứ 
thấy có đối tượng và tự ngã biết. Một sai 
lầm thứ hai là: khi thấy có cảm giác tê 
trên trán, tưởng là hoạt hóa, con khởi Ý 
hoạt hóa càng nhiều càng tốt. 
Dụng công sai như thế, nhận lầm cái biết 
của Ý thức là cái biết của tánh giác, vì cả 
hai cái biết này rất giống nhau và hay lẫn 
lộn với nhau (giống như Ý có lời và Ý 
không lời) 
Tác dụng biết của tánh giác làm tác động 
đến vỏ não và khu dưới đồi. Từ khu dưới 
đồi hệ thống đối giao cảm thần kinh và hệ 
thống tuyến nội tiết bị tác động. Cuối 
cùng đưa đến tâm an lạc và thân được 
khỏe mạnh. 
Ngược lại, biết của Ý thức tác động hệ 
thần kinh giao cảm, hậu quả căng thẳng, 
tăng áp huyết, đau đầu. Vì đó là Ý thức 
tập trung. Giống như ngồi không suy 
nghĩ, mà cứ “lên gân” hoài.  
Sau nhiều lần dụng công sai như thế, 
ngoài giờ ngồi thiền con vẫn cảm thấy 
tăng tăng trên trán, biết là sai mà con 
chưa rõ chỗ nào. Trong buổi hội thảo chủ 
nhật,13-3-2000 nhờ cô Tâm Thảo chỉ ra: 
đó là cái biết của Ý thức, không phải của 
tánh giác, con nhận ra ngay. Xin gửi lời 
cảm ơn cô Tâm Thảo. 
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Con ngưng cách dụng công sai lầm nói 
trên, và điều chỉnh bằng kỹ thuật Chú Ý 
Trống Rỗng như sau: 
Mỗi khi ngồi thiền, thay vì nhắm mắt, con 
mở mắt ra nhìn phía trước bằng chú ý 
trống rỗng. Giữ trạng thái này (tức không 
lời nói thầm) càng lâu càng tốt, để nó trở 
thành một năng lực đẩy. Khi nào mỏi mắt 
thì khép mi lại. Tuy là chú ý trống rỗng 
nên mắt cũng được thư giãn, không mỏi, 
không mệt, mở mí, khép mí cũng không 
khởi Ý, vì tối kỵ là Khởi Ý. 

Con nhận thấy phương pháp này có cái 
lợi là từ lúc bắt đầu tới khi xả thiền, 
không có một Ý nào khởi lên, không thấy 
bị hoạt hoá, cũng không nghe nhịp tim, 
như khi nhắm mắt. Con chỉ mới bắt đầu 
tập thử kĩ thuật này. Kết quả thế nào con 
sẽ trình lên thầy sau. 
Con kính, 

T. Không Chiếu 
6-tháng4-2000 
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Trong lớp một “Chỉ Tánh Giác”, Thầy 
dạy về cái Biết Không Lời. Đến lớp Bát 
Nhã, thầy dạy về Nhận Thức Không Lời. 
Đã vào trong trạng thái không lời, vô 
ngôn hay vô niệm, thì có khác gì nhau, 
mà vẽ ra biết và nhận thức chi cho rắc rối, 
con nghĩ như vậy. Xin thưa trước trong 
bài này, con không phân tích ngữ nghĩa 
các thuật ngữ trên, vì e rằng lạc vào rừng 
thiền lý. Con chỉ xin nêu lên một vài kinh 
nghiệm về trạng thái tâm để trao đổi cùng 
các bạn thiền sinh và nhờ quý bạn bổ 
khuyết cho. 
Trước tiên chúng ta phải cùng vào trạng 
thái Không Lời mới có thể luận bàn về 
Biết Không Lời và Nhận Thức Không 
Lời. Không lời là trạng thái không có lời 
nói thầm trong não, dừng bặt mọi suy tư 
nghĩ tưởng. Tuy nhiên, coi chừng lạc qua 
trạng thái còn tầm và tứ (nói thầm và đối 
thoại thầm lặng), hoặc trạng thái quá tỉnh 
táo canh chừng niệm khởi, những trạng 
thái này thường gây ra căng thẳng, tác 
động hệ thần kinh giao cảm, dễ sanh bệnh 
tâm thể. 
Không lời phải là của tánh giác, Đơn Tâm 
hay tâm thuần nhất. Trong trạng thái này 
vẫn biết rõ ràng mọi sự vật chung quanh 
mà ta không khởi niệm biết nó. 

Một thứ không lời khác, ta ở trong trạng 
thái vô niệm, nhưng mơ màng không biết 
rõ mọi vật chung quanh, thường gọi là vô 
ký, trầm không hay si định. 
Xin mượn lời thiền sư Huyền Giác để mô 
tả không lời: 

Tĩnh tĩnh, lặng lặng, đúng. 
Tĩnh tĩnh, khởi niệm, sai. 
Lặng lặng, tĩnh tĩnh, đúng. 
Lặng lặng, hôn trầm, sai. 

Đạt được không lời này coi như có kinh 
nghiệm Tánh giác, hoặc “gặp được ông 
chủ” hay “bản lai diện mục”. 
Như trên đã nói, con nghĩ rằng hằng sống 
với Ông Chủ như thầy nói “Đi xe một số” 
, đi mãi cũng tới đích…  Tuy nhiên, sau 
khi học qua bài nhận thức không lời, con 
thấy sự khác biệt lớn lao giữa Biết không 
lời và Nhận thức không lời. Cả hai cùng 
đều là không lời, nhưng một bên có nội 
dung, một bên không có gì. Để ví von, 
biết không lời tỷ như biết lái xe, chạy đi 
đâu cũng được, nhưng không có mục 
đích, không nơi đến. Con nhận thức 
không lời là biết lái xe và có hành trình đi 
xa, có bản đồ, tự mình đi đến nơi muốn 
đến. Thầy thường nói: Định như cái 
khung, tùy ta muốn bỏ nội dung gì vô thì 
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bỏ, như thể nhập Chân Như, Không Định, 
Vô Tướng Định, Vô Nguyện Định..... 
Nếu thiền sinh dừng lại ở chỗ biết không 
lời, có khả năng rơi vào các chỗ sai: 

- quá tỉnh táo: canh chừng niệm 
khởi, lạc vào tầm, tứ. 

- quá trầm mặc: lạc vào vô ký, trầm 
không, si định. 

- dính mắc với mô thức tri giác, lạc 
vào ma chướng. 

Dù không rơi vào các sai lầm trên, cũng 
khó đạt được các tầng định sâu nếu không 
có nhận thức đầy đủ về các loại định đó. 
Điều quan trọng là tu thiền rất lâu mà Trí 
Huệ tâm linh không bật lên được. Muốn 
Trí Huệ tâm linh bật lên hay phát sáng, 
phải có chất xúc tác kích thích tánh giác. 
Chất xúc tác này, Thiền Công Án, Thoại 
Đầu gọi là nghi tình, tham công án. 
 
Vậy nhận thức không lời là gì? 
Tọa thiền vào chỗ không lời rất khó điều 
tâm. Khởi niệm là có Ý, có lời. Không 
khởi niệm để mặc tâm lơ lửng, không ngơ 
cũng sai. Chỗ này là cái rắc rối của thiền. 
Nói được cũng ăn gậy, không nói cũng ăn 
gậy, phải làm sao đây? Chỉ có cách đưa 
tất cả vào trong nhận thức. Vì rằng biết 
điều gì hay làm điều gì với nhận thức đâu 
có niệm khởi. Như khi mình đi gần vách 
tường tự động quay lại, trong đầu có nói 
gì đâu. 
Nếu thành lập được bản đồ nhận thức 
phải biết rõ ràng, phải biết làm gì hay 
đừng làm gì, phải biết làm thế nào sai, 
hay làm thế nào đúng, không cần khởi 
niệm (suy nghĩ) cũng vẫn làm được. Như 
người thuộc đường, đâu cần bản đồ hay 

xem tên đường, cũng vẫn không lạc. Đó 
là nhờ đường sá bản đồ đã nội tại trong 
nhận thức của ta rồi. 
Xin nhắc lại bản đồ nhận thức gồm có 
bốn phần: 

1. Nhận thức ngữ nghĩa để hiểu rõ ý 
nghĩa đằng sau của đề mục thiền. 

2. Nhận thức thủ tục để biết rõ phải 
làm gì, phải làm thế nào. 

3. Nhận thức tình tiết để biết rõ thứ 
tự, lớp lang mọi thứ. 

4. Nhận thức gợi lên để biết rõ đúng 
hướng và dẹp bỏ niệm. 

Đã gọi là nhận thức không lời tức phải tập 
cho thuần thục, nhuần nhuyễn như người 
đánh đàn không cần nhìn bản đàn. Tất cả 
những gì cần phải làm, phải trở thành thói 
quen, tức là quán tính làm theo thủ tục, để 
chỉ cần gợi lên là mọi thứ tự động diễn 
tiến đúng tuần tự, lớp lang, không cần Ý 
thức, suy nghĩ, hay khởi ý gì cả. Vì đây là 
trạng thái không lời, biết hết mà không lời 
nói thầm nào khởi lên. Đến đây mới có 
thể dụng công các đề mục thiền bằng 
nhận thức không lời. 
Ví dụ 1: thể nhập chân như - chân như 
phải nội tại trong tâm. Nội tại là gì? Là 
ngữ nghĩa, ý nghĩa chân thật của chân 
như, là cái không hình dáng, không màu 
sắc, không thuộc tính, là cái thực tại tuyệt 
đối ngoài lý luận (chỉ kinh nghiệm, không 
thể suy luận). Tất cả ý nghĩa đó in sâu, 
nhận thức sâu vào ký ức. Khi cần chỉ gợi 
lên bằng nhận thức không lời, tâm ở vào 
trạng thái Như. Hiện tượng thế gian bên 
ngoài vốn Như. Tâm Như mới hòa nhập 
vào Như bên ngoài, gọi là “Tâm Như 
Cảnh Như” tâm cảnh không hai. Nếu 
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không thông qua nhận thức không lời, 
tâm làm sao như, và chẳng bao giờ thể 
nhập chân như. 
 
Ví dụ 2: nhập vào Không Định. Trước hết 
cần nhận thức rõ ràng ngữ nghĩa của 
Không. Ý nghĩa đằng sau rốt ráo của 
Không là sự tĩnh lặng của chính nó. Tất 
cả bên ngoài là Ngoại Không. Dùng nhận 
thức không lời, Không nội tại trong tâm. 
Chỉ gợi lên là tâm vào trạng thái Không. 
Tâm Không hòa nhập vào Cảnh Không 
gọi là Không Định. Muốn đạt được 
Không Định, phải hội đủ 4 tiêu chuẩn của 
Ngài Long Thọ: 

1. Không thấy có cửa Không 
2. Không suy nghĩ về cái Không 
3. Không có người vào cửa Không 
4. Không diễn nói về cái Không 

Trở lại với cái biết không lời, nếu chỉ 
dừng được niệm và cứ ở mãi chỗ này, 
không nhận thức nội dung sâu sắc các loại 
định thì làm sao biết mình đang ở trong 
định gì? Không kể khi ấy biết mà khởi 
niệm biết, thọ mà khởi niệm thọ, hay dính 
mắc vào các mô thức tri giác khởi lên liền 
bị ma chướng ngay. Vì thế nói rằng chỉ 
dừng ở biết không lời chưa đủ để đạt các 
tầng định sâu hay để phát triển trí huệ tâm 
linh. Tuy nhiên, phải qua cửa biết không 
lời mới vào được nhận thức không lời. Và 
biết không lời thực hành được trong bốn 
oai nghi, còn nhận thức không lời chỉ để 
tọa thiền. 
Biết không lời là bắt đầu dừng được niệm. 
Tuy nhiên vẫn còn trên bề mặt của Tâm 
và vẫn chiến đấu với niệm. Nói đúng hơn 

là vẫn còn niềm khởi, nếu không khéo, bị 
niệm dẫn đi. Còn nhận thức không lời là 
khi trạng thái không lời được khá vững 
chắc. Tức là niệm khởi, nếu có khởi chỉ 
cần nhận biết là niệm dứt ngay. Có thể 
nói cái không lời, vô niệm đang trở thành 
nhận thức, quán tính mới. Khi ấy tập qua 
nhận thức không lời mới có thể làm cho 
khái niệm chân như, hay không, hay vô 
tướng, vô nguyện nội tại trong nhận thức. 
Yếu tố nội tại những chủ đề trên càng 
vững chắc, càng dễ thành tựu thể nhập. 
Đó là vào bề sâu của Tâm. Ở trong không 
lời (Định) không khởi ý, không khởi niệm 
mà vẫn hướng tâm, điều tâm được. Một 
khi tâm đã hòa nhập vào đề mục thiền 
(chân như/ không...) khi ấy không cần 
phải đối phó với niệm. Chỉ cần nhận thức 
rõ ràng là tâm và đề mục thiền hòa lẫn 
vào nhau (tâm cảnh không hai). Hay gọi 
là niệm vô niệm, hoặc trụ vào chỗ vô trụ 
vậy. Vì vậy dụng công pháp nhận thức 
không lời là dùng cái niệm vô niệm này 
để làm chất xúc tác kích thích tánh giác 
làm bật lên Trí Huệ tâm linh. Chỗ này 
giống cái đề mục của công án. Nhưng ở 
đây thầy gọi là gợi lên của nhận thức 
không lời. Trong chỗ tĩnh lặng của Tâm 
mà vẫn hiện hữu nội dung đề mục Thiền. 
Và ngược lại, nội dung đề mục thiền vẫn 
hiện hữu mà không làm mất sự tĩnh lặng 
của Tâm. 
Biết vậy rồi nhưng không dễ thực hành 
đâu! Tại sao? Vì quán tính nói thầm 
(vọng niệm), suy tư nghĩ tưởng đã ăn sâu 
vào não bộ, không phải muốn dẹp bỏ 
ngay là được. Muốn dẹp bỏ gấp sẽ rơi vào 
lấy đá đè cỏ, chẳng những không đạt 
Định, lại sanh lắm bệnh tâm thể. Vì vậy 
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Thầy đưa ra năm tiêu chuẩn cho chúng ta 
theo đó tu tập: 

1. Quyết tâm tiến bước trên đường 
tâm linh. 

2. Ý chí để vượt qua khó khăn, trở 
ngại, trị bệnh đổ thừa. 

3. Kỹ thuật cần nắm vững để không 
sai đường. 

4. Chiêu thức cần rành rẽ để tránh 
khỏi ngóc ngách. 

5. Miên mật dụng công để không bị 
ngưng trệ. 

Bánh Thiền coi vậy mà khó nếm. Kiên trì 
theo đúng năm tiêu chuẩn Thầy đề ra, 
chắc chắn có ngày thành tựu. 
Nhờ công phu tu tập, Chân Không trở 
thành diệu hữu: 

• Thân tâm cân bằng, dứt bệnh tâm 
thể 

• Chuyển đổi nhận thức, lo âu phiền 
não thành an lạc thanh tịnh 

• Trí Huệ thăng hoa. Tâm bi bừng 
mở 

Những kết quả này tự nhiên đến, không 
thể mong cầu hay cầu nguyện mà được. 
Kết luận, trong chân đế (chân lý tối hậu), 
thiền là siêu lý luận, bặt hết ngôn ngữ, 
đâu thể dùng lời diễn tả như nãy giờ. Tuy 
nhiên, con xin tạm mượn lời lẽ của tục đế 
để trình bày lên kinh nghiệm về cái không 
lời. 
Con đường thiền TÁNH KHÔNG là con 
đường đầy ngóc ngách, khó khăn và cũng 
đầy hoa thơm cỏ lạ. Nếu biết đi đúng 
hướng, hành đúng kĩ thuật, ta sẽ thu 
hoạch nhiều kinh nghiệm quý báu trên các 
mặt thân tâm và trí tuệ. 
 

KHÔNG CHIẾU  
20-6-2000 
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Tôi là người ít khảo cứu về Tâm lý học, 
không dám lạm bàn về vấn đề rất bao la 
này mà xưa nay bao nhiêu bậc cao nhân 
thông thái đã đề cập đến cũng chưa đem 
lại câu trả lời thoả đáng về sự khổ, vui 
của con người. Hôm nay, tôi chỉ xin nêu 
lên đây một khía cạnh về Tâm, đối chiếu 
giữa pháp thế gian và pháp Phật. 
Nói về Tâm, thế gian thường cụ thể hoá 
nó bằng những suy tư nghĩ tưởng và 
những trạng thái vui buồn. Xin tạm phân 
tích như sau: 

1. Tâm ý, cái ý, cái suy nghĩ, tư 
tưởng, phân biệt, tính toán… thuộc 
trí năng, ý căn, ý thức. 

2. Tâm tình, tức lục dục thất tình, 
buồn, vui, giận, ghét v.v… thuộc 
xúc cảm, tình cảm. 

Từ cái một đưa đến cái hai. Từ cái ý đưa 
đến xúc cảm, động tâm. Thông thường, 
chúng ta nói cái suy nghĩ là tôi, tôi suy 
nghĩ nên tôi hiện hữu (Descartes). Như 
vậy, tôi và cái tôi nghĩ tưởng là một. Do 
có cái ý nên có lời nói và hành động của 
tôi. Nếu không ý nghĩ, không nói năng, 
không hành động, cái gì là tôi? Như vậy, 
không suy nghĩ là không có tôi chăng? 
Phật giáo có cái nhìn khác, thấy Tâm con 
người có hai mặt: vọng tâm và chân tâm. 
Vọng tâm là cái suy nghĩ, ý thức, trí 

năng… luôn luôn đi đôi với Tự ngã. Còn 
chân tâm là trực giác, là tánh giác, là vô 
ngã. 
Chỗ này là chỗ khó nói, khó hiểu đây. Tất 
cả chúng ta đều dùng trí năng, ý thức, suy 
nghĩ để thấy, nghe, hiểu biết. Bây giờ 
phải dẹp hết những cái đó để trực nhận ra 
tánh giác, làm sao dẹp?  
Xin tạm mượn một thí dụ: trọn đời người 
cũng có lúc rỗi rãi, thảnh thơi tâm trí, tâm 
thanh thản nhẹ nhàng, đầu óc trống trơn, 
không một ý nghĩ, ngồi vô tư vô lự… 
phút giây đó là của Tánh Giác. Tánh Giác 
là cái biết thuần tịnh, vật thế nào thấy y 
như thế đó, thấy cái đang là của vật, 
không thêm, không bớt, không suy luận. 
Tánh Giác theo khoa học là khu Kiến giải 
tổng quát ở phía sau bán cầu não trái. Nó 
kiến giải tất cả những vật thấy, tiếng 
nghe… trước khi suy nghĩ. Nó giúp cho 
giới thể thao, võ sĩ thao tác cực nhanh, 
cực chính xác, không cần suy nghĩ, hay 
đúng hơn, suy nghĩ không kịp. 
Xin tạm kết luận 1: con người có hai khả 
năng: suy nghĩ và không suy nghĩ vẫn 
sống, vẫn làm việc, vẫn hiện hữu. 
Phật giáo lại chứng minh, cái suy nghĩ là 
cái sinh diệt; những tình cảm vui buồn thì 
chợt có chợt mất. Người nào buồn hoài, 
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không giây phút nguôi ngoai quên buồn, 
chắc khó sống. 
Tại sao ý nghĩ là cái sinh diệt? Vì ý nghĩ 
do căn (mắt) tiếp xúc với trần (vật thấy) 
nảy sinh ra thức (tâm phân biệt). Bởi vậy, 
có đối duyên xúc cảnh thì tâm sinh; hết 
đối duyên xúc cảnh thì tâm diệt. Cứ thế, 
do ngoại trần và pháp trần, tâm trạng 
chuyển biến liên miên, không có phút 
giây tạm dừng. Vậy thì, tâm lệ thuộc vào 
ngoại cảnh, và nội tâm như con thuyền bị 
sóng nhồi. Hết bị chi phối bởi công ăn 
việc làm, lại gặp người, gặp vật, tối đến 
lên giường cũng bị cái suy tư nghĩ tưởng 
từ đâu đến quấy rầy không cho ngủ. Có 
khi còn làm ra ác mộng hãi hùng. Tâm 
động lâu ngày thành quán tính; trí năng, ý 
thức hoạt động triền miên, không dừng 
được, nên cả quyết rằng không thể dừng 
suy nghĩ được. 
Chúng tôi học Thiền lại thấy khác. Phật 
nói mỗi người đều có chơn tâm hay chơn 
ngã (tức là Phật sẽ thành). Đây là tạm 
mượn danh từ để diễn tả. Thật ra, nó 
không hình tướng, không màu sắc, không 
thuộc tính, không phẩm chất, không có 
tên… Nó chỉ là cái trạng thái tâm không, 
tâm vô niệm, tâm như như. Thuật ngữ gọi 
nó là Tánh Giác, Chơn Tâm, Bản Lai 
Diện Mục… Nó và vọng tâm là hai mặt 
của tâm, giống như hai mặt hình và chữ 
của đồng xu; thấy mặt này thì không thấy 
mặt kia. Có vọng tâm thì không có tánh 
giác. Vọng tâm dừng thì tánh giác hiển lộ. 
Kết luận thứ 2: Nếu chịu khó tu tập, có 
thể làm chủ được vọng tâm và làm hiển lộ 
tánh giác. 
Kinh nghiệm được tánh giác thì có nhiều 
kỳ diệu: 

• Về thân: Thần kinh đối giao cảm 
chủ động; cơ thể cân bằng, thư 
giãn; có sức khoẻ tốt, bệnh tâm thể 
lần hồi được chữa trị. 

• Về tâm: Tâm được chuyển hoá, 
không hơn thua tranh chấp, nên 
luôn thanh thản, bình tĩnh trước 
mọi khó nguy, luôn an nhiên tự tại. 

• Về trí huệ: Tiềm năng giác ngộ 
được kích thích, trí huệ tâm linh 
phát triển. 

Thân và tâm người như một bộ máy, sử 
dụng có hạn kỳ. Ít ai sống quá trăm năm. 
Dù có sống lâu, mà thân bệnh tật, tâm 
phiền não, cũng chẳng có gì thú vị. Mục 
đích của con người sống ở đời là để mưu 
tìm hạnh phúc; vậy tại sao lại hay phiền 
não? Tại vì ngoại cảnh chi phối và nội 
tâm nặng trĩu đau buồn. Nói gọn lại là do 
Tác Ý. Nếu thấy vật mà không tác ý, nếu 
nội tâm gợi lại chuyện không vui mà 
không dính mắc thì tâm vẫn như như, an 
ổn. Ngược lại, hay dính mắc ngoại cảnh 
hoặc nội tâm, thì đám rối tư duy khởi lên, 
phiền não liền tiếp nối. Đó là vì tác ý. Có 
tác ý thì hoặc đắc ý hoặc bất như ý. Đắc ý 
thì theo đuổi cái vọng tưởng hoài, sinh 
mệt. Bất như ý thì sinh bực bội chán ghét 
ngay. Đàng nào cũng sinh xúc cảm. Xúc 
cảm làm tiết các chất ngoại tiết và nội tiết. 
Buồn thì chảy nước mắt, giận thì ứa gan. 
Người nào càng dễ cảm xúc, ngày nào 
cũng bị cảm xúc, thì càng mau bịnh mau 
già… 
Như chiếc xe, khi chạy, nổ máy; khi 
dừng, tắt máy. Nếu nổ máy hoài, hao 
xăng, hư xe. Con người cũng y vậy. Khi 
đối duyên xúc cảnh, hệ thần kinh giao 
cảm hoạt động. Và phải nghỉ ngơi thì mới 
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chuyển sang hệ thần kinh đối giao cảm 
được. Làm sao làm chủ được cảm xúc khi 
ta không làm chủ được cái ý? 
Tạm kết luận 3: Đầu mối của phiền não 
là ở suy tư. Nếu làm chủ được cái ý (sự 
suy nghĩ) thì tránh được hay giảm nhẹ 
phiền não. 
Tâm con người thật kỳ diệu. Nó có 2 mặt: 
động và tịnh, hữu vi và vô vi. 
Động là động não, là tư duy tính toán… 
Não bộ bị kích thích làm việc tối đa, thần 
kinh căng thẳng; đưa đến kiến thức, tri 
kiến thế gian, đồng thời cũng đưa đến lục 
dục thất tình, lắm bịnh, mau già. Đó là 
mặt thế tục, hữu vi. 
Tịnh là tâm không, không lời; tế bào não 
dừng quán tính động, thần kinh thư giãn. 
Sự tĩnh lặng của tâm làm cho tri giác, trực 
giác bén nhạy, thấy biết rõ mọi việc, bình 
tĩnh giải quyết mà không khởi lên xúc 
cảm; luôn luôn được thư thái, an nhiên. 
Đó là mặt vô vi, siêu thoát. 
Trước nay, chúng ta chỉ sử dụng có một 
bên động, nên dù có tiền của, trí thức, 

cuộc sống phong lưu, vẫn không thấy đâu 
là hạnh phúc. Thảng hoặc có hạnh phúc, 
chỉ là cái bóng, đến rồi đi. 
Nếu hôm nay chúng ta nhận ra phần kỳ 
diệu thứ hai là bên Tịnh và hạ quyết tâm 
tu tập để kinh nghiệm Tánh Giác, cái bản 
lai diện mục ngàn đời, thì cuộc đời ta sẽ 
hoàn toàn đổi mới, bừng sáng niềm hạnh 
phúc: an lạc, tự tại, an nhiên. 
Cũng một cái Tâm đó, tuỳ ta xoay 
chuyển. Không phải đi tìm cầu cái khôn 
ngoan trong sách vở, đi cầu nguyện cúng 
bái nơi các miếu đền, cũng không phải đi 
tìm quên trong các thú vui lành mạnh hay 
độc hại… mà có được hạnh phúc. Tất cả 
chỉ là thuốc an thần tạm bợ. Chỉ có cách 
tự mình chuyển cái tâm mình, từ vọng 
sang chân, từ lăng xăng, chao đảo, rộn 
ràng sang an tịnh, thảnh thơi, nhàn lạc. 
Đó là sự thật, là khoa học, là đáng tin; và 
có thể tu tập được. Hạnh phúc ở trong tầm 
tay chúng ta. 

Thích Không Chiếu 
(Đặc San Thiền Tánh Không, Số 3, 2000)                                                                     
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1. Thấy Niệm 
2. Dừng Niệm 
3. Làm Chủ Niệm 

 

I. THẤY NIỆM 

Niệm là những suy tư, tưởng niệm trong 
ta.  Hay nói đúng hơn, những lời nói thầm 
dệt thành mạng lưới tư duy trong não bộ.  
Trước khi học Thiền, tôi không thấy niệm 
và cái hại của niệm.  Vì sao? Vì tôi với 
niệm là một.  Ai suy nghĩ? Tôi suy nghĩ!  
Nếu không nghĩ tưởng, cái gì biết tôi là 
tôi?  Người không có trí nghĩ, hóa ra 
người ngớ ngẩn, khờ dại sao?  Tôi nghĩ 
như vậy.  
 
Thế nhưng, những người đấu võ, người 
chơi bóng bàn hay những môn thể thao 
cực nhanh...đâu kịp suy nghĩ.  Họ chỉ 
hành động theo phản xạ.  Chứng tỏ rằng 
cái suy nghĩ lúc có lúc không, còn cái biết 
luôn luôn hằng hữu.  
 
Trong kinh Anguttara Nikāya (kinh Bộ 
Tăng Chi) Đức Phật nói với Bà La Môn 
Vassakàra: “...Với tầm tư (suy nghĩ) nào 
ta nghĩ cần phải tầm tư, ta tầm tư.  Với 
tầm tư nào ta nghĩ không cần tầm tư, ta 
không tầm tư...”  Đức Phật làm chủ được 
sự suy nghĩ, còn chúng ta, suy tư nghĩ 

tưởng đã huân tập thành quán tính động 
không dừng lại được.  
 
Bình thường, sự suy nghĩ cũng có ích.  
Nó giúp ta suy luận ra những việc chưa 
xảy ra, hoặc giải quyết những bài toán của 
đời sống hàng ngày.  Nó là sự suy nghĩ 
của ý căn, là tư duy biện luận của trí 
năng, là thức phân biệt của ý thức, là ký 
ức đã ghi nhớ, là kinh nghiệm học hỏi đã 
cất giữ trong tâm ta gợi lên.  Nếu sử dụng 
nó như một khả năng, một phưong tiện thì 
có ích.  Để nó làm chủ, khống chế tâm trí 
ta thì thật là tai hại. Vì:  
 
Tâm nghĩ nhớ chuyện xưa, chuyện nay, 
buồn nhiều hơn vui.  
Tâm hướng về quá khứ, âu sầu, tiếc nuối 
dĩ vãng.  
 
Tâm mộng tưởng, mơ màng chuyện 
tương lai, không ngừng dệt mộng.  
Tâm đa sự, đa đoan, rộn ràng trăm việc, 
không giây phút lặng yên.  
Tâm bị ngoại cảnh chi phối, khi bất ngờ 
xảy đến, không chút bình tĩnh... 
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Không làm chủ đưọc tâm, các tâm trạng 
này sẽ đưa ta tới tâm bịnh và bịnh tâm thể 
(bịnh do tâm bất an gây ra), là nguyên 
nhân của nhiều chứng bịnh thời đại: mất 
ngủ, đau đầu, cao áp huyết, cao máu mỡ, 
hen suyễn, tiểu đường v.v... 
 
Đó là căn nguyên chứng suy nhuợc thần 
kinh của tôi. 
 
Nhiều đêm thao thức không ngủ, tôi chợt 
thấy những chuyện đâu đâu từ xa xưa cứ 
lập đi lập lại trong đầu, ngoài ý muốn, 
quấy rầy mình, không dứt nó đuợc, không 
cho tôi ngủ.  Tôi mới sáng mắt ra: nó là 
niệm, là vọng tưởng, là cái làm khổ mình.  
 
Khi đó tôi THẤY NIỆM, nó không phải 
là tôi, thấy nó làm mình không yên.  Phải 
tìm cách dừng nó lại, để tâm trí được 
thanh thản, thảnh thơi.  
 
Đầu tiên là tôi tu tập môn tụng kinh, niệm 
Phật.  Sau đó là tập phương pháp sổ tức, 
đếm hơi thở.  Các pháp tu này cũng đem 
lại an tâm, nhưng chỉ an trong lúc tụng 
niệm hay sổ tức.  Ngoài lúc công phu ra, 
đâu lại hoàn đó.  
 
Rốt lại, tôi đi tìm Thiền, tin rằng Thiền sẽ 
giúp tôi giải quyết được vọng tưởng.  
 
II.  DỪNG NIỆM 
 
Thầy dạy những kỹ thuật dụng công để 
dừng niệm như các bạn Thiền sinh đã 
biết.: 

- Không định danh, không dán nhãn 
đối tượng.  

- Chú ý trống rỗng 

- Định niệm hít vào thở ra v.v... 
Tựu trung có 2 lối dụng công trong động 
và trong tịnh.  
1.  Trong động 
Đi, đứng, ngồi, nằm, trong việc làm quá 
quen tay như: rửa chén, quét nhà, đánh 
răng, rửa mặt...đều có thể tập làm trong 
vô ngôn (không suy nghĩ, không nói 
thầm).  Ai cũng có thể làm trong vô ngôn 
được.  Vì thông thường người ta vừa làm 
việc này vừa nghĩ hay làm viêc khác (như 
vừa lái xe vừa nói điện thoại cầm tay).  
Nếu không lo ra, không nghĩ đến việc gì 
khác, ta có thể làm những việc từ đơn 
giản như lặt rau, gọt trái...đến việc cần 
khéo léo, khó khăn như : đu bay, nhào lộn 
mà không ý nghĩ trong đầu.  Xin nói rõ 
không nghĩ mà vẫn biết, biết rất rõ ràng.  
Học thiền là học làm cho trí rảnh rang, dù 
đang làm việc hay ngồi không, đang đi 
hay nằm nghỉ.  Khi làm việc bằng tay 
chân mà tâm không khởi niệm gọi là làm 
trong vô niệm hay vô ngôn.  Đây là làm 
mà không có sự tập trung chú ý.  Nếu tập 
trung sẽ đưa đến căng thẳng thần kinh, 
không đúng với Thiền.  Làm công việc 
như Ông Bàng Long Uẩn nói: gánh nước 
bửa củi đều là thần thông diệu dụng... 
Thân có làm, tâm vẫn an nhiên.   
Đó là Thiền trong động hay Định trong 
động.  
Theo kinh nghiệm riêng, dừng niệm trong 
công việc giản đơn, quen tay dễ hơn trong 
khi đi đứng thiền hành.  Dừng niệm trong 
khi đi đứng dễ hơn trong lúc ngồi không, 
hoặc tọa thiền (người mới học).  Vì lúc 
rảnh rang tâm có quán tính nghĩ nhớ lăng 
xăng, muốn để tâm trí thảnh thơi giây lát 
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cũng khó.  Khi bận rộn ta quên nhiều 
việc, đến giờ ngồi thiền hay đi ngủ, bắt 
nhớ đủ thứ, trong não nói thầm không 
dứt.   
Người mới học thiền nên tập từ dễ đến 
khó.  Trong việc làm quen thuộc, trong 
khi đi đứng, lúc nào không cần nghĩ nên 
tập vô ngôn, lâu ngày thành quán tính.  
Từ chỗ có chút kinh nghiệm không lời, 
tập thành một định lực sơ khỏi, ngồi thiền 
mới dừng được niệm.  
2.  Trong tịnh:  
Tọa thiền là phương pháp dụng công thù 
thắng nhất.  Vì tọa thiền mới vào được 
định sâu, thân tâm bất động, chuyển hóa 
được thân, tâm, trí tuệ tâm linh.  
Tọa thiền là chính, còn thiền trong 4 oai 
nghi là phụ.  Nhưng cái phụ rất cần để hỗ 
trợ cho cái chính.  Tọa thiền phải đúng 
phương pháp, đúng kỹ thuật.  Nếu sai làm 
sẽ gây ra thiền bịnh.  
Sau đây tôi kể lại sự dụng công sai lầm 
của tôi:  
Khi tọa thiền tôi áp dụng kỹ thuật Tỉnh 
Thức Biết, là trạng thái tỉnh thức không 
lời.  Nói là không lời, nhưng do chưa có 
định lực, quán tính nói thầm (Tầm), đối 
thoại thầm lặng (Tứ) vẫn lai rai khởi lên.  
Nếu áp dụng đúng Tỉnh Thức Biết, khi 
tầm tứ khởi lên, chỉ thầm nhận biết là nó 
tiêu mất.  Tâm trở lại trạng thái không lời.  
Tỉnh thức biết như thế, tầm tứ sẽ thưa, 
yếu dần, đi đến dứt tầm, dứt tứ.  
Dụng công sai, khi tầm, tứ khởi lên, tôi 
khởi nghĩ tầm tứ khởi lên; khi nó dứt, tôi 
khởi nghĩ nó dứt.  Trong lúc tọa thiền, 
không lời nói thầm, không suy nghĩ, 
nhưng còn cái Biết.  Ngồi mà không biết 

gì hết là vô ký, trầm không, si định.  Trái 
lại, khi Tỉnh thức với cái Biết của ý thức, 
tức quá tỉnh táo, canh chừng niệm khởi, 
như nói trên là sai.  Vì sao?  Vì có 3 sắc 
thái Biết: biết của ý căn, biết của ý thức 
và biết của tánh giác.  Biết của ý căn, ý 
thức là biết có lời, có người biết, có cái bị 
biết.  Còn biết của tánh giác là Biết không 
lời, cái biết thuần tịnh.   
Dụng công sai lầm với cái Tỉnh thức ý 
thức, cái biết có lời, là tác động qua hệ 
giao cảm thần kinh, làm căng thẳng tinh 
thần.  Thoạt đầu ít niệm, sau niệm khởi 
lung tung, ngồi không an, chân tê nhức... 
Tôi còn phạm một sai lầm khác là niệm 
khởi lên, tôi khởi ý dẹp niệm, niệm càng 
khởi, tôi càng tập trung ý dừng niệm. 
(Thầy gọi là đùa với niệm hay cút bắt với 
niệm).  Đó là tạo ra xung đột nội tâm, tác 
động qua hệ giao cảm, kết quả máu tụ lên 
đầu, bị nhức đầu.  
Trong đời học Thiền của tôi có 2 lần gay 
go, 2 lần qua truông, gặp khó khăn gần bỏ 
cuộc.  
Lần thứ nhất, năm 96, tôi lên Portland 
(Oregon) học Thiền.  Vào học nửa chừng, 
làm cách nào cũng không có kinh nghiệm 
dừng niệm, tôi đành rút lui, tự nghĩ mình 
không có duyên với Thiền.  Đến khóa 3 
Corona, năm 98, nhờ Thầy nói: “Muốn 
dẹp quán tính nói thầm, phải tập một quán 
tính mới: Vô ngôn.  Và quán tính là thói 
quen, thói quen do huân tập mà thành”.  
Tôi chịu khó tập hoài cho tới khi có chút 
kinh nghiệm Không lời, tuy vẫn còn tầm 
tứ khởi lên.  Tôi tự nhủ cứ tập riết rồi sẽ 
dứt tầm, dứt tứ.  
Lần thứ hai là cuộc chơi cút bắt với niệm 
qua nhiều năm tháng, do dụng công sai kỹ 
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thuật Tỉnh Thức Biết thành Tỉnh Thức Ý 
Thức, sanh bệnh nhức đầu đến nỗi chỉ 
ngồi độ 5-10 phút, máu tụ lên đầu rần rần, 
phải xả thiền.  Đến đây là hết.  Lần trước 
tìm không thấy bánh Thiền, lần này thấy 
đó mà không với tới được.  Tự nghĩ phải 
chia tay với Thiền thôi.  

III. LÀM CHỦ NIỆM 
Suýt chút nữa từ giã Thiền, tôi chợt nhớ 
lời Thầy dạy: Thiền là thư giãn, là tác 
động vào thần kinh đối giao cảm, trong đó 
không có nỗ lực, không có tập trung ý chí.  
Làm căng thẳng thì kích động thần kinh 
giao cảm, càng dễ bệnh, đi tới tẩu hỏa 
nhập ma.   
Nhớ lại Thiền là thư giãn, tôi sửa lại 
phương pháp dụng công.  Thay vì nhắm 
mắt, tôi ngồi thiền mở mắt, nhìn Chú Ý 
Trống Rỗng, thấy rõ hết mọi vật mà 
không gọi tên, không chú ý tới vật nào.  
Chỉ nhìn vào khoảng không theo kiểu 
“mắt nhìn mà tâm để trống trơn, hoặc lối 
nhìn vô tâm, vô tư lự.”   
Lúc trước, tôi có tập nhìn không định 
danh, nhìn chú ý trống rỗng.  Giờ ngồi 
nhìn trống rỗng không mấy khó khăn.  
Tôi thư giãn cái đầu, để tâm trí trống trơn, 
chỉ gá vào cái nhìn, không gá vào vật nào 
hết.  Khi nào mắt mỏi, mi mắt sụp xuống, 
tôi để nó sụp tự nhiên, tiếp tục nhìn vào 
cái lờ mờ trước mặt, không cần nhìn rõ 
vật gì.  Nhìn như thế để giữ tâm yên lặng.  
Lạ thay!  Dụng công cách đơn giản như 
thế, không thấy nhức đầu, niệm cũng ít 
khởi lên, nếu tôi không tự khởi.  Khi ấy 
tôi chỉ nhìn trống rỗng, không khởi niệm, 
không theo dõi, không canh chừng niệm.  
Nó khởi hay không khởi, kệ nó, tôi không 

dính mắc với niệm, để tâm an nhiên vô 
sự.  Chỉ có cái nhìn trống không và cái 
tâm trống không, ngoài ra không gì khác.  
Xin nói rõ lúc ấy vẫn biết rõ chung quanh 
mà không duyên theo cái biết ấy.  Chỗ 
này khá tế nhị. Tâm tĩnh lặng thái quá, 
chìm trong mơ màng là vô ký, trầm 
không, si định, là sai.  Tâm tỉnh táo thái 
quá trở thành tỉnh thức của ý thức.  Tất cả 
trong thân, ngoài thân đều biết và khởi 
niệm biết lại cũng sai.  Biết mà không 
khởi niệm biết, mới là đúng!   
Tôi duy trì trạng thái ngồi nhìn trống 
không, vô tâm, vô niệm này càng lâu càng 
tốt.  Khi xả thiền, nhớ lại có ít tầm tứ, hay 
có thoáng qua, không duyên theo nó, nó 
tiêu luôn.  
Tôi hết chứng đau đầu, gần như dứt tầm 
tứ, nói chung là tìm ra đầu mối làm chủ 
niệm.  Sau này Thầy giảng: cách nhìn 
trống rỗng đó là nhìn Chân Như, trạng 
thái Không Lời đó là niệm vô niệm hay 
niệm Chân Như.  Nếu tâp vững chắc sẽ 
vào một tầng định của Bát Nhã, là thể 
nhập Chân Như.  
Tôi lấy làm mừng vì đã tìm lại được ánh 
sáng Thiền, nói cho đúng, là cái lóe sáng 
thôi.  Đem trao đổi kinh nghiệm này với 
các bạn thiền sinh, nhiều người áp dụng 
vào định dễ dàng như anh Không Bát 
Nhã, hoặc vào định vững chắc như cô Tín 
Phước.  

 
KẾT LUẬN 
Tu tập Thiền tuy không dễ, nếu áp dụng 
đúng kỹ thuật vẫn đưa đến kết quả tốt.  
Tôi là kẻ nhiều phiền não, lắm bệnh tâm 
thể, lại sai nhiều trong dụng công mà tập 
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được, bảo đảm bất cứ ai cũng tập được ít 
nhứt 3 bước như tôi.  Chỉ cần quí vị:  

1. Hạ quyết tâm tiến bước trên đường 
tâm linh.  

2. Có ý chí vượt qua trở ngại khó 
khăn, dứt bịnh đổ thừa. 

3. Nắm vững kỹ thuật dụng công để 
không sai đường, lạc lối.  

4. Rành rẽ chiêu thức để vượt qua 
ngóc ngách.  

5. Miên mật dụng công, tập thành 
quán tính mới: vô ngôn.  

Nên nhớ: Đừng cố gắng.  Cố gắng khác 
với miên mật.  Miên mật là dụng công 
không thưa hở.  Lúc nào có dịp là dụng 
công.  Hai buổi Thiền sáng tối, dù có bận 
gì cũng không bỏ qua.  Còn cố gắng là 
dụng công với ý chí, với mong cầu, tâm 
không bao giờ an tịnh, đi ngược với 
Thiền.  Vì con đường Thiền là Vô tác 
(không khởi ý), Vô nguyện (không mong 

cầu).  Càng khởi ý, càng mong cầu, càng 
xa Định.  Chỗ cứu cánh của Thiền là 
không chỗ tới (Vô sở đắc).  Nếu thấy có 
chỗ tới và khởi ý muốn tới là sai lầm tai 
hại.  Đó là kinh nghiệm thất bại của tôi.  
Cứ an nhiên tự tại mà tập Thiền, mọi 
chuyện lăng xăng gác bỏ ra ngoài, tâm 
bình thản dửng dưng, ý hoàn toàn thanh 
tịnh, dù không muốn, Định cũng tới.  Làm 
ngược lại, không bao giờ Định.  
Tâm Định được rồi sẽ chuyển hóa tâm, 
cân bằng thân, phát triển trí huệ tâm linh.  
Phải thật sự CHÂN KHÔNG, mới đạt 
được DIỆU HỮU.   Tâm chưa không, 
chưa phải Thiền.  

Thích Không Chiếu  
9/2000 

(Trích trong Đặc San Thiền Tánh Không  
số 3, Xuân Tân Tỵ 2001)  
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Kính bạch Thầy, 
Kính thưa quí vị Tăng Ni, 
Quí quan khách thân hữu, 
Thưa quí bạn Thiền sinh, 
Hôm nay là ngày bế giảng lớp 1 Tâm Lý 
Học Phật Giáo, con, Thích Không Chiếu, 
trưởng lớp, xin trình bày tóm lược những 
gì chúng con được Thầy hướng dẫn trong 
4 tháng qua.  Sở dĩ con nói đây là lớp 1, 
vì chúng con mong rằng trong thời gian 
tới, Thầy sẽ mở tiếp lớp 2 để hoàn tất giáo 
án đã đề ra.  Và chúng con tiếp tục được 
Thầy dẫn dắt vào khu vườn Phật học đầy 
hoa thơm cỏ lạ, nếu không có duyên này, 
không biết đến bao giờ chúng con mới đặt 
chân tới được. 
Chúng con cũng ước mong sẽ in thành 
sách những bài chúng con đã học để giúp 
ai muốn tìm hiểu về Tâm Lý Học Phật 
Giáo, có tài liệu bổ ích để tin chắc rằng, 
sau Phật nhập diệt 2543 năm, chánh pháp 
vẫn còn trong sáng mãi.  Và đó là con 
đường tâm linh làm thăng hoa nhân cách, 
phát triển trí tuệ, đưa đến giác ngộ và giải 
thoát. 

Trong 4 tháng qua, 16 ngày chủ nhật, 
Thầy đã hướng dẫn chúng con 3 chủ đề 
lớn: 

1. Kết tập kinh điển 
2. Phân liệt hình thành bộ phái và chủ 

trương của các bộ phái 
3. A Tì Đạt Ma 

Vì thì giờ có hạn, con xin lược qua những 
nét chính từng chủ đề một, và những kết 
luận con thu hoạch được qua lớp học này. 

I. KẾT TẬP KINH ĐIỂN 
A. KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN MỘT 
• Thời gian: 

- 3 tháng sau Phật nhập diệt (483 
Trước Công nguyên) 

- Vào năm thứ 8 triều đại A Xà Thế, 
được nhà vua bảo trợ, kéo dài 7 
tháng. 

• Nơi chốn: 
- tại động Thất Diệp Sattapani, núi 

Vaibhāra, ngoại thành Vương xá 
(theo Nam Tông) 

- tại động Indrasāla, núi Linh Thứu 
(theo ngài Mã Minh, Bắc Tông) 

• Tham dự: 500 vị A La Hán, đệ tử Phật. 



Tuyển Tập Thơ Văn THÍCH KHÔNG CHIẾU   –  Như Hạnh & Diệu Nhân      Trang 34 

 

• Chủ trì: 
o Tôn giả Đại Ca Diếp 
o Tôn giả Ưu Bà Ly tụng Luật 
o Tôn giả A Nan tụng Kinh 

• Lý do kết tập: 
Tỳ kheo Subhadda trong tăng đoàn 
Ngài Đại Ca Diếp biểu lộ sự không 
khép mình theo lời Phật dạy, khi nghe 
tin Phật nhập diệt, thốt ra những lời vô 
phép như: ta đã thoát khỏi vị Đại Sa 
Môn ấy, từ nay những gì ta muốn, ta 
làm, những gì ta không muốn ta không 
làm…”  Tôn giả Đại Ca Diếp thấy 
vậy, e rằng Chánh pháp sẽ bị phá vỡ, 
nên triệu tập đại hội kết tập kinh điển. 

• Mục đích: 
Củng cố lại tạng Kinh và tạng Luật 
dựa trên Phật ngôn, bảo tồn sự trong 
sáng của Chánh Pháp. 

• Hình thức: 
Họp tụng miệng, chưa ghi lại thành 
sách. 

• Nội dung: 
Ngài Đại Ca Diếp nêu lên câu hỏi.  
Ngài Ưu Bà Ly trả lời liên quan đến 
Giới Luật.  Ngài A Nan trả lời liên 
quan đến Pháp. 

• Kết quả: 
Tạo được truyền thống họp tụng kinh, 
tụng luật trong giáo đoàn.  Chánh pháp 
được duy trì. 

• Ngôn ngữ: Pāli. 

B. KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN 2. 
• Thời gian: 

Sau khi Phật nhập diệt 100 năm. (Năm 
382-383 TCN), vào triều đại Kalasoka, 
kéo dài 8 tháng.  Không có ai bảo trợ. 

• Nơi chốn:  tại Vàlukàrama ở Tì xá ly. 
• Tham dự: 700 vị Trưởng lão thông 

suốt Kinh tạng, Luật tạng. 
• Chủ trì: Tôn giả Revata. 
• Hình thức: 

1) Hỏi đáp về 10 điều phạm giới (của 
Tăng gốc Bạt Kỳ) 

2) Họp tụng kinh luật (chưa ghi thành 
văn, chưa có tạng Luận) 

• Lý do: 
Trưởng lão Da Xá đến Tì Xá ly, thấy 
các Tỳ kheo gốc Bạt Kỳ vi phạm giới 
luật bằng cách kêu gọi cúng dường 
tiền bạc, và nhiều vi phạm khác (cộng 
chung 10 điều).  Ngài vào thành giải 
thích cho dân chúng biết cúng dường 
như thế là sai giới luật.  Chư tăng gốc 
Bạt Kỳ buộc tội lại ngài Da Xá phạm 
giới luật “vạch lỗi chư Tăng trước tín 
đồ”.  Lỗi này nghiêm trọng, phải bị 
sấn xuất (đuổi ra khỏi nơi hoạt động 
hay tạm thời đình chỉ hoạt động).  
Trưởng lão Da Xá quyết tâm chỉnh 
đốn giới luật bèn đi vận động các 
Trưởng lão kết tập kinh điển lần 2. 

• Kết quả: 
Hội nghị kéo dài 8 tháng.  Cuối cùng 
tất cả đồng ý 10 điều sửa đổi của nhóm 
Bạt Kỳ là phi pháp.  Và tụng đọc lại 
Kinh, Luật. 

Theo Nam Tông, sự kiện 10 điều phi pháp 
đưa đến phân liệt Tăng đoàn như sau: 
ngoài hội nghị của 700 vị Trưởng lão nói 
trên, một số rất đông Tỳ kheo lên đến 
10.000 vị chống đối lại Đại hội, triệu tập 
một hội nghị nơi khác cũng để kết tập 
kinh điển.  Cuộc kết tập này gọi là Đại 
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chúng hay Đại kết tập.  Kinh và Luật kết 
tập ở đây hoàn toàn khác với sự kết tập 
của Trưởng Lão bộ.  Đây cũng là nguyên 
nhân đưa đến phân chia giáo đoàn thành 2 
nhóm: Thượng Tọa Bộ (chính thống, bảo 
thủ) và Đại Chúng Bộ (không chính 
thống, phóng khoáng). Căn nguyên phân 
chia thành hai này là bất đồng quan điểm 
về giới luật. 
Đàng khác, theo Bắc tông, nguyên nhân 
phân liệt là vấn đề Ngũ Sự (5 câu hỏi về 
vị A La Hán).  Sự kiện Ngũ Sự xảy ra 
cách thời Phật nhập diệt khoảng 200 năm, 
không liên quan gì đến 2 kỳ kết tập 2 và 
3.  Ngài Đại Thiên (Mahādeva) nêu lên 
vấn đề Ngũ Sự và được một số đông Tỳ 
kheo chưa đắc quả A La Hán ủng hộ.  
Ngũ Sự là: 

1. A La Hán có thể phạm giới trong 
lúc nằm mơ. 

2. Đối với các việc thế gian, A La 
Hán có trường hợp không biết hết. 

3. A La Hán có những mối nghi trên 
vấn đề giáo lý. 

4. Không thể đắc quả A La Hán mà 
không có Thầy. 

5. Đạo đạt được với tiếng than “Aho” 
(khổ ơi!) 

Ngài Đại Thiên còn nêu ra vấn đề, sau 
thời Phật, nếu người có tài thuyết pháp, 
cũng có thể làm ra kinh. 
Do ngũ sự mà gây ra tranh luận và phân 
chia giáo đoàn thành hai nhóm: Thượng 
Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ theo sử sách 
Bắc Tông.  Truyền thống Nam Tông 
không công nhận Ngũ Sự, trái lại công 
nhận cuộc kết tập kinh điển lần 3 do ngài 
Mục Kiền Liên Tu Đế chủ trì. 

C. KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN 3 
• Thời gian:  Khoảng 236 năm sau Phật 

nhập diệt (năm 250 TCN) dưới triều 
đại và sự bảo trợ của vua A Dục. 

• Nơi chốn:  Hoa Thị Thành (nay là 
Patna) 

• Thành phần: 1000 vị Trưởng Lão 
• Chủ trì: 

1) Theo Nam Tông là ngài Mục Kiền 
Liên Tu Đế (Moggaliputta Tissa). 

2) Theo Bắc Tông là ngài U Ba Cúc 
Đa (Upagupta). 

• Hình thức:  Tụng đọc Kinh, Luật và 
Luận, ghi chép thành sách, ngôn ngữ 
Pāli. 

• Nội dung:  Ghi lại thành văn đủ Tam 
Tạng, đặc biệt có 7 bộ Luận Thư. 

• Lý do: 
1) Thanh lọc Tăng giả (nhiều phần tử 

xấu và ngoại đạo trà trộn vào hàng 
Tăng chúng để hưởng cúng dường) 

2) Thống nhất Kinh, Luật, Luận. 
• Kết quả: 

1) Tam Tạng kinh điển ghi lại thành 
văn và phổ biến khắp nơi 

2) Giáo đoàn Trưởng Lão Bộ hưng 
thịnh và hoạt động khắp Ấn Độ và 
nhiều nước chung quanh. 

Sau lần kết tập này, Phật Giáo truyền sang 
Tích Lan, do chính con vua A Dục là Tỳ 
Kheo Mahinda và Tỳ Kheo Ni 
Sanghamittā, (Bà đem nhánh cây Bồ đề 
nơi Phật thành đạo sang trồng ở Tích 
Lan). 
Về sử liệu, kỳ kết tập này chỉ ghi trong sử 
Nam Tông, sử Bắc Tông không có. 
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D. KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN 4 
• Thời gian:  Sau Phật nhập diệt 500 

năm (khoảng đầu thế kỷ thứ 2).  Thời 
gian khắc bảng đồng là 12 năm.  Được 
vua Ca Nị Sắc bảo trợ. 

• Địa điểm:  tại Kuṇḍalavana Vihāra ở 
Kashmir, hoặc tu viện Kuvana ở 
Jālandhara. 

• Thành phần:  500 vị Tăng đại diện cho 
18 bộ phái. 

• Chủ tọa:  Ngài Thế Hữu, Phó thượng 
thủ: ngài Mã Minh.  Các ngài Hiếp 
Tôn Giả, Pháp Cứu, Giác Thiên, Diệu 
Âm… là các bậc cao tăng thông hiểu 
Tam Tạng tham dự. 

• Hình thức:  kết tập Tam Tạng dưới 
hình thức 300.000 bài tụng theo 
khuynh hướng Nhất Thiết Hữu Bộ. 

• Nội dung ghi lại: 
1) 100.000 bài tụng chú thích Kinh 

tạng. 
2) 100.000 bài tụng giải thích Luật 

tạng. 
3) 100.000 bài tụng giải thích Luận 

tạng. 
• Lý do: thống nhất giáo lý Phật giáo sau 

khi phân liệt thành 18 Bộ phái 
• Kết quả: Tam Tạng kinh điển được ghi 

lại thành văn ngôn ngữ Sanskrit (Bắc 
Tông).  Về phía Nam Tông, Phật giáo 
Tích Lan không công nhận kỳ kết tập 
này. Vì lẽ Trưởng Lão Bộ Tích Lan đã 
tổ chức kết tập lần thứ tư tại Aluvihāra 
hay Alokavihāra, một thôn ấp nhỏ gần 
làng Matale (Tích Lan) khoảng năm 
83 TCN bằng tiếng Pāli trên lá buông, 
dưới sự bảo trợ của quan Đại thần vua 

Vaṭṭa Gāmani Abhaya.  Cuộc kết tập 
này gồm 500 vị Cao tăng dưới sự chủ 
tọa của Đại Đức Rakkhita. 

Từ đây Phật giáo có hai loại: 
1)   Hệ Pāli: Nam Tông hay Nguyên Thủy 

•  Kinh Tạng Nikāya 5 bộ 
•  Luật Tạng Pāli 5 bộ 
•  Luận Tạng Pāli 7 bộ 

2)   Hệ Sanskrit: Bắc Tông hay Phát 
Triển. 

•  Kinh Tạng A Hàm (Āgama) 5 bộ 
•  Luật Tạng Sanskrit 5 bộ 
•  Luận Tạng Sanskrit 7 bộ 

Nội dung và hình thức Tam Tạng của hai 
hệ có khác nhau đôi chút. 
  
II. PHÂN LIỆT BỘ PHÁI 
Sau kỳ kết tập kinh điển 2, giáo đoàn đã 
phân chia thành 2 bộ phái: Trưởng Lão 
Bộ (hay Thượng Tọa Bộ) và Đại Chúng 
Bộ, do 2 sự việc: 
1) 10 điều phi pháp của nhóm tăng Bạt 

Kỳ (theo Nam Tông) 
2) Ngũ sự về A La Hán do ngài Đại 

Thiên nêu lên (theo Bắc Tông) 
Từ hai bộ phái này, trong vòng 200 tới 
400 năm sau Phật nhập diệt, tiếp tục nảy 
sinh ra 18 hoặc 20 – 24 – 34 bộ phái, 
trong số đó hoạt động mạnh nhất là 
Thượng Tọa Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ. 
Hệ kinh điển Pāli do Thượng Tọa Bộ kết 
tập. 
Hệ kinh điển Sanskrit do Nhất Thiết Hữu 
Bộ kết tập. 
A.   NHỮNG NGUYÊN NHÂN HÌNH 
THÀNH BỘ PHÁI 
1) Vì không có giáo hội trung ương. 
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2) Địa lý, khí hậu các nơi không giống 
nhau. 

3) Tình hình sinh hoạt tâm lý và sinh lý 
giữa già và trẻ khác nhau. 

4) Giáo đoàn bị hoàn cảnh lịch sử chi 
phối, khi được nâng đỡ, khi bị đàn áp. 

5) Quan điểm, cách nhìn khác nhau qua 
mức độ chứng ngộ của các vị đứng 
đầu bộ phái. 

 B.   LỢI ĐIỂM CỦA SỰ PHÂN LIỆT 
Phân liệt là sự chia rẽ, tuy không hay, 
không được tán thán, cũng có những lợi 
ích lớn về sau 
1) Các bộ phái có chủ trương, đường lối 

riêng, đưa đến luận chiến (tranh luận) 
qua lại với nhau.  Nhờ đó Kinh, Luật, 
Luận được giải thích rộng rãi dưới 
nhiều hình thức văn chương, thi kệ, 
triết học, qua các Luận Sư nổi tiếng, 
làm cho kho tàng Phật pháp được sáng 
tỏ, phong phú, đồ sộ. 

2) Mặc dù chỉ trích, phê bình lẫn nhau, 
các bộ phái vẫn coi nhau là con Phật. 
Ngài Nghĩa Tịnh ví giáo lý của Phật 
như cây gậy vàng gãy làm 18 khúc, 
mỗi khúc đều có căn bản giáo pháp.  
Dù chia ra nhiều bộ phái, tinh hoa Phật 
pháp vẫn không thay đổi. 

 C.   HÌNH THỨC CỦA SỰ PHÂN 
LIỆT 
Bất đồng với nhau về chủ trương, đường 
lối trong việc ứng dụng lời Phật dạy, các 
vị đứng đầu một số tăng sĩ tách rời khỏi 
giáo đoàn lập một giáo đoàn khác. 
Hoặc một nhóm tăng sĩ ở địa phương tự 
mình thành lập một bộ phái riêng. 

Nhiều bộ phái ly khai khỏi Trưởng Lão 
Bộ như: Nhất Thiết Hữu Bộ, Chính 
Lượng Bộ v.v… đều nổi tiếng. 
 D.   TIẾN TRÌNH PHÂN LIỆT 
Sau Phật nhập diệt 100 năm, do việc 10 
điều phi pháp hoặc do Ngũ sự, giáo đoàn 
chia thành 2 bộ phái đầu tiên là Thượng 
Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. 
Thượng Tọa Bộ (thế hệ già) có khuynh 
hướng bảo thủ, tôn trọng truyền thống. 
Đại Chúng Bộ (hế hệ trẻ) có khuynh 
hướng cấp tiến, lấy lý tưởng làm căn bản. 
 Thượng Tọa Bộ về sau chia thành 10 bộ 
phái là: 

1)   Nhất Thiết Hữu Bộ 
2)   Độc Tử Bộ 
3)   Pháp Thượng Bộ 
4)   Hiền Vũ Bộ 
5)   Chính Lượng Bộ 
6)   Mật Lâm Bộ 
7)   Hóa Địa Bộ 
8)   Pháp Tạng Bộ 
9)   Ẩm Quang Bộ 
10) Kinh Lượng Bộ 

Đại Chúng Bộ lần lượt phân chia thành 8 
bộ phái 

1)   Nhất Thuyết Bộ 
2)   Xuất Thế Bộ 
3)   Kê Dận Bộ 
4)   Đa Văn Bộ 
5)   Thuyết Giả Bộ 
6)   Chế Đa Sơn Bộ 
7)   Tây Sơn Trụ Bộ 
8)   Bắc Sơn Trụ Bộ 

Sự phân liệt xảy ra lần hồi trong nhiều 
năm.  Những bộ phái nào có đường lối 
chủ trương đúng chánh pháp thì được dài 
lâu.  Trái lại, tự đào thải. 
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E.   HẬU QUẢ CỦA SỰ PHÂN LIỆT 
Thượng Tọa Bộ khác với Đại Chúng Bộ. 
Hệ Nam Tông khác với hệ Bắc Tông. 
Hệ Pāli (Nam Tông) gồm có: Ấn Độ, Tích 
Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt, Lào, 
Việt Nam…sinh hoạt tôn giáo theo truyền 
thống cũ, gần gũi nhau, có qui củ hơn.  
Tuy không nói cùng một thứ tiếng, nhưng 
tất cả cùng đọc tụng kinh tạng tiếng Pāli. 
Hệ Sanskrit (Bắc Tông) gồm có Trung 
Hoa, Mông Cổ, Tây Tạng, Triều Tiên, 
Nhật, Nepal, Việt Nam…sinh hoạt cởi 
mở, phóng khoáng, đa dạng và hòa nhập 
vào các địa phương dễ dàng hơn. 
Dù bị phân liệt thành nhiều bộ phái, nền 
văn học, triết học, luận lý và phương pháp 
tu tập của Phật Giáo vẫn giữ nguyên bản 
sắc, tuy rằng đã trở nên đa dạng, phong 
phú, theo nguyên tắc tùy duyên bất biến 
của nhà Phật. 

III. A TÌ ĐẠT MA 
A.  Ý Nghĩa: A Tì Đạt Ma (P: 
Abhidhamma, S: Abhidharma) được 
nhiều học giả Trung Hoa dịch nghĩa là: 
đại pháp, thắng pháp, vô tỉ pháp, vi diệu 
pháp. 
Đây là Pháp được các luận sư Nam Tông, 
cũng như Bắc Tông giảng rộng nghĩa lời 
Phật dạy trong Kinh và Luật, làm nổi lên 
những nét đặc biệt, tinh hoa của của Kinh 
và Luật. 
Nó vạch ra lý tưởng thánh thiện và con 
đường tâm linh thông qua thực hành đưa 
đến cứu kính giác ngộ và giải thoát.  Phần 
lớn các luận sư xoáy vào sự khai triển các 
pháp Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị 
Nhân Duyên, Chân Như, Không, Huyễn. 

Nó chỉ ra nguyên nhân hiện tượng thế 
gian là Duyên sinh, không có đấng thần 
linh nào tạo ra. 
Tinh túy của A Tì Đạt Ma là các pháp thế 
gian do duyên sinh mà có, vì vậy, không 
có thực chất tính.  Do duyên sinh nên bị 
chi phối bởi qui luật sinh, trụ, dị, diệt (loài 
vô tình) hay sinh, lão, bệnh, tử (loài hữu 
tình).  Thế nên các pháp thế gian là vô 
thường, vô ngã, không (thực chất tính).  
Thấy rõ, biết rõ như vậy, tâm không dính 
mắc. Tâm không dính mắc đưa đến giải 
thoát.  Và Niết bàn là trạng thái thanh tịnh 
của tâm. 
 B)  Thành phần:  A Tì Đạt Ma được lập 
thành trong 5 nhóm: 

1. Đạo đức học 
2. Tâm lý học 
3. Luận lý học 
4. Triết học 
5. Siêu hình học 

IV. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH A 
TÌ ĐẠT MA 
Hai lần kết tập kinh điển đầu 1 và 2 chỉ có 
Kinh và Luật.  Kể từ lần kết tập 3, sau sự 
hình thành các bộ phái mới có thêm tạng 
Luận.  Từ đó kinh điển có đủ 3 tạng: 
Kinh, Luật, Luận, gọi là Tam Tạng Kinh 
Điển. 
Hệ Pāli (Nguyên Thủy) có 7 bộ Luận. 

1)   Pháp Tập Luận. 
2)   Phân Biệt Luận. 
3)   Giới Thuyết Luận. 
4)   Nhân Thi Thiết Luận. 
5)   Song Luận. 
6)   Phát Thú Luận. 
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7)   Luận Sự. 
Hệ Sanskrit (Phát triển) cũng có 7 bộ 
Luận 

1)   A Tì Đạt Ma tập dị môn túc luận. 
2)   A Tì Đạt Ma pháp uẩn túc luận. 
3)   Thi Thiết túc luận. 
4)   A Tì Đạt Ma thức thân túc luận. 
5)   A Tì Đạt Ma giới thân túc luận. 
6)   A Tì Đạt Ma phẩm loại túc luận. 
7)   A Tì Đạt Ma phát trí luận. 

Sau khi các bộ Luận này được kết tập, 
trường phái sớ giải lại ra đời.  Đó là bộ 
Đại Tì Ba Sa Luận do 500 Trưởng Lão 
kết tập tại Ca Thấp Di La dưới triều vua 
Ca Nị Sắc.  Và nhiều bộ luận nổi tiếng 
khác ra đời như: 

1) A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận (bộ luận 
căn bản của Câu Xá Tông). 

2) A Tì Đat Ma Câu Xá Thích Luận: 
hai bộ này do ngài Thế Thân soạn. 

3) A Tì Đàm Tâm Luận: do ngài Pháp 
Thắng soạn. 

4) A Tì Đàm Tâm Luận Kinh: do ngài 
Ưu Bà Thiên Đà (Upasanta) sáng 
tác. 

5) Thành Thật Luận do ngài 
Harivarman soạn. 

6) A Tì Đạt Ma Pháp Yếu: do ngài A 
Nâu Lâu Đà soạn. 

Ngoài ra còn có những Thánh điển Pāli 
ngoài Tam tạng như: 

1) Đảo Sử: ghi chuyện Phật đản sinh, 
lịch sử Trung Ấn, sự phân liệt 
Trưởng Lão Bộ nguyên thủy ra 18 
bộ phái khác nhau, sự truyền Phật 
giáo vào Tích Lan bắt đầu từ Tỳ 
kheo Mahinda và lịch sử Tích Lan 
đến triều đại vua Mahāsena. 

2) Đại Sử do ngài Mahānāma ghi lại 
những biến cố lịch sử có nhiều chi 
tiết hơn Đảo Sử. 

3) Tiểu sử do ngài Dhammkitti và 
nhiều vị khác ghi lại nhiều thời kỳ 
khác nhau của Phật Giáo Tích Lan 
đến thế kỷ 18 dương lịch. 

4) Đại Giác Sử do ngài Upatissa ghi. 
5) Milindapañhā: (Những câu hỏi của 

vua Mihinda hay Na Tiên Tỳ Kheo 
kinh), trình bày sâu sắc những vấn 
đề siêu hình, đạo đức, luân hồi, tri 
thức, tâm lý học Phật giáo, dưới 
hình thức hỏi đáp, hình thành 
khoảng 150 năm TCN. 

6) Giải Thoát Đạo do ngài Upatissa 
soạn vào đầu thế kỷ thứ 1 bằng 
Pāli. 

7) Thanh Tịnh Đạo do ngài Phật Âm 
(Buddhaghosa) trước tác tại Tích 
Lan, thế kỷ 5. 

8) Sớ giải về Luật, cũng do ngài Phật 
Âm soạn. 

V. KẾT LUẬN 
Qua lớp 1 Tâm Lý Học Phật Giáo, về 3 
chủ đề: Kết tập kinh điển, Phân liệt bộ 
phái, và A Tì Đạt Ma, con rút ra được 
những luận điểm sau: 
1) Khi sắp nhập diệt, Đức Phật có di chúc 

lại ngài Anan: “Hãy tự mình làm ngọn 
đèn cho chính mình, hãy nương tựa 
vào chính mình, đừng nương vào gì 
khác…Dùng chánh pháp làm ngọn 
đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương 
tựa, đừng nương tựa vào một gì 
khác…” 
Đức Phật đã từ bỏ cuộc sống đế 
vương, từ bỏ gia đình thân thuộc, dấn 
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thân đi tìm chân lý, sống cuộc sống vô 
cùng khổ hạnh, đắc quả Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác, và đi hoằng pháp 
độ sanh suốt cả cuộc đời.  Đến giây 
phút chót, Đức Phật còn để lại lời di 
giáo quí báu cho chúng sanh.  Thật là 
một đức Từ bi vô lượng.  Chúng con 
xin thành tâm đảnh lễ Phật bảo. 
2453 năm sau, chánh pháp vẫn được 
bảo tồn nguyên vẹn và phát huy sáng 
rỡ là nhờ Tam Tạng kinh điển.  Tam 
Tạng kinh điển lưu truyền đến nay 
giúp tất cả Phật tử và chúng con thấy 
ánh sáng vi diệu Phật pháp, bước ra 
khỏi cơn mê u tối.  Chúng con rất biết 
ơn và thành tâm đảnh lễ Pháp bảo. 
 Nhờ những lần kết tập, dưới nhiều 
hình thức đọc tụng, ghi lại thành văn, 
khắc trên bảng đồng, trên đá, v.v… mà 
Tam Tạng kinh điển được duy trì.  
Thật là những công trình vĩ đại qua 
mấy ngàn năm, do công lao của chư 
Tổ Sư, Luận Sư và nhiều người con 
Phật vô danh khác.  Chúng con xin 
thành tâm biết ơn các ngài và đảnh lễ 
Tăng bảo. 

2) Phật lại nói: “Những ai sau khi ta diệt 
độ, tự mình làm ngọn đèn cho chính 
mình, tự mình nương tựa vào chính 
mình, không nương tựa vào gì khác.  
Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
Chánh pháp làm chỗ nương tựa… 
Những vị ấy là những vị tối thượng 
trong hàng Tỳ kheo của ta, nếu vị ấy 
thiết tha học hỏi.” 
Chúng con học Thiền là pháp môn độc 
hành độc bộ, là tự mình nương tựa vào 
chính mình.  Chúng con cũng thiết tha 
học hỏi.  Nhưng chưa phải là hàng tối 

thượng, chúng con còn nhờ Thầy dẫn 
dắt lúc sơ cơ.  Nhờ Thầy chúng con đi 
đúng chánh pháp, dùng chánh pháp 
làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa.  
Công ơn dẫn dắt của Thầy đối với 
chúng con rất sâu dày. Chúng con xin 
đảnh lễ Thầy để tỏ lòng tri ân Tôn Sư. 

3) Có những nguyên nhân xem như 
không hay, không khả hỷ, lại đem đến 
kết quả tốt về sau như: 
• Tỳ kheo Subhadda phát ngôn vô 

pháp đưa đến kết tập kinh điển lần 
1. 

• 10 điều phi pháp đưa đến kết tập 
kinh điển lần 2 và phân liệt bộ phái 

• Việc thanh lọc Tăng giả đưa đến 
kết tập kinh điển lần 3. 

• Việc phân liệt thành 18 bộ phái đưa 
đến kết tập kinh điển lần 4. 

Do nhiều lần kết tập mà kinh điển 
được hệ thống hoá và duy trì đầy đủ.   
Như vậy không phải cứ nhân xấu đưa 
đến quả xấu.  Còn phải kể đến yếu tố 
duyên.  Nên nói mọi việc mọi sự do 
duyên sinh, không do may rủi hay thần 
linh định đoạt.  Thuyết duyên sinh của 
nhà Phật dễ nghe, dễ chấp nhận hơn 
thuyết định mệnh và thuyết ngẫu nhiên 
(may rủi).  Còn thuyết do ý chí con 
người quyết định, nếu đúng thì Phật 
giáo đã bị tiêu diệt hồi thế kỷ 10 và 12, 
sau khi bị đàn áp và triệt tiêu ở Ấn Độ. 

4) Ngày xưa Kinh và Luật được truyền 
tụng bằng miệng, bằng lời, qua mấy 
trăm năm, không bị tam sao thất bản, 
quả thật là điều kỳ diệu.  Đến khi Tam 
tạng được lập thành văn, viết thành 
chữ, khắc lên bảng đồng, lên đá…Phật 
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giáo bị đàn áp khốc liệt trong nhiều thế 
kỷ.  Chùa chiền, bảo tháp bị san bằng, 
kinh sách bị phá hủy, đến nay nguyên 
bản không còn lại bao nhiêu.  Vậy mà 
Tam Tạng kinh điển đến ngày nay, 
thật phong phú, dồi dào, được in thành 
sách, bằng nhiều ngôn ngữ, và xuất 
hiện cả trên Internet…lại là một điều 
kỳ diệu thứ hai. Vì sao? 
• Vì Phật giáo là đạo giác ngộ.  Nhờ 

Phật pháp nhiều người được giác 
ngộ.  Nhiều người giác ngộ làm 
Phật pháp càng thêm sáng tỏ. 

• Vì Phật giáo là đạo giải thoát.  Đức 
Phật tuyên bố: “Giống như nước 
các đại dương cùng có chung một 
vị mặn, đạo của Như Lai tuy nhiều 
phương tiện, cũng có chung một vị 
giải thoát.”   Ngày nào chúng sinh 
còn khổ đau, chúng sinh còn cầu 
đạo giải thoát. 

5) Phật giáo bị phân liệt, chẳng những 
chia thành 2 hệ: Pāli và Sanskrit, còn 
phân chia ra nhiều bộ phái, hệ phái, 
tông phái…không kể xiết.  Thế nhưng 
tất cả các phái này cùng bình đẳng tồn 
tại và phát huy giáo pháp theo lối riêng 
của mình.  Phái nào theo đúng chánh 
pháp thì lưu truyền dài lâu, trái lại, tự 
đào thải.  Không có phái nào tiêu diệt 
phái nào.  Dù luận chiến, tranh luận 
với nhau để làm sáng tỏ giáo lý, các 
phái vẫn coi nhau là con Phật, không 
tranh chấp xâu xé nhau.  Suốt hơn 
2500 năm lịch sử, Phật giáo chưa từng 
bức hại ai. 

6) Thời nào Phật giáo được vua chúa yểm 
trợ (vua A Dục, vua Ca Nị Sắc…) Phật 
giáo được hưng thịnh.  Đặc biệt vua A 

Dục sau khi tự hối đã tàn sát quá 
nhiều, vua qui y Phật, và phát tâm Đại 
Bi, chủ trương bất bạo động, đại xá tù 
binh, phá nhà tù, xây bệnh xá, trường 
học, làm đường sá, trồng cây, đào 
giếng…và đối xử bình đẳng với các 
tôn giáo.  Cho thấy nơi nào vua chúa 
nhờ ánh sáng đạo Phật thức tỉnh, nơi 
đó có thái bình an lạc, dân chúng được 
hưởng phúc lợi và an lành.  Trái lại, 
nơi nào vua chúa theo tín ngưỡng cực 
đoan, nơi đó tự do tín ngưỡng bị triệt 
tiêu, Phật giáo bị đàn áp, và dân chúng 
nơi đó làm nạn nhân của hận thù, tranh 
chấp, xâu xé nhau, kể cả thời khoa học 
tiến bộ hiện nay. 

7) Phật pháp gồm có hữu vi pháp và vô vi 
pháp. 
Hữu vi pháp là pháp có lý luận, có tác 
ý, có giải thích bằng ngôn từ, là tục đế. 
Vô vi pháp là pháp siêu lý luận, không 
tác ý, không thể nói ra chỉ ai tu tự kinh 
nghiệm, là chân đế. 
Phải nhờ pháp hữu vi để hiểu pháp học 
và pháp hành, để trao đổi kinh nghiệm 
với nhau, nhưng nếu không vượt qua 
khỏi pháp hữu vi, thể nhập vào pháp 
vô vi, dù dụng công bao nhiêu cũng 
không đạt được trí tuệ tâm linh, đi đến 
giác ngộ và giải thoát. 

Muốn thể nhập pháp vô vi, hành giả phải 
đạt cái không lời, hay vô ngôn, tâm 
không.  Tổ sư nói: “Đạo ta không lời.  
Ngươi đạt được cái không lời là đạt đạo.”  
Thuở xưa, đức Phật đạt được cái Như 
Vậy (Tathā) không thể dùng lời diễn tả.  
Tiếp sau, chư Tổ dạy cái Chân 
Như (Tathatā) cũng nói về chỗ: Tâm Như 
và thể nhập Chân Như. 
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Chúng con học Thiền Tánh Không, tất cả 
kỹ thuật Thầy dạy cốt sao chúng con kinh 
nghiệm được cái không lời.  Tất cả các 
bạn thiền sinh của con không nhiều thì ít 
đều đạt kinh nghiệm quí báu ấy.  Tuy còn 
sơ cơ, những bước chân trên đường tâm 
linh của chúng con, dưới sự hướng dẫn 
khéo léo của Thầy, dần dần thêm vững 
chắc.  Vậy là Thầy hướng dẫn chúng con 
đi đúng chánh pháp.  Thật là một phước 
duyên lớn lao của chúng con được gặp 
Thầy. 
Kính bạch Thầy, 
Mặc dù Thầy không muốn mở lớp Tâm 
Lý Học Phật Giáo, vì nó thuần lý 
thuyết Phật học, đi ngược lại Thiền là 
pháp vô ngôn; nhưng vì chúng con nhiều 
lần thỉnh cầu, Thầy vì chúng con mà mở 
dạy.  Bốn tháng qua rất mau.  Thời gian 
đó, Thầy mất bao nhiêu công lao khó 
nhọc để soạn bài cho chúng con.  Vì trục 
trặc kỹ thuật, Thầy phải soạn tới 2 lần, 
quả thật Thầy đã trút bao trí não, tinh thần 

cho chúng con.  Công ơn này, chúng con 
xin ghi nhớ.  Nhiều lần Thầy kêu bài học 
khô khan, nhàm chán, khó nuốt.  Thầy 
bảo ngưng lớp học.  Nhưng chúng con ai 
cũng một lòng xin học.  Bài học dù thuần 
kiến thức khô khan, với sự giảng dạy 
khéo léo của Thầy, chúng con đều nắm 
vững chủ đề, và lớp học không mấy khi 
vắng tiếng cười.  Khi lớp bắt đầu, số thiền 
sinh ghi tên là 19.  Đến nay bế giảng cũng 
là 19 vị, toàn là hột chắc.  Chúng con nay 
tạm ở nhà, sẽ thấy thiếu vắng không khí 
đầy thiền lạc và vô ưu của lớp học. 
 Chúng con mong rằng Thầy sẽ nghỉ ngơi 
khỏe khoắn, hoàn tất tập 2 và 3 của bộ 
Tìm Hiểu và Ứng Dụng Thiền Phật Giáo.  
Ra mắt sách xong, Thầy sẽ mở tiếp lớp 2 
Tâm Lý Học Phật Giáo. 
Kính mong Thầy hứa khả.  
Con kính chào Thầy 
Xin kính chào quí vị.  

KHÔNG CHIẾU                           
29/08/2000 ĐS Thiền Tánh Không Số 3
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Kính bạch Thầy,  
Thưa quí vị Tăng Ni,  
Thưa quan khách,  
Cùng các bạn thiền sinh,  
Hôm nay, nhân dịp Bế giảng Lớp 2 Tâm 
Lý Học Phật Giáo, con là Sa Di Thích 
Không Chiếu, xin tổng kết những gì 
chúng con đã học trong 5 tháng qua ở Lớp 
2 này.  
Từ ngày khai giảng, 1 tháng 5 đến nay, 
Thầy đã rút tỉa những tinh yếu của nền 
Tâm Lý Học Phật Giáo trong các Luận 
thư cũng như trong Giáo lý của Phật, dẫn 
dắt chúng con từng bước. Chúng con cảm 
thấy như vào một chân trời mới lạ của 
khu rừng Phật học mênh mông. Mặc dù 
đã nhiều lần Thầy bảo lớp TLHPG này 
thuần lý luận, khô khan, khó nuốt, chúng 
con vẫn cứ nài, xin Thầy giảng dạy. Càng 
học chúng con càng thấy thú vị, bổ ích, 
vừa mở rộng kiến thức về Phật học và 
Thiền học, vừa chuyển đổi nhận thức, và 
vừa đi sâu vào phần tâm lý trong Phật 
học. Riêng phần con, con đã nhận ra và 
thấm ý nhiều điều làm chuyển hóa tâm 
con ngày càng thêm an lạc. Con xin trình 

bày những bài học bổ ích trong các đề tài 
đã học sau:  
1. Tâm Lý Học Phật Giáo.  
2. Sự tu chứng của Đức Phật.  
3. Tâm trong đạo Phật.  
4. Lý duyên khởi.  
5. Tùy miên. Giờ đây, con xin tóm lược 
những điều chúng con đã được học để san 
sẻ những lý thuyết khô khan, khó nuốt 
cho các bạn thiền sinh.  

I. TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO 
LÀ GÌ?  
Đức Phật là người đầu tiên chứng ngộ và 
nói lên thực tướng thế gian, trong đó con 
người là quan trọng. Trong mỗi người có 
hai phần: thân và tâm, phần Tâm là chủ 
yếu. Thông thường, tâm làm chủ thân. 
Tâm là đầu mối của sinh tử luân hồi, tâm 
cũng là đầu mối của thoát khổ, giải thoát, 
tùy theo ta để cho tâm dẫn dắt hay biết 
làm chủ tâm. Theo Phật giáo, thiện, ác, 
mê, ngộ, an vui hay phiền não không 
ngoài hoạt động của Tâm hay Tâm lý. Ai 
muốn tìm đường thoát khổ, phải hiểu rõ 
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về Tâm lý này. Pháp của Phật nhắm vào 
chỉ dạy chúng ta về khổ, nguyên nhân của 
khổ, sự diệt khổ, và con đường đưa đến 
diệt khổ. Sau khi Phật nhập diệt, hơn 18 
Bộ phái Phật giáo lần lượt hình thành trên 
đất Ấn. Nền TLHPG từ đó được chư Tổ 
triển khai trong các Luận Thư của các 
ngài. Mỗi vị Tổ nói lên những điều họ đã 
thu hoạch từ Giáo lý của Phật trong các 
Kinh. Từ đó làm cho nền Phật học càng 
dồi dào và càng mở rộng. Tư tưởng phát 
triển đã bắt đầu manh nha trong hàng ngũ 
các Bộ phái. Nói tóm lại, TLHPG nói về 
Tâm con người, và chỉ rõ cách điều 
hướng tâm từ nhiễm ô trở thành tâm 
thanh tịnh. Qua chủ đề TLHPG, con rút 
tỉa được hai bài học:  
1) Tâm, trên căn bản vốn thanh tịnh. 

Khách trần sẽ không làm nhiễm ô nó, 
nếu ta biết làm chủ tâm hay không cho 
nó dính mắc với ngoại trần. Khi tâm 
ngày càng dính mắc vào ngoại trần, ta 
sẽ khó thoát khỏi phiền não và bệnh 
tâm thể. 

2) Thầy nhắc lại nhiều cách làm chủ tâm 
ở các lớp Căn Bản và Bát Nhã. Rốt lại 
có hai cách mà con thấy dễ thực tập 
nhất: + Không nói thầm (trong não) và 
+ Thấy như thật. Dù chưa được Định 
sâu, qua 2 cách nói trên, ta có khả 
năng cắt đứt các rối loạn nội tâm mỗi 
khi tâm bị xúc động.  

II. SỰ TU CHỨNG CỦA ĐỨC 
PHẬT  

Thầy đã chỉ ra bốn giai đoạn tu chứng của 
Đức Phật.  
1) Giai đoạn 1: Sự tỉnh ngộ lần thứ nhứt: 
quyết tâm xuất gia tầm đạo. Khi còn là 

Thái Tử, nhân đi ra 4 cửa thành, thấy 4 
cảnh: già, bệnh, chết và một tu sĩ an nhiên 
tự tại, ngài tỉnh ngộ. Ngài thấy qui luật 
sanh lão bệnh tử không một ai thoát khỏi 
và nhận ra chỉ có con đường tu hành mới 
đưa tới đắc đạo giải thoát. Sự tỉnh ngộ 
này là nhân tố khiến ngài quyết tâm xuất 
gia tìm đạo. 
 2) Giai đoạn 2: học 2 pháp thiền của 2 vị 
thầy Yoga. ♣ Một là Vô sở hữu xứ định 
với thầy Ālāra Kālama. ♣ Hai là Phi phi 
tưởng xứ định với thầy Uddaka 
Rāmaputta. Mặc dù ngài đạt được mức 
định ngang với thầy, được thầy mời ở lại, 
nhưng thấy rằng 2 pháp Thiền Yoga đó 
không đưa đến chứng ngộ, ly tham, an 
tịnh, thượng trí, giác ngộ và Niết bàn, 
ngài từ bỏ hai pháp đó.  
3) Giai đoạn 3: tu khổ hạnh và ép xác. 
Đây là thời kỳ ngài tự hành hạ xác thân 
trong 6 năm về ăn uống, ngủ nghỉ, không 
áo quần, nín thở, rất khốc liệt mà xưa nay 
chưa ai làm được như ngài. Kết quả ngài 
kiệt sức, ngất xỉu. Nhờ nhận bát sữa của 
cô bé chăn cừu, ngài tỉnh lại. Nhận ra sự 
khổ hạnh, đày đọa thân xác là sai lầm, 
không đưa đến giác ngộ, ngài ăn uống trở 
lại và chọn con đường tu tập Trung đạo. 
Khi ấy các bạn đồng tu tưởng ngài lo lợi 
dưỡng, bỏ đi.  
4) Giai đoạn 4: Tỉnh ngộ lần thứ 4: tu tập 
thiền định. Sau khi nhận ra sự sai lầm của 
khổ hạnh, ngài ăn uống trở lại bình 
thường. Nhớ lại khi còn thơ ấu, trong dịp 
lễ Hạ Điền, một mình ngồi dưới gốc cây 
jambu, ngài điều hòa hơi thở và được an 
tịnh nội tâm. Nay ngài áp dụng lại 
phương pháp thở đó để đi vào Thiền định. 
Đến sông Ni Liên Thiền, ngài phát tâm 
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dũng mãnh với lời nguyện: “Dù cho da, 
gân và xương cũng như thịt và máu của ta 
có khô cằn, nếu ta không đạt được giác 
ngộ tối thượng, ta sẽ không rời khỏi chỗ 
này.” Chọn gốc cây pipphala (sau gọi là 
cây Bồ Đề) làm chỗ an trú, ngài tu Thiền 
Định 49 ngày đêm. Ngài nhập sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đạt trạng 
thái thân tâm bất động, vào Kim Cang 
Định, ý thức hoàn toàn ngưng động, mọi 
lý luận không khởi. Liên tiếp trong 3 
canh, vào cuối tuần lễ thứ tư, ngài đắc 
được Túc mạng minh, Thiên nhãn minh 
và Lậu tận minh. Ngài đắc quả vị Phật 
Chánh Đẳng Giác. Nơi bài tiến trình tu 
chứng này con rút ra 5 bài học:  
1. Trước hết phải có sự tỉnh ngộ về vô 

thường, về khổ, và về sanh tử luân hồi 
mới có phát tâm tìm đạo.  

2. Phải dứt khoát lìa bỏ lối tu sai lầm, 
không đưa đến mục đích thoát khổ, 
giác ngộ và giải thoát.  

3. Tuy rằng tu khổ hạnh không đưa đến 
giác ngộ, nhưng nhờ nó, ngài chiến 
thắng được tự ngã và làm chủ được 
dục lạc. 

4. Cần phải phát tâm dũng mãnh mới đi 
ngược dòng đời, tìm đường trở về 
nguồn. Thiếu quyết tâm, ta sẽ giãi đãi 
hay dễ dàng bỏ cuộc.  

5. Nhưng căn bản là phải có hướng tu 
đúng, và có pháp thực hành đúng. 
Theo con, chỉ có con đuờng tu tập 
Thiền định của Phật đã thành đạo và 
chỉ lại mới đưa đến kết quả vô lậu, 
thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Có 
Định mới gột sạch lậu hoặc/tập khí, 
nhân của sanh tử luân hồi. 

  
III. TÂM TRONG ĐẠO PHẬT  

Chữ Tâm trong đạo Phật có thể hiểu 2 
cách: theo ngữ nghĩa và theo phân tích.  
1. Theo ngữ nghĩa có 3 từ:  

a. Citta: là tâm, sự nhận biết đối 
tượng, sự biểu lộ thái độ, tình cảm, 
tư tưởng, nhân cách con người.  

b. Mano hay Manas: là cái ý, sự suy 
nghĩ tính toán, ý đồ, tư duy biện 
luận, trí năng suy luận, là sự nói 
thầm và sự đối thoại thầm lặng.  

c. Viññāṇa là cái thức, ý thức phân 
biệt, so sánh, tính phúc trình, ngã ý 
thức.  

2. Hiểu theo nghiã phân tích: Tâm là 
Thọ, Tưởng, Hành và Thức.  

a. Thọ: là cảm thọ, gồm có ưa, ghét, 
không ưa, không ghét, khi căn tiếp 
xúc với trần. Thọ là đầu mối của 
sanh tử, cũng là đầu mối của giải 
thoát. Người nào làm chủ cảm thọ 
sẽ tự tại ra đi. 

b. Tưởng: là tri giác. Tưởng khởi lên 
tâm ngôn, dệt thành mạng lưới khái 
niệm. Chủ thể của Tưởng là tự ngã. 
Làm chủ được Tưởng hay “Tưởng 
không chỗ nương tựa” thì tâm 
thanh tịnh.  

c. Hành: là những phản ứng của tâm 
và tâm sở, gồm tâm hành (khởi ý), 
ngôn hành (nói thầm) và thân hành 
(hơi thở). Hành tạo nghiệp. Làm 
chủ hành, làm chủ được nghiệp.  

d. Thức là ý thức phân biệt, là dòng 
tâm thức lưu chuyển như dòng 
nước chảy không ngừng, khi sinh 
ra tới khi chết. Rồi nó trở thành tử 
thức hay thức tái sinh. Đạt được 
thức thanh tịnh hay Bạch tịnh thức 
sẽ dứt luân hồi. Tóm lại, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức là nhân của 
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sanh tử luân hồi, cũng là nhân của 
giải thoát, Niết bàn. Những bài học 
con thu hoạch được trong bài Tâm: 
1. Làm chủ Tâm sẽ làm chủ được 

thân, đỡ bệnh tật ốm đau.  
2. Nếu không kịp tu giải thoát, hãy 

cố gắng tu làm nhân chứng, đạt 
được thân đau, tâm không đau, 
sẽ tỉnh táo khi ra đi.  

3. Phật diễn tả cùng một cái Tâm 
mà có 2 mặt / 2 trạng thái: vọng 
tâm và chân tâm, ví như hồ 
nước đục và hồ nước trong. Đục 
là khổ, trong là an nhiên. Đó là 
hình ảnh cụ thể nhứt. Nếu khéo 
tu pháp không nói thầm, thấy 
như thật, tâm vọng sẽ trở thành 
chơn, tâm rối loạn sẽ trở nên 
thanh tịnh.  

IV. LÝ DUYÊN KHỞI:  
Sau khi đạt Lậu tận minh, Phật thấy như 
thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, 
đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa 
đến diệt khổ... Phật thiết lập pháp Tứ Đế. 
Sang tuần lễ thứ 5, ngài chiêm nghiệm lại 
những gì đã chứng ngộ và nhận ra chân 
tánh của các hiện tượng thế gian do nhiều 
nhân và duyên hòa hợp thành. Phật thiết 
lập thuyết Duyên Khởi và Duyên Sinh về 
con người và vũ trụ thật rõ ràng và sâu 
sắc. Dù Phật có ra đời hay không, vạn vật 
trong vũ trụ vẫn vận hành theo Lý Duyên 
khởi, Duyên sinh. Nhưng Phật là người 
đầu tiên đã chứng ngộ và tuyên bố về 
thuyết Tương quan nhân quả này. Cái 
trước làm phát sanh cái sau là Duyên khởi 
(Paticca Samuppāda). Cái trước diệt làm 
cái sau sinh là Duyên sinh (Paticca 
Samuppana). Lý duyên khởi, duyên sinh 

thật sâu xa, phức tạp. Để giản dị, dễ hiểu, 
Phật nói: Cái này có, cái kia có. Cái này 
không, cái kia không Cái này sinh, cái kia 
sinh. Cái này diệt, cái kia diệt. Thuyết 
tương quan nhân quả này chứng minh 
rằng tất cả các hiện tượng thế gian: tâm, 
người, cảnh, vật, sự kiện, sự việc... đều do 
nhiều nguyên nhân, điều kiện, hay duyên 
họp lại mà thành, mà trụ, mà hoại, trở về 
không. Từ lý duyên khởi, duyên sinh này, 
Phật đưa ra thuyết Mười hai nhân duyên: 
vô minh duyên hành, hành duyên thức... 
và thuyết Hoàn diệt: vô minh diệt hành 
diệt, hành diệt thức diệt... để chỉ ra toàn 
bộ nguyên nhân sanh tử luân hồi và con 
đường giải thoát. Những vị nào thông 
suốt và thể nhập thuyết Mười hai nhân 
duyên sẽ đắc quả Duyên Giác (Giác ngộ 
về lý nhân duyên). Bốn đặc tính của Lý 
Duyên Khởi:  
1) Như tánh hay Như thật tánh: là tánh nó 

chơn thật như vậy.  
2) Bất hư vọng tánh hay Bất ly như tánh: 

là tánh nó không lìa như vậy.  
3) Bất dị như tánh: là tánh nó không khác 

như vậy.  
4) Y duyên tánh: là nó có điều kiện tánh 

riêng biệt như vậy.  
Những đặc tính này thuộc phạm vi siêu lý 
luận. Vị nào chứng ngộ sẽ có pháp trí, trí 
huệ thấy biết như thật chân tánh hiện 
tượng thế gian và qui luật vận hành của 
nó. Trải qua hơn 2500 năm, ngày nay chủ 
đề Duyên Khởi, Duyên Sinh đã thâm 
nhập tâm người Phật tử. Tất cả chúng ta 
đều công nhận rằng không có vật nào sinh 
ra, việc nào xảy ra mà không có nguyên 
nhân. Tất cả do duyên sinh nên không có 
bàn tay Thượng đế đặt để. Từ Lý Duyên 
Khởi, con rút tỉa 3 bài học sau: 
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1) Từ nhân sinh quả, muốn giải quyết quả 
Khổ hay Luân hồi sinh tử phải giải 
quyết tại gốc nhân là Nghiệp hay Lậu 
hoặc.  

2) Do nhân Bị sanh mà sanh ra đời. Do tu 
tập đạt cái Vô sanh sẽ được giải thoát. 
Như vậy ta có thể chuyển nghiệp hay 
định mạng.  

3) Điều mà con tâm đắc về Lý duyên 
khởi là mọi việc đều có nhân duyên 
sâu xa. Nếu thấy nó như thật hay 
không nói thầm về nó sẽ không bị dính 
mắc. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, 
vẫn an nhiên tự tại trước mọi tình 
huống. Đó là tu tập thành nhân chứng, 
thân đau, tâm không đau. Tuy chưa đạt 
được mức đó, con đã giảm bớt rất 
nhiều dính mắc và vướng mắc đối với 
sự việc xảy ra cho con.  

V. TÙY MIÊN  
Tùy miên là hiện tượng tâm lý dính mắc, 
phiền não ngấm ngầm dây dưa trong nội 
tâm. Nó rất sâu kín, nhiều khi ta không tự 
biết. Nó độc hại hơn kiết sử (là những sợi 
dây trói buộc tâm) hay lậu hoặc (là những 
đam mê ghiền nghiện). Tùy miên giết lần 
giết mòn con người; có khi nó bùng nổ 
lên, khiến người trở nên điên loạn, hại 
người, giết người một cách lạnh lùng. Tùy 
miên không phải tâm hay tâm sở, mà là 
bệnh tâm lý, ở những người rất tỉnh táo, 
khôn ngoan. Khi căn tiếp xúc với trần, có 
vấn đề gì mà không giải quyết được, sẽ 
trở thành tùy miên. Hầu hết chúng ta ai 
cũng có một vài vấn đề ray rứt, dính mắc, 
ngấm ngầm, nều không giải tỏa được, sẽ 

thành tùy miên. Muốn giảm bớt hay chấm 
dứt tùy miên, nếu giải quyết được tận gốc 
vấn đề thì tốt, nếu không, phải thấy biết 
như thật, hay không nói thầm về nó, tâm 
sẽ không dính mắc. Tu tập lâu dần, tánh 
giác hiển lộ, không còn suy tư tính toán, ý 
thức không khởi lên, lần hồi tùy miên bị 
gột sạch. Người không tu tập hay tu 
không đúng cách sẽ bị các tùy miên ray 
rứt âm thầm ngày đêm, sanh các bệnh tâm 
thể. Tâm dồn nén, có dịp sẽ bùng nổ dữ 
dội, gây ra tội ác. Bài học con nhận ra là: 
Quá khứ đã đi qua, Tương lai thì chưa 
đến, Sống với cái hiện tại Bây giờ và ở 
đây. Thấy, nghe, biết như thật, Tùy miên, 
thiên chấp tiêu. Kính bạch Thầy, Thưa quí 
vị, Cùng các bạn thiền sinh, Năm tháng 
qua, thời gian qua mau. Pháp của Phật mà 
Thầy giảng dạy thật quá cao siêu vi diệu. 
Chúng con học nhiều nhưng thấm vào 
máu chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên đã 
có thuốc chữa bệnh, ai siêng tập thì mau 
lành. Con xin thay mặt 20 thiền sinh lớp 2 
TLHPG kính dâng lên Thầy lòng biết ơn 
chân thành của chúng con. Với những gì 
được Thầy trang bị cho, chúng con sẽ 
vững bước trên đường tâm linh cao 
thượng. Tuy nhiên, lòng chúng con hằng 
khao khát đưọc nghe Pháp bảo, mong 
rằng sẽ có duyên được tiếp tục học Lớp 
Cao Cấp 3 vào năm 2002.  
Con kính bái,  

THÍCH KHÔNG CHIẾU  
(Nhân lễ Bế giảng Lớp 2, TLHPG, ngày 

30/09/2001 Thích Không Chiếu) 
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Phật pháp luôn có hai mặt: Tục Đế và 
Chân Đế. 
Tục Đế là những gì nói, lý giải, hiểu 
được, gọi là chân lý qui ước như văn tự, 
ngôn ngữ, sắc tướng, âm thanh… 
Chân Đế thuộc phạm vi siêu lý luận 
(không thể nghĩ bàn), thuộc chân lý tối 
hậu, chỉ có thể tu tập để hội nhập như 
Không Định, Chân Như. 
Văn, Tư: nghe đọc và suy gẫm về giáo 
lý, thuộc tục đế 
Văn, Tư: nghe đọc mà ngộ, thuộc chân 
đế. 
Tu: có ta, có pháp, thuộc tục đế. 
Tu: mà thể nhập, tự chứng, tự ngộ, là 
chân đế. 
Ví như: nói cái bánh, làm bằng bột, 
đường, cách làm bánh ra sao, là tục đế. 
Bỏ cái bánh vào miệng, không nói một 
lời, vẫn biết rõ mùi vị của bánh; cái biết 
rõ ràng mà không lời đó, thuộc chân đế. 
Ứng dụng vào thực tế như: 
• Trong pháp môn niệm Phật, có người 

niệm, có hồng danh Phật để niệm, là 
tục đế. Niệm Phật đến chỗ nhất tâm 
bất loạn, không còn người niệm, 
pháp niệm, là chân đế. 

• Trong pháp môn trì chú, có người trì, 
và có câu chú để trì, là tục đế. Trì chú 
đến chỗ thể nhập chơn ngôn, người 
trì và pháp trì đều không, là chân đế. 

• Trong pháp môn thiền định, có người 
toạ thiền, có pháp dụng công, là tục 
đế. Khi nào tâm ngôn dứt, tánh giác 
hiển lộ, không còn người biết, chỉ 
còn cái biết không lời, là Định, là 
chân đế. 

Tánh giác là cái biết thường hằng, lặng 
lẽ của mọi người. Nó là cái biết không 
lời (đây là lời nói thầm trong não). 
Trong đó không có suy nghĩ tính toán, 
trí năng biện luận, ý thức phân biệt của 
tự ngã. Tánh giác ngược lại với niệm 
hay vọng tưởng. Có niệm, có vọng 
tưởng, không có tánh giác. Dừng niệm, 
dứt vọng tưởng, tánh giác liền có mặt. 
Do vậy, người không tu tập không hiểu 
tánh giác là gì; hoặc có hiểu cũng không 
làm sao tánh giác có mặt khi người ấy 
chưa làm chủ được sự suy nghĩ. 
Thông thường, khi nhìn thấy vật liền gọi 
tên vật, không dừng ở chỗ thấy biết (xúc, 
thọ). Gọi tên là nói thầm, là Tưởng. 
Thấy liền nói là thấy bằng trí năng, bằng 
ý thức. Tưởng luôn luôn có lời, nó dệt 
thành mạng lưới khái niệm: tốt, xấu, ưa, 
ghét… Đó là cái thấy Phải Là, Nên Là, 
có thành kiến, định kiến, chủ quan đi 
kèm. Nó thuộc phạm vi tục đế.  
Người có công phu tu tập thiền định, khi 
thấy vật chỉ biết vật, dừng tại Thọ. Tức 
thấy bằng cái biết không lời của tánh 
thấy (một cơ chế của tánh giác). Không 
có Ý xen vào. Đó là thấy trạng thái Đang 



Tuyển Tập Thơ Văn THÍCH KHÔNG CHIẾU   –  Như Hạnh & Diệu Nhân      Trang 49 

 

Là của vật. Vật thế nào, thấy y như thế 
đó. Đó là chánh kiến thuộc phạm vi chân 
đế. 
Tu thiền là làm chủ được sự suy nghĩ, 
Tánh giác liền hiển lộ. Đó là trạng thái 
tâm vô niệm, tâm không, đơn tâm hay 
Định. Định sanh Huệ, là trí tuệ siêu 
vượt. Định cũng đưa đến Ngộ, là biết cái 
chưa biết, như người đang mê chợt tỉnh. 
Nếu không Huệ, không chứng ngộ, tu 
nhiều năm vẫn còn mê, thật uổng phí 
một đời. 
Ngoài pháp tu Thiền Định, còn có pháp 
tu Thiền Huệ (Vipassanā). Đó là pháp 
Thấy Như Thật, Biết Như Thật, Thấy 
Biết Như Thật (Như Thực Tri, Như 
Thực Kiến, Như Thực Tri Kiến). Thấy 
Như Thật là thấy cái đang là, cái như 
vậy. Đó là thấy cái thực tướng của vật, 
không thêm một thuộc tính hay phẩm 
chất gì của vật vào đó. Thấy bằng tánh 
thấy, không có trí năng, ý thức, tự ngã 
trong đó. Thấy Như Thật sẽ đưa đến thể 
nhập thực tướng hay chân tánh của hiện 
tượng thế gian. Nó thuộc phạm vi chân 
đế. 
Lại cũng có pháp tu Thiền Quán 
(Anupassanā), tức là ngắm nhìn liên tục 
một đối tượng, một vật để nhận ra chân 
tánh của nó là vô thường, khổ, vô ngã, 
không. Quán này là dùng mắt nhìn lâu, 
nhìn sâu thấy vật nó là vô thường, không 
thực chất tính, là duyên sinh… không có 
suy luận. Tức nhìn bằng tánh giác, bằng 
cái biết không lời. Quán như vậy, sẽ đưa 
đến hội nhập vào các qui luật chi phối 
hiện tượng thế gian, là vô thường, vô 
ngã, không. Hội nhập như vậy gọi là 

thấy tánh, tức ngộ chơn tánh của vạn vật. 
Nó thuộc về chân đế. 
Nói tóm lại, tu thiền dù là Thiền Định, 
Thiền Huệ hay Thiền Quán, phải đạt 
được trạng thái vô ngôn, vô niệm, vắng 
bặt trí năng, suy nghĩ của tự ngã, tánh 
giác mới hiển lộ. Khi đó, không năng, 
không sở, không hai bên, mới chính là 
chân đế. 
Còn dùng trí năng, ý thức để quán 
tưởng, tưởng tượng, dù là hướng tâm 
vào cảnh giới Tây phương cực lạc, Niết 
bàn hay Không, Chân như… bao lâu còn 
tưởng, quán, suy tư, tức còn hai bên 
(năng quán và sở quán) vẫn là tục đế. 
Hiểu được tục đế, chân đế để thấy rõ con 
đường tu tập của mình đưa đến đâu. Vì 
sao tụng đọc Bát Nhã Tâm kinh năm này 
qua năm khác mà không hết phiền não, 
không thấy ngũ uẩn giai không. Vì Bát 
Nhã có 3 thứ: 

•  Tục đế Bát Nhã 
•  Quán chiếu Bát Nhã 
•  Thể nhập Bát Nhã. 

Muốn ngũ uẩn giai không, tục đế Bát 
Nhã, quán chiếu Bát Nhã chưa đủ, phải 
thể nhập Bát Nhã, phải vào chân đế. Có 
vào được chân đế tức Chơn Không, mới 
phát huy Diệu Hữu. Khi ấy, không 
những ngũ uẩn giai không mà còn độ 
nhất thiết khổ ách. 
Phật giáo thật vi diệu, nhưng phải hiểu 
đúng, làm đúng, để khỏi uổng công khổ 
tu. 

KHÔNG CHIẾU 
24/05/2001 

(Trích trong Đặc San Số 4, Thiền Tánh 
Không, Đặc San Xuân Nhâm Ngọ 2002) 
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Sau hai năm-nhìn lại 
Ngày 12/12/2000, tôi được thầy cạo tóc 
và ban cho pháp hiệu Thích Không Chiếu. 
Kể từ đó, Không Chiếu được kể là một 
ông Tăng, nhưng không giống ai. Vì 
nhiều người hỏi Không Chiếu “thầy tu 
chùa nào?” Không Chiếu không biết trả 
lời sao cho phải. Đành nói rằng: “thưa, tôi 
học thiền. Thầy chưa có thiền viện, nên 
tôi tạm tu nơi thất riêng của mình.” Thêm 
nữa, làm thầy chùa mà Không Chiếu 
không biết tụng kinh, gõ mõ, trì chú. Chỉ 
có thuộc lòng bài Bát Nhã Tâm Kinh và 
mấy câu hồi hướng. Có lần đi lạc sang 
giới Tịnh độ, Không Chiếu bị lọng cọng, 
lạc lõng. Như lần đi qua chùa Phổ Hiền 
thăm thầy Chân Tịnh, hay gần đây đi 
thăm các cụ già ở nursing home. Tuy 
nhiên, không chịu nghĩ là thiền là tâm, 
không nên câu nệ về tướng, miễn là giúp 
được Phật sự, Không Chiếu có mặt. 
Cạo tóc gần hai năm rồi, Không Chiếu 
còn rất nhiều cái dở. Thứ nhứt, chưa lần 
nào nhập Hạ, nên không có tuổi. Không 
Chiếu tự dán nhãn mình là “Sa Di luôn” 
(bắt chước ngài Sa Di Cao). Khi xuất gia, 
Không Chiếu nguyện thọ 10 giới, tự nhủ 
sẽ giữ được. Đến nay vẫn còn phạm 3 
giới: Đó là giới vọng ngữ: Không Chiếu 
còn ăn sau giờ ngọ; và giới không giữ kim 
ngân: Không Chiếu còn giữ tiền chi dụng. 

Do mặc cảm phạm giới, Không Chiếu ít 
khi mở quyển Sa Di giới luật, e sẽ khám 
phá ra nhiều vụ phạm giới khác. 
Một cái dở khác: Không Chiếu chưa chịu 
dứt nhân duyên thế gian, tri kiến thế gian, 
còn xem báo, nghe đài, theo dõi tình hình 
thời sự rất hấp dẫn hiện nay. Không 
Chiếu biết rằng việc này sẽ chướng ngại 
cho thiền định. Mong rằng việc này sẽ 
chấm dứt sớm. 
Và còn rất nhiều khuyết điểm khác, ai mà 
gặp Không Chiếu sẽ thấy ngay. Nếu phải 
kể hết, sẽ dầy hàng chục trang giấy. 
Tuy nhiên, Không Chiếu cạo tóc không 
phải để đùa với đạo, giỡn với Phật. Hơn 
70 tuổi đời, Không Chiếu mới tạm rảnh 
việc nhà, và được người phối ngẫu thông 
cảm, trực tiếp xin phép thầy bổn sư cho đi 
tu. Không Chiếu xin ghi nhận ơn của Bà 
Bửu Trí. 
Đi tu vì Không Chiếu có nhiều nhu cầu: 
Thứ nhứt: nhu cầu chữa tâm bệnh. Không 
Chiếu có quá nhiều tâm bệnh, gọi chung 
là khổ. Khổ phải đi tìm đường dứt khổ. 
Thứ hai: nhu cầu tâm linh. Mấy mươi 
năm qua, Không Chiếu chỉ nhìn ra ngoài, 
không một phút nhìn lại tâm mình. Nay 
gần đất xa trời, mới nhận ra mình có cái 
tâm cần săn sóc, cần tẩy sạch cấu uế. 
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Thứ ba: có pháp tu. Nhờ sự hướng dẫn, 
dìu dắt của thầy, Không Chiếu tạm biết 
ngồi thiền và đi đứng trong vô ngôn. Tin 
rằng nếu đủ duyên, Không Chiếu sẽ nhập 
thất tu. Con xin bái tạ ơn thầy. 
Hai năm qua, tuy còn giải đãi, và nhiều 
khuyết điểm như kể trên, Không Chiếu tự 
thấy có vài chuyển đổi trong nhận thức. 
Nay xin kể ra để chia sẻ cùng ai có chung 
tâm trạng không dám gọi đây là thu 
hoạch, chỉ là trao đổi kinh nghiệm thôi. 
Chuyện thứ nhứt - cách đây mấy tháng, 
Không Chiếu qua Victoria thăm người em 
gái. Thành phố rất yên tĩnh, thanh bình. 
Khí hậu bờ biển rất trong lành. Nhà em 
gái rất sạch sẽ, ngăn nắp; và sự tiếp đón 
rất nồng hậu chân tình. Bỗng nhiên, 
Không Chiếu nhận ra: chỗ này là tạm bợ, 
dù ở đó 1 tháng, 1 năm, hay bao lâu cũng 
không phải đó là nhà của mình. Khi trở về 
lại California, cái cảm nhận: “Đây là chỗ 
tạm bợ” vẫn còn mãi. Cho dù nếu Không 
Chiếu có trở về Việt Nam, ở lại ngôi nhà 
cũ, cũng vẫn thấy đây là chỗ tạm bợ, vẫn 
ăn sâu vào tâm Không Chiếu, cho nên 
không một nơi nào khiến Không Chiếu 
gắn bó với nó, thiết tha với nó, lấy làm 
khổ khi xa nó. 
Chuyện thứ hai- Ngồi trên xe, chạy trên 
xa lộ đông đúc hôm đi xem nhà, Con 
thấy: 
- Một là, nhiều xe nhiều người cùng đi 
một đường, nhưng ai về nhà nấy. Không 
cùng chỗ khởi hành, không cùng chỗ đến, 
tất cả đều xa lạ mà gặp nhau ở đây (không 
gian) vào lúc này (thời gian). Đó là nhân 
duyên tụ hội. 
- Hai là, trên xa lộ ngày đêm xe nối nhau 
không dứt, giống như dòng nước chảy. 

Thấy dòng nước từ xa giống như đứng 
yên, nhưng dòng xe ở đây luôn luôn lưu 
chuyển (trừ những giờ cao điểm, lưu 
thông bị kẹt). Sự lưu chuyển không dừng 
chỉ cho Vạn Pháp Vô Thường. Sự do 
duyên hội tụ thành dòng xe chỉ cho Vạn 
Pháp Vô Ngã. 
-Ba là tùy cách nhìn dòng xe đang chạy 
mà mỗi người có cái thấy khác nhau. 
Người nhìn với tâm hướng về quá khứ, sẽ 
không thấy cái hiện tại. Người nhìn với 
cái tâm hiện tại cứng ngắc, sẽ không thấy 
cái đang là, đang lưu chuyển, đang trở 
thành của thực tại. Người nhìn với cái tâm 
mơ tưởng về tương lai, sẽ không thấy như 
thật, chỉ thấy cảnh qua tưởng tượng.  
-Bốn là Chỉ có người nhìn thấy như thật, 
biết như thật, không có tâm ngôn khởi 
lên, mới là cái thấy bằng tỉnh giác. 
Ba cách nhìn,1-2-3, sẽ làm cho tâm xao 
xuyến, bất an, đưa đến tùy miên. Riêng 
cái nhìn thứ 4, thấy như thật, Tâm được 
an nhiên, tự tại, vô sự. 
Chuyện thứ ba- Gần đây, Không Chiếu 
đi viếng hai đám tang. 
a) Một của người trong họ. Bà cụ đã 99 
tuổi, nằm hôn mê đã nhiều năm. Nay cơ 
thể như đèn hết dầu phải tắt. Không Chiếu 
thấy cụ nằm như ngủ, thầm nguyện trong 
lòng xin cụ yên giấc thiên đàng (khác với 
giấc ngủ mộng mị trăn trở ở thế gian). 
b) Ở đám tang thứ hai là ông bà vong 
niên, một đàn anh khả kính 83 tuổi. Đứng 
trước người yên nghỉ, Không Chiếu thầm 
nói rằng: “hôm nay anh đi trước, rồi tôi sẽ 
đi theo. Xin chúc anh đi bình yên”. 
Có sanh phải có tử, mà người đời hay bi 
thảm hóa sự chết. Không Chiếu mừng cho 
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ai ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng, nhứt 
là những người lớn tuổi. 
Chuyện thứ tư- trước khi học bài duyên 
khởi, Không Chiếu lãnh công việc đi tìm 
nhà để thành lập thiền viện. Thôi thì đi 
coi hết nhà này đến nhà khác. Nhiều nơi 
rất vừa ý, rốt cuộc không thành. 
Sau khi học bài duyên khởi, hiểu rõ việc 
gì phải đủ nhơn duyên mới thành tựu, 
Không Chiếu không còn xăng xái đi tìm 
nhà tìm đất nữa. Về tiêu chuẩn lựa nhà, đã 
có. Về chỗ nơi và cảnh quan cũng khả dĩ 
kiếm được. Về tiền nong cũng tạm vừa 
đủ. Chỉ cái duyên: Điều kiện hợp với 
ngân hàng thôi. Mong rằng ngày gần đây 
sẽ đủ duyên cho Tánh không có chỗ an 
trú. 
Chuyện thứ năm- Ôi thôi kệ hoài không 
hết. Muốn Vô Ngôn thành đa ngôn, đa sự. 

Các bạn, thời buổi hai tòa nhà chọc trời ở 
New York bị không tặc khủng bố phá 
hoại, tòa ngũ giác đài bị phá hư một góc, 
còn chỗ nào gọi là 100% an toàn đâu. 
May ra chỉ còn một chỗ là tâm thanh tịnh 
hay tâm vô niệm. Muốn được tâm ấy phải 
chịu khó tu thiền. Kinh nghiệm của 
Không Chiếu, tu thiền không khó lắm 
đâu. Chỉ cần đầu tư thì giờ đến nghe thầy 
giảng và thì giờ dụng công ở nhà, sớm 
muộn gì các bạn cũng sẽ đạt được tâm 
thanh tịnh. Không Chiếu dám cam đoan 
đó. Khi ấy thì bước qua dòng không một 
giọt nước dính chân hay ta trong đời mà 
đời không trong ta, như thầy làm thi kệ. 
Xin chúc các bạn sớm tìm được nơi an ổn 
trong thời buổi nhiễu nhương này. 

Thích Không Chiếu 
12 tháng 10-2001 
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Kính Bạch Thầy, 
Con ghi lại mấy dòng nầy để kính tạ ơn 
Thầy đã nhổ đinh tháo chốt cho con khỏi 
bị vướng kẹt bao nhiêu năm. Đồng thời để 
chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn thiền 
sinh cũng bị kẹt như con, biết tự nhổ đinh 
tháo chốt mà vượt qua. 
Con, Không Chiếu 

DẪN NHẬP 
Tôi nói lên câu chuyện này thật là đáng 
xấu hổ, hổ thẹn, không phải để khoe 
khoang. Xấu hổ vì theo học Thầy hơn 2 
năm (khi còn là cư sĩ) và ngót 10 năm 
(sau khi xuất gia) mà không vượt nổi 
truông Tầm Tứ. 
Đã nhiều lần vâng lịnh Thầy ra hướng dẫn 
thiền sinh sơ cơ, nghĩ lại thật là đáng xấu 
hổ. Vì thấy mình còn thua một số thiền 
sinh tiến bộ đã dứt Tầm dứt Tứ, kinh 
nghiệm Tam Thiền, Chánh Niệm Tỉnh 
Giác. 
Nhiều lần tôi nói: "Thợ đào giếng mà chết 
khát," vì lo chỉ cho người đào mà tự mình 
không lo đào, người có đào có nước uống, 
mình không đào mình chết khát. Tôi ít 
ham đi giảng, chỉ xin Thầy cho nhập thất 
chuyên tu. Đã được đi nhập thất 2 lần, 
chưa có kết quả. 

PHÁP TRỐNG RỖNG 
Ngay từ đầu, ở lớp Căn Bản, tôi chọn 
Pháp Trống Rỗng (nhìn trống rỗng, nghe 
trống rỗng) để dụng công vì theo tôi nó dễ 
thực hành nhứt, thực hành trong 4 oai 
nghi. Thực ra, cũng có kết quả chút chút, 
như: 

• Muốn dừng niệm, tôi nhìn trống 
rỗng, tâm được lặng yên ngay 
(dùng mắt nhìn đối tượng trống 
rỗng). 

• Ở đâu, lúc nào cũng thực hành nhìn 
trống rỗng, nghe trống rỗng được 
(dùng giác quan). 

• Trong lao tác, dọn dẹp, tưới cây, 
nhặt rác... thực hành trống rỗng 
được, làm cả buổi không thấy mệt. 

• Khi lái xe, lái theo thủ tục với tâm 
trống rỗng, ban ngày ban đêm vẫn 
được an lành. 

BỊ KẸT 
Tuy nhiên, trong lúc tọa thiền, không 
dùng giác quan, không đối tượng, mắt 
nhắm lại, Tứ (đối thoại thầm lặng, hình 
ảnh từ ký ức) lại khởi lên. Tôi áp dụng 
thở, hoặc Không Nói, Tứ tạm lắng xuống, 
rồi lại khởi lên. Đó là "Định Cà Giựt," có 
khi nhặt, có khi thưa, chưa từng dứt hẳn. 
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Dùng mắt, có đối tượng, ít Tứ. Nhắm mắt, 
không đối tượng, nhiều Tứ, do xử dụng 
cái Ý. Và trải qua nhiều năm như vậy. 
Đã xuất gia, không bận chuyện đời, 
chuyện Đạo, có nhiều thì giờ, nhiều Pháp 
tu, mà không trừ được Tứ, thật đáng tự 
xấu hổ. 

THẦY NHẮC NHỞ 
Rất nhiều lần, Thầy nhắc chung cho cả 
lớp, và nhắc riêng cho Không Chiếu, nên 
dụng công pháp "Không Nói" vì Thầy đã 
thấy chỗ Không Chiếu bị kẹt. 
Con xin sám hối cùng Thầy 
Con có áp dụng, nhưng tự nghĩ "Không 
Nói" làm sao trị được "thằng Tứ khó trị 
kia," con cũng có làm nhưng không tin 
tưởng, không nhiệt tâm, nên không kết 
quả. 
ĐỦ NHÂN DUYÊN 
Ngày 21/10/09 vừa qua, các Tăng Ni, 
thiền sinh khắp nơi tụ hội về tham dự 
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 10 ngày chủ 
đề "Không Nói" do Thầy hướng dẫn tại 
trại Cedar Falls. Tại đó, nghiêm túc thi 
hành nội quy "vô ngôn" (không nói thầm 
trong não) trong khi đi, đứng, trong lớp, 
thiền hành, ăn cơm, khí công... Mọi lúc 
mọi nơi đều Không Nói. Đó là một cơ 
duyên, một môi trường tốt cho bản thân 
tôi mà cũng cho tất cả lớp học. 
NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ 
Buổi trưa ngày 24/10/09 sau khi đi "thiền 
hành không nói," trở vào hội trường, tôi 
cảm thấy trong tâm rất tĩnh lặng, thanh 
thản, chỉ muốn ngồi thiền. Trong khi đó 
cả lớp ra ngoài tập khí công để quay 
phim. Một mình ngồi trong lớp vắng 

người, trong môi trường yên tĩnh, tôi ngồi 
tọa thiền với chủ đề "Không Nói". 
Chỉ sau vài phút, tôi rơi vào Định Không 
Tầm Không Tứ... kéo dài. 

KINH NGHIỆM 
Trong Định đó, tôi biết rõ bên ngoài và 
bên trong thân, dù rằng nhắm mắt lim 
dim. 
Bên ngoài có người bước vào, đi ra, tôi 
đều biết. Cửa mở cửa đóng, mở đèn tắt 
đèn tôi cũng biết. Có tiếng động, không 
tiếng động tôi cũng biết. Ấm lạnh đều 
biết. Bên trong, lúc nãy ăn 2 trái nho, bây 
giờ sót ruột tôi cũng biết. Lạ kỳ: gá ý vào 
chỗ sót thì hết. Ruột sôi ột ột, gá ý vào đó 
cũng hết. 
Ngồi như thế một tiếng. Sau đó lớp học 
trở lại, ngồi thiền 30 phút, tôi tiếp tục ở 
trong Định. Đến 5:30 chiều lớp học chấm 
dứt, mọi người xả thiền hồi hướng, đi ra. 
Tôi có thể ngồi nữa, nhưng đã hết giờ 
học. 
Tổng cộng tôi ngồi 1 tiếng rưỡi, không 
nhúc nhích, trong tư thế kiết già, bình 
thường ngồi không quá 60 phút thì đã tê 
nhức chân, phải xả. 
Lưng tự nó kéo thẳng lên, không khom 
cúi xuống, không ngửa ra sau, không 
nghiêng bên phải bên trái. Hơi thở điều 
hòa, trong thân ấm áp dễ chịu không tê 
chân. Tâm tôi chỉ biết một niệm Biết Rõ 
Ràng, không tâm ngôn, không ý ngôn, rất 
an lạc, thanh thản lạ thường, nhưng không 
hỷ lạc như thường nghe tả. 
NHỔ ĐINH THÁO CHỐT 
Như vậy nhổ đinh tháo chốt ở chỗ nào? 
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Nhổ là nhổ đinh Tứ, 
tháo là bỏ chốt 
Tầm. Tầm Tứ là 
chướng ngại lớn 
trong thiền Định mà 
tôi không vượt qua 
được. Nay đủ cơ 
duyên tôi không còn bận rộn việc gì khác 
chỉ thực tập Không Nói, Không Nói miên 
mật. Nó trở thành Ký Ức Thầm Lặng lúc 
nào không hay. 
Gặp đúng lúc Tâm tôi rảnh rang thanh 
thản, ngồi xuống dễ Định, Tâm Ngôn yên 
lặng, từ từ đi vào trạng thái Biết Rõ Ràng 
và đầy đủ, hay Chánh Niệm Tỉnh Giác. 
Vì vậy tôi ví Không Nói... Không Nói... là 
chìa khóa đóng cửa đường mòn ngôn ngữ, 
là kềm búa để nhổ đinh tháo chốt. Bước 
khó khăn nầy, tôi nghĩ ai cũng có thể vượt 
qua được nếu chịu khó thực tập "Không 
Nói... Không Nói..." cho nghiêm chỉnh và 
đều đặn. 

TẠ ƠN THẦY 
Biết mình đã qua khỏi truông Tầm Tứ, tôi 
thấy như đã móc ra được cục xương hóc 
bấy lâu. 
Việc đầu tiên là tôi chạy thẳng lên phòng 
Thầy. Vừa cảm kích tạ ơn Thầy vừa muốn 
trình lên kinh nghiệm mới để Thầy chứng 
minh cho. Tôi cung kính lễ Thầy 3 lạy và 
ngồi trước mặt Thầy với một tâm hân 
hoan, và thầm trọng ơn Thầy vô hạn. Một 
con cá vượt ra khỏi lưới ra sao, tâm con 
như vậy. 
Tôi thưa với Thầy: 
"Thật khó khăn vô cùng, trong đường tu 
của con, nay mới thấy chút ánh sáng, con 
rất trân quý kinh nghiệm này, không bao 
giờ quên. Cái gì càng khó đối với con 
càng quý. Con quyết sống mãi với tâm 
này cho tới ngày ra đi." 

Tuy nhiên, một ánh sáng lóe lên chưa phải là đủ, chỉ cần biết mình có "cái đó". Đã có 
Pháp, có hướng đi, nay làm sao cho nó trở thành "NHẬN THỨC BIẾT", trong đó 
không có cái TA, không có cái Ta dụng công, là không còn truông nào nữa để qua nữa. 

Không Chiếu 
Riverside, Mùa An Cư 2009 

Trích từ Đặc San Thiền Tánh Không số 5 năm 2010 
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1. DẪN NHẬP 
Vệ sinh nghĩa gốc là: vệ = bảo vệ; Sinh= 
sức khỏe, sự sống. Về sau có nghĩa rộng 
là: làm cho sạch sẽ, lau chùi dọn dẹp ngăn 
nắp. Ví dụ: làm vệ sinh căn phòng, căn 
nhà, chỗ ăn, chỗ ở.... 

2. TẠI SAO CẦN LÀM VỆ SINH 
Ngoại trừ một số người có tật bầy hầy, 
bừa bãi, chúng ta ai cũng thích ngăn nắp 
sạch sẽ. Nên nói ”nhà sạch thì mát, bát 
sạch thì ngon. Nghèo cho sạch rách cho 
thơm.” 
Nhất là ở xứ đầy đủ vật chất này càng 
chuộng nếp sống vệ sinh. Đi đâu cũng 
thấy nhắc: Không hút thuốc, xả rác bị 
phạt, rửa tay cho sạch sau khi đi vệ sinh. 

3. TẠI SAO CẦN LÀM VỆ SINH BỘ 
NÃO? 
Vật chất bên ngoài cần giữ vệ sinh kỹ 
lưỡng như thế, huống là bộ não. Cơ quan 
trọng yếu nhất của chúng ta thì thế nào? 
Có ai dám lái chiếc xe mà bộ phận tay lái 
xộc xệch, lỏng lẻo, lắc lư không? Thế mà 
chúng ta quen sống với bộ não lao chao, 
bất định, rối rắm căng thẳng, ý nghĩ thay 
đổi như chong chóng. Ít khi tâm được 
thanh thản sáng suốt, an bình. 
Vì sao? Vì nhiều nguyên nhân. 

• Nguyên nhân bên ngoài: cuộc sống càng 
ngày càng khó khăn, bon chen, cạnh tranh 
khốc liệt. Càng nhiều người, ít việc lại 
càng phải cố gắng để giữ việc đang làm, 
hay càng tranh đua với nhiều người khác 
để có việc làm. Lâu ngày tâm đã quen tật 
tranh đua, tranh giành, tranh chấp, cho 
đến những việc không cần tranh, ta cũng 
cứ tranh. 
• Nguyên nhân bên trong: như trên đã 
nêu, sống trong xã hội đua chen, không có 
chỗ cho người lừng khừng, chậm rãi, 
chậm chạp. Do huân tập lâu ngày miệng 
bằng tay tay bằng miệng nên việc gì ta 
cũng lanh tay, lanh chân, lẹ làng, không 
chậm trễ. Lâu dần tâm ta luôn luôn ở 
trong tâm trạng đáp ứng mau lẹ với sự 
việc. Người ta chưa đánh ta đã hạ thủ, gọi 
là đánh phủ đầu. Nó trở thành một quán 
tính, một phản xạ, một tinh thần tranh 
thắng, tranh hơn trong mọi trường hợp. 

4. NÃO VÀ TÂM 
Não bộ là một cơ chế vật chất nằm trong 
hộp sọ, gồm có nhiều tỉ tế bào thần kinh 
(Neuron). Nhưng nó quan trọng là chỗ gá 
nương của cái TÂM. 
Ngày xưa người ta quan niệm rằng TÂM 
ở nơi trái tim. Chữ Hán viết Tâm theo 
tượng hình trái tim, hay định nghĩa tâm là 
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tim. Sau này khoa học chứng minh, thay 
tim mà không thay tâm. Như vậy Tâm 
không ở nơi tim mà ở nơi não. Não đảo 
điên tâm điên đảo. Não an tịnh tâm thành 
thơi. 
Bộ não có nhiều chức năng, xin tạm kể: 
• Ý thức phân biệt, Ý căn suy nghĩ, trí 

năng suy luận, ký ức ghi nhớ. 
• Vùng giác tri tâm linh, tánh giác gồm 

có tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc 
chạm và tánh nhận thức biết (không 
lời). 

• Đường mòn ngôn ngữ gồm có: vùng 
kiến giải tổng quát (Wernicke), vùng 
giải mã (Broca), vùng nói (trên thùy 
đỉnh), vùng cơ chế phát ngôn (miệng 
lưỡi, cổ họng, dây âm thanh, âm 
quản). 

• Hệ thống viên não (gồm nhiều cơ chế) 

5. TÂM LÀ NHỮNG GÌ?  
Theo Phật học, tâm gồm có: 
A. Tâm - Ý - Thức 
o Tâm (Citta): cái tâm tổng quát, tâm 

đời, Tâm đạo, tâm linh. 
o Ý (Mano, manas): tâm tư duy, suy 

nghĩ, tính toán, bơi móc quá khứ. 
o Thức (Vinnana): tâm phân biệt, so 

sánh, tâm hai bên (nhị nguyên). 
B. Thọ - Tưởng - Hành - Thức 

o Thọ: cảm giác (sensation), cảm 
nhận (feeling). 

o Tưởng (perception): các mạng lưới 
khái niệm. 

o Hành (mental formation): các sắc 
thái tâm, phản ứng của Tâm. 

o Thức (consciousness): tâm phân 
biệt, lời nghiệp, thân nghiệp. 

C. Sáu căn: mắt-tai- mũi-lưỡi-thân-ý 

(5 giác quan và cái ý). 
• Sáu Trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Pháp. 
• Năm đối tượng (bên ngoài) của giác 

quan và ý nghĩ. 
• Sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 

thức, thiệt thức, thân thức, ý thức 
(tâm thức). 

• Sáu căn tiếp xúc với sáu trần liền 
sanh sáu thức. 

D. Tóm gọn lại, có 3 tâm: 
1. Tâm phàm phu: ý căn, ý thức, trí 

năng (tâm Dính mắc). 
2. Tâm bậc Thánh: tánh Thấy, tánh 

Nghe, tánh Xúc chạm (biết mà 
không dính mắc) 

3. Tâm Phật: tánh nhận thức biết 
không lời hay Tâm Như. 

6. NHỮNG GÌ CHI PHỐI TÂM? 
A. Tập Khí Lậu Hoặc: 

• Lậu hoặc: chất độc rỉ chảy trong 
tâm - tham, sân, si, mạng, nghi, tà 
kiến ... Hay 

• Tập khí: những đam mê, ghiền 
nghiện đã được huân tập. 

B. Kiết sử: 
• Những thư dây trói buộc tâm. 
• Truyền thống gia đình 
• Truyền thống văn hóa xã hội 
• Truyền thống dân tộc 
• Truyền thống tôn giáo 
• Chủ nghĩa, Ý thức hệ. 

C. Tùy miên: 
• Những ấn tượng sâu sắc 
• Những xúc cảm mãnh liệt 
• Những hình ảnh ghê rợn 
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• Ghi đậm trong tiềm thức, ngủ ngầm 
trong tâm, thầm thầm gởi lên 
thường trực. 

D. Tâm ba thời: 
• Tâm quá khứ, luyến tiếc, hối hận 
• Tâm tương lai, ước mơ, mong cầu 
• Tâm hiện tại, thói quen, sở thích. 

E. Tâm ghi nhớ: 
• Ký ức vận hành ghi nhớ những 

chuyện vừa xảy ra. 
• Ký ức dài hạn ghi nhớ những 

chuyện xa xưa. 
• Tâm xúc cảm: gặp việc tự đột khởi 

do dồn nén lâu ngày, nay bùng 
phát, hành động tàn bạo không kịp 
suy nghĩ, kể cả người có tiếng đạo 
đức cũng giết người. 

F. Tâm Dính mắc: 
Mắt thấy sắc, dính mắc với sắc. 
Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, da xúc 
chạm đều dính mắc với đối tượng. 
Từ dính mắc, tâm sẽ duyên theo, dệt 
thành mạng lưới khái niệm, đưa đến tâm 
xúc cảm và tạo nghiệp lành nghiệp dữ. 
G. Ngũ dục lôi cuốn: 

1. Tài: tiền của, nhà cửa, tài sản 
2. Sắc: Sắc đẹp, sắc dục, cái thích của 

mắt, tai, xúc chạm. 
3. Danh: danh vọng, quyền thế, lời 

khen, tiếng chê. 
4. Thực: Ăn uống chuộng cao lương 

mỹ vị, đồ ngon, vật lạ. 
5. Thùy: ngủ nghỉ, ứa thích giải đãi, 

lười biếng. 
Năm dục này là năm sức lôi cuốn mạnh 
mẽ, tâm không bao giờ được yên ổn. 

H. Nghiệp chướng chi phối: 
• Biệt nghiệp, nghiệp riêng của mình, 

cùng chung một cảnh mà mình khổ 
hơn người chung quanh. 

• Cộng nghiệp, nghiệp chung của một 
nhóm, nghiệp của gia đình, nghiệp 
của đồng đội, nghiệp của người lưu 
vong. 

• Những thứ đua đòi theo người, ai dua 
theo số đông, bị số đông lôi cuốn. (ăn 
mặc theo thời trang, sửa sang sắc đẹp 
theo người mẫu). 

• Những đam mê ghiền nghiện ngoài ý 
muốn, không chống lại được (theo 
bạn bè vô sòng bạc, vào quán nhậu, 
vào chỗ ăn chơi) 

• Những ràng buộc với người mình 
không thích, không rứt ra được (trong 
sở làm, gặp boss khó khăn, không bỏ 
sở được). 

• Những quyết định bất chợt chuyển 
hướng cuộc đời vào sa đọa (giận tình 
đời, quay sang trả thù đời. Đang đi 
trên đường sáng sủa, bỗng vì một 
phút giận hờn bất mãn mà bước sang 
nẻo đen tối). 

• Những gió nghiệp cản trở con đường 
hướng Thượng, đường tâm linh (tìm 
được Pháp được Thầy mà bị người 
nhà cản trở không cho tu học). 

I. Tâm tò mò, thắc mắc, cái gì cũng 
muốn biết: 

• Tâm hay dính mắc vào chuyện trái 
tai, gai mắt, những chuyện không 
đâu. 

• Tâm hay xía vào những chuyện phù 
phiếm, thị phi bên đường. 

• Tâm dễ bị những chuyện quái dị, mê 
tín, dị đoan, thần quyền lôi cuốn. 
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• Tâm dễ đuổi, dễ bị ma lực đam mê 
lôi kéo (ma túy, ma men, mại dâm, 
thần đổ bác, thần khẩu) 

• Tâm thích sưu tầm, cất giữ, tích trữ, 
ôm đồm nhiều việc mà không việc gì 
làm tới nơi tới chốn. 

• Tâm đam mê một thứ gì đó quên cả 
cuộc đời (đam mê thể thao, đam mê 
nghệ thuật, đam mê khoa học, đam 
mê văn chương chữ nghĩa). 

• Tâm hay thắc mắc chuyện nhỏ mà 
quên chuyện lớn (người bị mũi tên 
độc không lo chữa độc mà cứ muốn 
biết ai bắn, tại sao, chất độc gì. ...Rốt 
cuộc cứu không kịp). 

J. Tâm bị ảnh hưởng của thời đại: tự do 
cá nhân, tự do hưởng thụ: 
• Ăn theo thuở, ở theo thì. Ai sao ta 

vậy. 
• Về Thân, chạy theo cách sống đua 

đòi. Ai có gì ta cũng phải có cái đó, 
kiểu trưởng giả học làm sang. 

• Về tâm, nuông chiều ý thích, ham 
muốn, nuông chiều xác thân, hưởng 
thụ. 

• Đau bệnh ỷ có bác sĩ nhà thương. 
Không biết ăn uống lành mạnh và tập 
tành nếp sống biết đủ. 

• Không kể đạo đức luân lý, bất chấp 
phải trái, thiện ác. Thấy người làm 
được, ta làm được, miễn được việc 
mình ai bị thiệt kệ họ. 

• Về trí tuệ tâm linh, cho đó là món 
khó tin, xa vời, không cần thiết. Chỉ 
cần trí lanh xảo, mưu mẹo ăn thua 
hơn người một bước là hay là giỏi. 

• Bắt não làm việc quá sức, vui chơi 
hưởng thụ cũng tối đa, tom góp của 
cải vật chất càng nhiều càng tốt, ăn 

uống thỏa thích. Tất cả đều quá độ, 
vô độ. Kết cuộc thân phải bệnh, tâm 
phải khổ và bị những chứng bệnh 
thời đại khó chữa như: bệnh tim 
mạch, bệnh tiểu đường, bệnh liệt 
rung Parkinson, bệnh ung thư, bệnh 
ảo giác... 

7. TẠM KẾT 
Như trên đã phân tích, não bộ tuy có 
nhiều tỉ tế bào cất giữ dữ kiện, có thể tu 
tập phát huy trí tuệ tâm linh nhưng chúng 
ta không lựa chọn con đường chánh trí. 
Chúng ta lại chọn con đường dục lạc thế 
gian, đưa đến thân bệnh, tâm khổ, tâm 
linh mờ tối. 
Ngược lại, con đường tâm linh hướng 
thượng, biết đủ, đưa đến thân khỏe, tâm 
an, và trí sáng. Vì sao? Vì biết làm vệ 
sinh não bộ. Làm sạch não bộ, tẩy bỏ bớt 
những thứ rác rưởi, cặn bã độc hại ra khỏi 
tâm. 
• Ví như người biết mình đi lầm 

đường, quay lại tìm đường an lạc, 
hạnh phúc. 

• Ví như người biết mình không thấy 
tỏ, tìm cách chữa mắt cho tỏ rõ, sáng 
mắt. 

• Ví như người lắm bệnh, tìm cách tự 
chữa bệnh cho lành, thay vì bệnh 
mình không lo, lại lo chữa bệnh 
người. 

• Nếu biết làm vệ sinh não bộ thì cuộc 
đời sẽ bớt khổ, thoát khổ và giác ngộ. 

• Nếu chưa biết, xin ghi tên học lớp 
”Thiền” để tự mình làm vệ sinh não 
bộ. 

KHÔNG CHIẾU 
Tháng 5, 2010 

(Trích từ Đặc San Thiền Tánh Không số 6-2011)
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1. Nhẫn thế gian: 
- 1 câu nhịn 9 câu lành 
- đối với người trên nhịn ấm ức 
- đối với người ngang, nhịn bị làm 

tới 
- đối với người dưới, nhịn bị coi 

thường 
- xu hướng chung, nhịn là hèn nhát 

(nhịn nhục) 
- thói quen thế gian, ăn miếng trả 

miếng  
* nói chung, nhịn là tự đè nén, dồn ép, lâu 
ngày bùng nổ, nổi cơn điên, giết chóc. 

2. Nhẫn trong đạo Phật 
- coi sự việc như rủi ro tai nạn 
- hay coi như một nghiệp chướng, nợ 

đời 
- coi sự việc như sự tu tập tánh ôn 

hoà nhẫn nhịn 
- giữ giới KHÔNG SÂN, sân là cháy 

tiêu rừng công đức  
- dung pháp tu bằng: niệm Phật, tụng 

kinh, trì chú (mỗi khi bị lấn hiếp) 
- xem kẻ húng hiếp là nghịch hạnh 

bồ tát 

3. Nhẫn trong thiền 
- Người ta lỗi, ta không lỗi (ai thích 

hơn thua, ta không thích hơn thua)  
- tự cứu mình khỏi phiền não 
- người ta cho, ta không nhận (Phật) 
- đừng nghĩ nhẫn là hèn, nhẫn là tự 

thắng 

* quán chiếu về hậu quả của SÂN 
- sân cháy tiêu rừng công đức  
- nuôi tâm sân sẽ luân hồi báo oán 
- không ngăn ngừa, sân lớn lên thành 

quỷ La Sát 
- nên cám ơn người chỉ cho cái sân 

của ta 
- thế gian do thương mà sanh, do sân 

mà diệt (tận thế) 

4. Kinh nghiệm trong tù 
- con muỗi, con chuột 
- người lấn mí chiếu, người bán 

thuốc suyễn 
- nghe cán bộ chửi mắng hàng đêm 
- niệm Quán Thế Âm trong lao động 
- chuyển tù thành tu 

5. Vô Sanh Pháp Nhẫn 
- thế gian là như thế: 4 mùa nóng 

lạnh; sanh lão bệnh tử; hơn thua 
phải quấy tốt xấu; có vui có buồn; 
có sướng có khổ. 

- xem tất cả là thường tình, tâm bình 
thản, Tâm vô sanh, Tâm đứng 
ngoài mọi cảnh 

- đi vào tâm linh: Tánh giác, Tánh tự 
biết, Tánh nghe, Tánh thấy, Tánh 
xúc chạm  

6. Phật tu khổ hạnh  
Phật tu khổ hạnh 6 năm là tu Vô Sanh 
Pháp Nhẫn: Làm chủ thân, Làm chủ Tâm, 
làm chủ Nghiệp.  

Thích Không Chiếu 
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1. Ngày xưa thiền là một lối tu tập cao 
cấp của Phật Giáo để chuyển hóa cái tâm 
loạn động thành tâm yên lặng, thảnh thơi, 
thanh tịnh. Với châm ngôn: Tâm tịnh, độ 
tịnh tức tâm thanh tịnh thì cảnh thanh tịnh 
(hay tịnh độ =cảnh giới 
Tây phương cực lạc). Đó 
là phương pháp tu nhanh 
như chim bay. 
Điểu đạo: đường chim bay. 
Rất khó. 
2. Ngày nay, thiền là một 
nhu cầu an tâm trong một 
xã hội náo loạn vì cảnh 
người đông của khó (đời 
sống khó khăn vì đua chen, 
tranh chấp). Con người bị 
căng thẳng thường trực 
sanh ra lắm bệnh tâm thể 
và tâm lý. Mà muốn chữa bệnh căng 
thẳng không gì khác hơn là tu thiền – 
không tập trung, không cố gắng, không 
tưởng tượng, không tự kỷ ám thị. 
3. Nói tóm lại, ngày xưa tu để giải thoát, 
còn ngày nay tu để sống an lạc, hạnh phúc 

ở đời. Mà muốn an lạc, hạnh phúc thì phải 
trị tận gốc bệnh phiền não do tâm rối loạn 
gây nên. Là phải an tâm, tâm thảnh thơi, 
tâm thanh tịnh. 
Như vậy Thiền là một nghệ thuật sống: 

thân khỏe, tâm an. Sống ở 
đời mà không bị đời nhận 
chìm trong phiền não, khổ 
đau. 
Tóm lại, xưa tu thiền xuất 
thế, nay tu thiền nhập thế. 
Xưa tu thiền giải thoát, 
nay tu thiền tâm an khỏe: 
hai con đường khác nhau. 
Và đối tượng tu thiền 
cũng khác nhau. Xưa tu 
thiền lánh đời tìm nơi 
thanh tịnh an thân, nay tu 
thiền ngay tại cõi đời lăng 

xăng, lộn xộn này (đi vào dòng nước mà 
chân không dính nước) H.T. Thích Thông 
Triệt. 
4. Ngày xưa thiền dành cho những nhà 
hiền triết, cao thượng tìm nơi u tịch để tu 
tâm dưỡng tánh. Còn ngày nay, Thiền đi 
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vào đời sống hàng ngày. Tu thẳng vào 
tâm (ý), khẩu (lời), thân (4 oai nghi). Tức 
đi đứng ngồi nằm, thân động mà tâm 
không động. Như Sa di Cao nói: “Nước 
con an ổn”. 
5. Xưa thiền bí truyền, nay thiền đại 
chúng. 
Xưa thiền chuyên tu, nay thiền mọi cảnh. 
Xưa thiền lìa thế, nay thiền nhập thế. 
Làm thế nào? Chỉ cần dứt sự nói thầm 
trong não, làm thế nào dứt sự nói thầm? 
Dùng tầm tắt tứ hay dùng lời tắt lời. Niệm 
Phật: Nam mô A di đà Phật mà chỉ một 
tâm niệm Phật, không lo ra, không mơ 

tưởng, không phân tâm. Niệm để đi đến 
Nhất Tâm Bất Loạn. Lúc đầu niệm có 
thời công phu. Đến khi quen rồi, niệm bất 
cứ lúc nào. Cho đến khi thuần thục, tâm 
dừng lại, niệm cũng dừng lại. 
 Bước 1: Dùng tầm tắt tứ. 
 Bước 2: Không tầm không tứ. 
6. Tu tập lối này tương đối dễ. Xin chúc 
quý vị tinh tấn thực hành có kết quả. 
  

Thích Không Chiếu 
January 20, 2021  

 

 

                      

                       

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỳ Kheo THÍCH KHÔNG CHIẾU 
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